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Kończ... waść! wstydu... oszczędź! 

Potop, Henryk Sienkiewicz (1846-1916)

Plutopia

Kończący się Rok Sienkiewiczowski tylko pozornie trudno 
połączyć z wydarzeniami energetycznymi. A to za sprawą Kate 
Brown i jej książki Plutopia. Autorów łączą nie tylko opasłe tomy 
publikacji, ale także wnikliwy osąd swoich czasów. Bohaterowie 
powieści Sienkiewicza jeszcze wiedzieli co to jest honor, współ-
cześni naukowcy wpisani w losy energetyki atomowej, i tej opisa-
nej w reportażu (polskie wydanie ok. 600 stron!), i tej lobbowanej 
bezkrytycznie – nie! Skala współczesnych oszustw jest porażają-
ca. Sienkiewicz wiedziałby jak to podsumować, Brown zostawia 
ten osąd współczesnym.

Opisuje dwa miasteczka: Richland na Wyżynie Kolum-
bii w stanie Waszyngton (USA) i Oziorsk na Uralu, 100 km od 
Czelabińska (Rosja) związane z produkcją plutonu dla potrzeb 
wojskowych, później także energetycznych. Zlokalizowane tam 
wówczas zamknięte miasta dziś można wyszukać w popularnej 
wyszukiwarce Google, ale już zakładów produkcyjnych Hanford 
i Majak (latarnia morska) – nie. W sumie i uproszczeniu na dwa 
różne sposoby utrzymywano społeczeństwa (amerykańskie i so-
wieckie) w niewiedzy dotyczącej promieniowania jonizującego, co 
w konsekwencji można przełożyć na polskie i europejskie reakcje 
na katastrofę w Czarnobylu, społeczeństw nieświadomych kon-
sekwencji podobnych do katastrofy kysztymskiej w 1957 roku, 
które to zdarzenie przeciekło do opinii publicznej dopiero w 1989 
roku. Rosjanie mając już doświadczenie wiedzieli, że nie ma co 
panikować, bo promieniowanie tak szybko nie zabija, a skutki 
są tak odległe, że łatwo znaleźć naukowców, którzy potwierdzą 
aktualny brak przekonujących danych o jakichkolwiek skutkach 
negatywnych znamiennych statystycznie. Podobnie Amerykanie 
wręcz sponsorując badania ludności po zrzuceniu bomb na Hiro-
szimę i Nagasaki wiedzieli o potencjalnych skutkach bagatelizując 
je i specjalnie nie przeceniając. Zapewne wydawnictwo Czarne 
skorygowało z własnej inicjatywy podtytuł celowo, by nie drażnić 
Wielkich ze Wschodu i Zachodu? czy aby wskazać, że katastrofy 
nieznane należy poznać, bo mogą i nas dotyczyć?

Zaskakuje spora liczba wypowiedzi w Internecie po tej jed-
nak trudnej w odbiorze lekturze.  Pojawiają się także pierwsze 
sceptyczne (kierowane?) wypowiedzi, że Autorka to historyk; 
jakby nie doczytano podziękowań Autorki za prowadzenie Jej po 
dziedzinach fizyki, inżynierii i chemii przez fachowców. Także za-
mieszczony na końcu słownik pojęć zapewne wielu Czytelnikom 
umknął lub go pominięto, choć jestem pewien, że przy odpyta-
niu na raptem kilka znaleziono by definicje. Żaden z Internautów 
nie zwrócił uwagi na rolę Polski. Pisze Autorka z punku widzenia 
amerykańskiego (s.187-188): „W 1947 roku  urzędnicy nowo po-
wołanej Komisji Energii Atomowej nagle odkryli, że nie mają za-
pasów broni jądrowej, a tymczasem wspierane przez Sowietów 
siły polityczne umacniały swoją władzę w Niemczech wschod-

nich, Polsce i Czechosłowacji – czyli krajach z bogatymi złoża-
mi uranu.” Wspominałem w jednym z felietonów o konieczności 
poddania opinii publicznej spraw eksploatacji rud uranu, rabun-
kowego wywozu w okresie powojennym czy rozważenia miejsc 
ewentualnego składania odpadów wypalonego paliwa z poten-
cjalnych elektrowni jądrowych. Reakcji żadnych. Znamienne, że 
książki tej nie drukują orędownicy wielkomocowej energetyki ją-
drowej może nieco przerażeni drastycznym opisem naświetlania 
(napromieniowania) gonad i utraty płodności (s.371).

Autorka [Plutopii] jest asystentką na University of Maryland 
w Baltimore. Jako Amerykanka, nie związana pochodzeniem z ba-
danym terenem, ważyła się na dzieło, przed jakim cofa się nieje-
den historyk z krajów słowiańskich, sąsiednich, bliski problemom 
podjętym w książce językiem, tradycją kulturową, częściowo także 
wspólną przeszłością. Opanowała języki grup etnicznych owego 
pogranicza sowieckiego, łącznie z rosyjskim.

W lutym 1876 r. Sienkiewicz (językowo uzdolniony) wraz 
z Heleną Modrzejewską i grupą znajomych wybrał się w podróż 
do USA (dla młodszych Czytelników – nie było to czymś powsze-
dnim). Z tego okresu pochodzą Listy z podróży do Ameryki; dru-
kowane w Gazecie Polskiej zyskały sobie szerokie uznanie Czytel-
ników. Blisko 140 lat temu opublikował w dzienniku  Daily Evening 
Post artykuł Poland and Russia, w którym zaatakował dwulicową 
politykę władz rosyjskich, które na Bałkanach występowały jako 
obrońca Słowian, w Królestwie Polskim natomiast gnębiły i prze-
śladowały Polaków. Pod wpływem podróży do Stanów Zjedno-
czonych napisał kilka dalszych utworów, że wspomnę Komedię 
z pomyłek (1878) czy bardziej znanego  Latarnika (1881).

Warto czytać. Czy ten reportaż Brown zostanie sfilmowa-
ny? będzie kanwą sztuki teatralnej? Sienkiewicz miał i ma szczę-
ście, i jego wiele utworów znamy także z ekranów kin. Opowieść 
Kate Brown może być jednak drastyczniejsza niż obecny na 
ekranach Wołyń; ale podobnie jak sztuka o Czernobylu (1987), 
jeśli powstanie zapewne nie doczeka sezonu. Choć i Ona jest 
autorką książki Kresy. Biografia krainy, której nie ma. wyd. UJ 
2013, trudno by trafnie jako historyk nie łączyła interdyscyplinar-
nych zainteresowań.

Od wielu lat w swoich felietonach zachęcam do poważnej 
dyskusji nad potencjalnym obliczem polskiej energetyki pisząc 
o koniecznej edukacji społecznej i zawodowej (jeden z pierwszych 
absolwentów tego kierunku – późniejszy minister, po latach przy-
znał, że nie odważyłby się dziś zabierać na ten temat głosu; ale 
inni zabierają), przybliżaniu badań naukowych związanych z pro-
mieniowaniem jonizującym, rozwiązań technologicznych bloków 
atomowych mniejszych mocy niż 1000-1200-1600 MW, zasobach 
paliwowych na świecie i odniesienie się do wspólnych złóż na po-
graniczu wspomnianych trzech krajów, gospodarstwach rolnych 
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przy elektrowniach np. belgijskiej Tihange czy francuskiej nad 
Kanałem La Manche – Flamanville, geolokalizacji światowych 
elektrowni, ale także o sposobach ewakuacji przy katastrofach, 
nadzorze budowlanym i eksploatacyjnym itp., itd.

Ciekawostką jest, że miastem zaprzyjaźnionym z Richland 
jest ukraińska Sławutycz, miasto powstałe 60 km od Czeroby-
la, do którego przeniesiono część ludności z terenów katastrofy. 
W dobie Internetu łatwiej wymieniać poglądy o ile się je ma i są 
prawdziwe.

W 1950 roku wprowadzono nową jednostkę chorobową – 
przewlekły zespół radiacyjny (PZR); dziś nową jednostką mógłby 
być – przewlekły zespół propagandowy, oczywiście regularnie 
wprowadzający w błąd. 

Latarnik tylko raz nawalił i poniósł tego konsekwencje, bez-
krytyczni propagandziści kagańca oświaty atomowej mają się 
dobrze, mimo że  mogą spowodować rozbicie kolejnej łodzi na-
dziei energetycznych.
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