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WŁADIMIR GUBARIEW 

Urodzony w 1938 roku w Mogilewie na 
Bialorusi. Z wykształcenia inżynier. Jako dzien
nikarz pracowal w „Komsomolskiej Prawdzie", 
a od 1976 r . pracuje w dzienniku „Prawda". 
Zajmuje się głównie zagaclnieniami związanymi 
;;; kosmonautyką wykorzystaniem energii 
jądrowej. 

W latach 1985-1986 uka:::al się w wydaw
nictwie „Sowietskij Pisatiel" dwntomowy zbiór 
jego artykułów „Wiek kosmosu". Jest autorem 
czterech sztuk, z któ-rych ostatnia - „Sarkofag" 
zrobila światową karierę. Wystawiono ją do
tychczas w RFN, Wloszech, Szwecji, Anglii, 
USA a pracują już nad jej insceni-acją teatry 
w Niemczech i Japonii. 

W ZSRR pokazywano ją na s enach Ery
wania, Taszkientu, Kurska i Bielograd11. Ilfojq 
ją 1·ównież w reperttiarze teatry innych radziec
kich miast. 

W Polsce prapremierowe przcdsta wienia 
przygotowują teatry Radomia i Warszawy. 

,,S., TIKOF G" -
SZTUKA O CZARNOBYLU? 

Być mo 7.c sztuka ta zestarzeje się wraz 
z pamięciq o wydarzeniach, sam autor bowiem 
stwierdza, że w zam.vś!e miał to być reportaż , 

a reportaż jest :jciśle związany z faktami, dzięki 
którym powstał. „Sarkofag" nie jest jednak je
dynie opisem tragicznej katastrofy. Nie ma 
w nim ani akcji ratowniczej, ani fabularnej 
ciągłości zdarzeil, ani \Vreszcie ti'oski o natu
ralistyczne przedstawienie atmosfery. 

Przeciwnie. Nad „teatraln~·m szpitalem" 
aulor zawiesza „teatralne niebo'', któr e czer
wieni się od dale!:iego wybuchu. l stwarza ou 
t azu możliwość szerszej me tafory. 

Napotykamy w niej od razu na bardzo 
w"iżny problem - wiedzy, odpowiedzialności 

i c tyk i lekarzy lecz<1cych tego rodzaju scho
rzenia. W.vdaje się, że jest to etyka nie pozba
wiona trudnych komplikacji . Wyn ika z tego, że 
,.Instytut Chorób Popromiennych" znajduje się 

jeszcze we wstępnej fazie rozruchu. Moce jego 
s::i nic wykorz~·stane, a pacjentów niew iel u. 

Jest jednak wyj ~ci o w o przystosowany 
do o c ze k i w a n i a na większą ich ilość 

i przekazywania swej wiedzy w jak najszcr
~zym zakresie. Mogłoby to oznaczać, że lekarze 
ci specjalizują się w t echnice, która może być 
w pełni u ży ta dopiero wtedy, gdy samo is t
nie n ie Instytutu, pacjentów i lekarzy zosta
nie zagrożone. A więc doskonaląc sposoby ma
sowego leczenia porażonych promieniowaniem, 
lekarze ci zdają sobie sprawę, że tego rodzaju 
„masowość" wyklucza zarazem podjęcie jakich
kolwiek racjonaln::ch dzialail. Spełniając wil~c 

w pelnym zaangażowaniu swe cz.vnnotici nie 
mog<1 zarazem zgadzać się z is tot <l tego ro
dzaj Li świ atowego zagrożenia, świadcz<1cego 

o nieodpowie dzialności cywilizac ji technicznej, 
nie podporządkowanej .w;·ż.sz:·m humanitarnym 



r ::tc jom. Ponadto lekarze ci wicd7::i. że wpr::iwJ zi,, 
moi.na podnieść: odporllość rgani1.mu luJzkicgo 
na skutki napromieniowania i przy stałym do
skonaleniu może to być odpornośC: ogromna. ale 
jakie b.'; ł ~· by skutki tworzenia w szerszym za
kresie tego rozwoju „popromiennego" pokole
nia? 

Bohater „Sarkofagu·· - Nieśmiertelny po
wiada amerykańskiemu profesorowi: „Jeżeli 

TO się stanic, nie zostanie nic, albo jeszcze 
gorzej, zostaną tacy jak ja - „nieśmiertelni" -
a wierz mi, nic ma w tym radości ani nadziei. 

Być może aktor grający Nieśmiertelnego 

bqdzie musiał wywalać w sobie W i z j ę spo
pielałej ziemi , gdzie w niektórych rejonach od
twarzają się wypaczone genetycznie pokolenia . 
które w prawach natury nigdy nie powinn~: 
hyly powstać. Byłoby to pokolenie Apokalips~· . 

za którą n ic Stwórca ponosiłby odpowiedzial 
ności. 

--ooo-

A więc istotą takiego leczen i::i jes t utrz~;my
wanic przy życ.:iu, tego, co w skrajnych przy_ 
padkach - żyć nie powinno. Wątpliwości tego 
rodzaju - choć w zupełnie innym zakresie -
rodziły się już przy mas owym stosowaniu 
antybiotyków, pomniejszających z pokolenia na 
pokolenie naturalną skłonność do samoistnego 
zwalczania choroby. Kto wie, czy A ID S nie 
wynika z takiego właśnie mechanizmu, ostrze
gającego, że nie każdy postęp jest postępem 

prawdziwym. 
Tak więc przez samą atmosferę osobliwego 

szpita!::i sztuka skłania do refleksji ,zcrszych. 
przekraczających ramy reportażu. 

Miqclzy innymi staje się to wyraźnie w sce
nic. w której spot~·kają się radzieccy lekarze 
z amerykańskim profesorem. Nie jest to naj
lepsza scena sztuki , a jej wymowa choć szla
chetna i puentująca m~·śl autora, nic umiała 

znaleź6 do tego opt:malnej formy. Dały się 

zauważyć resztki stereotypu, dzięki któremu -
nawet w iwórczo~ci - racje jednej ze stron 
musiały być a prior i (a nie przez rozwój 
argumentacji) racjami lepszymi. 

I tutaj jednak na szczęście decyduje zamysł 
ogólny - TO - co, jak okreś la Michaił Gorba
czow, skłania ludzi do szukania nadideologii 
łączącej w rozsądnych proporcjach wszystkie 
inne idee w naczelne zadanie uch~·onienia ludz
kości. 

„Istniej~) różne poglądy na rzeczywistośC:, ale 
mają sens i znaczenie dopóki ta rzeczywistość 

istnieje. Potem nikt już nie będzie mógł roz
sqdziC: poszczególnych ra ~ j i". 

Tego rodz:;;ju myśl sceniczna jest wkompo
now;ma w całokształt scenicznych wydarzeń. 

Zakładając, że l~ a ż d e działanie artystyczne 
zawiera w sobie myśl dla autora najważniejszą 
to „propaganda" „Sarkofagu" nie drażni publi
cystyczną retory ką, która przy zręczności inte
lektualnej mogiaby już nazajutrz posłużyć zu
pełnie odmiennym racjom. 

Wynika bowiem z wniosków, które same się 
rodzą poprzez uczciwe przedstawienia zarówno 
nieodpowiedzialności, jak te2 usiłującego się je j 
przeciwsta wiC: ludzkiego bohaterstwa. 

I jest w tym zawarty następny walor sztuki 
Gubariewa wskazujący pośrednio na nkre> 
i istotę przeobrażet'l, które określa się kryp
tonimem „głasnost'', a które po raz pierwszy 
w tym stopni.u uczyniły z nieskrępowanej twór
czości swego głównego sprzymierzeóca. Stąd 

sztuk::i - tak jak i wiele innych sztuk tego 
nurtu - przy całym swym gorzkim krytyc~·z

mie może i powinna być grana w rocznicę Re
wolucji i jej nowych przeobrażei1. 

Czy przeobrażenia te - mogące mieć decy
dujący wpływ na losy giobalne - mają szansq 
powodzenia? Odpowiedź ściśle twierdząca b.\"ła 

by właśnie odpowiedzią publicystyczną. Odpo
wiedź twórcza , istniejąca także w dramacie 
Gubariewa zakłada jedynie Wielką Szansę. 

Twórczość bowiem, w swej humanistycznej isto-



rie, wyklncn irnt:ll di >m ostati'..'czn:l - · h oć n ie 
r :iz pruw ulrnj e u1:·1 o,; tr z ;.f'ni:i j eg Wizje. r: dz\ 
się ona bowiem z pod św i ad o mości czlo
wieka, który musi widzieC:: przed sobą jeszcze 
długą dro t>, ę rozwojową zmierzającą aż ku od
kryciu kosmicznej tajemnicy. Tęsknota taka za
warta jest i w religiach, czyniących człowieka 

dzieckiem Boga (a więc podmiotem stworzenia 
i w marzeniach poetyckich inicjujących wyda
rz nia prawdziwej nauki, gdzie MIT Prome
teusza jest zawsze mitem najważniejszym. 

ZYGMUNT WOJDAN 
Czerwiec 1931 r. 
PS. Notatki te pisane na kilka miesięcy przed 
prcmicq nic usiłują oczywiście odnieść: si<; do 
jej wyniku. Wskazują jedynie na powody, dla 
których sztuka ta została natychmiast zaakcep
towana przez zespól do realizacji. 

.TAK S'rERO\V_ 
OSZALAL.YM SWIATEM 

,.Po odczarowaniu świata przez myślenie n::i
sląpilo udczarowanil' s:rnwgo m:, ślcnia. Sw .. '.'; " 
cz:1su arogancki Rozum strącił z tronu Abso lut 
i zajął jego miejsce. Ale to Rozum sam padt 
ofiarą kolejnego ojcobójstwa. Czy rozpoczęta 

korekta Oświecenia zaprowadzi nas z powrotem 
do Srcdniowicza? Do jakiego ducha i jakich 
demonów odwolujc si ę modne dziś gadanie 
„o spolecze11stwic postindustrialnym"'? 

(. .. ) Nawet jeś:i ciszej się zrobiło wokół ruchu 
pokojowego, który często demonstrował tak nie
spokojnie, nawet jeśli ,.zieloni''. gubiq się w niL'
dorzecznościach i sprzecznościach - to jednak 
tematY, które poruszali, pozostają aktualne. Są 
one tak w::ti.ne. że nie możemy i(.'.h pozostawić' 

wył<1cznic entuzjastom i zwolennikom politycz
n ego happeningu. 

Z\vlaszcza atomowe i chemiczne zagrożenie 

warunków życia w::m ag a nowego myślenia. Co
raz wic;c.:ej ludzi chciałoby też przede wszystki1n 
odczul: to, co powinni wiedzieć. Nie musi sic; 
zakoilczyć wątpliwym naw;·otem dawnego irra
cjonalizmu. Oczywiście przy całej ułomności 

m:, ślenia wcale nie musi się ono z.naleźć na 
drugim planie. W przeciwnym wypadku u ki'esu 
nuklearnego lqku i obawy przed wymieraniem 
lasów znajdzie si<; paniczne wołanie o auto
rytet, który szybko skoi1czy z oci;:iżałymi me
chanizmami demokratycznymi. 

Filozofowie dotychczas nie pytali o ethos, 
który wytrzymaiby napór chwili a równocześ

nie szedł śmiało przyjmując ducha czasu. Takie 
pytania stawiali raczej owi „akcjoniści" i de
monstranci, którzy w prowokujący sposób da
wali pierwszei1stwo szczegółowi przed ogółem, 

nieokiełznanej konstatacji - przed ewentualną 
d,·skusją. (.„) 

•Ważnym krokiem w tym kierunku jest książ
ka filozofa z Freiburga, \Vernera Marxa. 



Jego książka „Czy jest miara na ziemi?" (tytuł 

zaczerpnięty z Hoiderlina) stara się wytyczyć 

podstawy etyki niemetafizycznej. Już we wstępie 
wyraźnie widać, jak dalece tego ucznia Heideg
gera l<;k przed zagładą atomową i katastrofą 

ekologiczną skłania do ponowego rozwiązallia 

teoretyczno-praktycznej odpowiedzialności za 
„całość". Również w naszych czasach - pisze 
Werner Marx - ludzie „niebiaóscy" uchodzą 

jeszcze za miarę ludzi wierzących, stworzonych 
na podobieństwo Boga. Ale w coraz bardziej 
zeświecczonym i pluralistycznym świecie bardzo 
wielu ludzi z bólem i niepokojem spostrzega, 
że zanika poczucie miary punktów orientacyj
nych odpowiedzialnego działania, poczucie bra
ku jakiejkolwiek miary. Dzieje się to w cza
sach, gdy nowoczesna technika stawia człowieka 
przed coraz nowymi k\vestiami „moralnymi", 
atakując to, co uchodziło za daną człowiekowi 

„naturę" i wyposażając człowieka w nies ł ychaną 

moc nieodwracalnego naruszenia, a nawet znisz
czenia siebie jako gatunku jak i otaczającej go 
natury. 

Fakt, że tak wielu chce działać odpowiedzial
nie jest dla Wernera Marxa wystarczającym po
wodem „do zapytania o f ilozoficzne podstawy 
etyki nastawionej na bliźniego". (. .. ) 

Werner Marx zatem o wiele głębiej uderza 
w duchowe podstawy sterowania nowoczesnym 
światem i ludzkością, które tak łatwo może 

zmienić się w nieodwracalne zniszczenie. Dzie
sięć przykazań, platońska idea „świetlane j ide i 
dobra", Kanta imperatyw katego ryczny podno
szący zdolność do uogólnień do najw:;ższego 

kryterium zasad etycznych - wszystkie te 
modele moralności mają oczywiście swą prawdę 
i wciąż na nowo mogą być aktulizowane. Ale 
są też zbyt ogólnikowe. Przede w~zystkim wąt
pliwe jest, czy reguły zachowania pochodzące 
z epok, kied y to ludzie żyli bardziej w zgodz i'~ 

z Naturą, wystarczają dziś do okielznania mon
strualnej mechaniki, która autcmatycznie mc że 

doprowadzić do przepaści. Oto wniosek Wernera 

M2<1": : :: : b wla ~ 11 ie pr:: r p„~~ _j e;; t pt wd ~ i wri. j2-
t1 .. ·1: :1 r' ~'„d -1 }J d(.l ~ :Ll \\'. -l 1! 1(J\\'• j : t1 u ! · ~ il! r. „~ c i . u!~ ~ l l' 

lc j n:.i solidurn o;;c i Judzkie j. 

Nawiązuj <ic do .,B::tu i czasu" (1027) Heid,' <:( 
". ·ra, gdzie ,,wyhicgan ie" w śmierć je~t pnd ~ta-

1,·ow:1 cechą b:vtu , powoduj f\C<1 ci..::zystcncjcdne 
zdecydowanie, \Vcrner Mar:{ z aoświadczenia 

śmierci odfiltrowal n ieobiekty wn , a jednak na
rzucającą siQ miarę Judzkiego zachowania : 
„zbawienia " w postaci miłości , współc zucia 

i ludzkiego uznania. „Cią~ łe umieranie", jeśli 

jest dokładnie przemyślane i wycie rpiane, budzi 
c o ś wic;cej niż chwilO\vą wdzięczność za dar 
życia: zmienia całego człowieka w jego sto 
sunku do siebie samego, do innych ludzi i do 
warur.ków swego życ ia. 

To pierwotne indywudalne doświadczenie nic 
jes t żadną racjonalną ideą, nie jt!st tt::ż. kalku
lacją opartą na wza j emnośc i pomocy w potrze
bie , lecz przede wszystkim pewnym ,.nastro
jem", jasno\vidzącą emocją . myślącym uczuciem. 
Kant zaprzcczylby. by taka „empiria"" mogb 
ustanowić kategorycznie obowiązującą zasadę . 

Chociaż on również łączy ł kwestie zasadnicze 
moralności ze sprawą śmierci: dla Kanta prze
cie ż nieśmiertelność duszy jest „po:;tulatcm" 
rozumu p:·akt:;cznego, umożi iwiającym moral
ność. 

( ... ) Codzienne g rożeni e atomowym ludobój
stwem mus i zmienić gatunek Judzki - n bki.e 
stosunek jednostki do gatunku. Ta myś l wypro
wadza jednoslkę z samotności osobistego lęku 

przed śmiercią ku uznaniu ludzkiej wspólnoty 
losowej. Spontanicznie odczuwane pokre\vień

stwo w obliczu śmierci jest faktem bezwarun
kowym, nada j<J cym s ię do taktycznej manipu
lacji. 

Nie ma wątpliwości co do tego, że koncept 
Wernera Marxa ma swe slaboś ci. Stosunek 
rozumu do uczucia nie jest u niego prze korrn
j<J CO wyważony. W końcu pozostaje nie wyjaś
nion p~·tani e, jak dal ece zasady oparte na do-
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ci " spra wdzi s i ę w konk retnym zagru i:eni;1 
ś mi erci<~? A może znowu 
Poza t .v m cnot_,., które 
Marx. spr::iwiajq wra żenie 

eg o zy ska przevJagc~? 

przedstawia We rne r 
osobliwie ,.mic;kkich". 

Cz:• milość· , współczucie i uznanie d<Jpuszczają 

walczącą sprawiedliwość i odwagę? Czy próba 
umocnienia naka zó w moralnych przez doświad

czenia historyczne , a wil;c w zasadzie relatywi
zujące norm~· etyczne n ie jes t problematyczna'? 
Z drugiej strony nigdy nie można oddzielić od 
siebie prawdy i historii , także w e tyce. („. ) 

Proponowana przez Wernera Marxa etyka 
niemetafizyczna. a więc dostępna również dla 
niewierzących , musi b.'.: ć potraktowana poważ
nie i glębie j przemyślana, a to z dwóch powo
dów: łączy ona fi l ozofię moralności z dokładną 
krytyką epoki. Równocześnie łączy ona w sobie 
wyraźne impulsy obyczajowości pos t industrial
nej, bez u1egania .,kulturze wstępujqcej" (Capra), 
ekologów, p rzeciwników ene rgii i broni jądr o

w e j. Wrażliwośc gzysten cja lna nie jes t d la 
Wernera Marxa pretekstem taki ego lub innego 
„zaangażowania" - zależnie od sytuacji. 

Krytyka naszej epoki , le żąca u podstaw 
książki Wernera Ma rxa , opiera się w istocie na 
Martinie Hcideg«erze . a także na Heglu ( „. ) D!a 
Heideggera , podobn ie jak i .Jaspersa, bomba ato
mowa i perfekcja zabijan ia podczas II wojn _\' 
ś wiatowej mają epokowe, a nie przypadkowe 
znacze nie . „ VJ'ydawało się . ż e hi s toria skoczyla 
napr zód" - wspomina J aspers w sw e j „Auto
biografii fi lozoficzne j". ( .„) 

Podsumujmy: w t_,·ch \vszyslkich rozważa 

niach n ie chodzi o zastąpien ie chrześcijai1skic j 

milości bliźnego cz~· kantowskiej ety ki rozsądku 
przez jakąś nieokreś loną „moralność ekologicz
ną". Jednak trad~' cy jna moralność indywidualna 
w obliczu możliwego po raz pierwszy w dzie
jach zniszczenia całości, wymaga rozszerzenia 
i kon k retyzacji. J est to t yl ko pozornie sprzecz
noś(-. Trzeba by o cizyskać· e z_,·s tenr· j a l i styczną 

;Y7e#;J;;r~ - -~ - . „ 
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i t e<:h11n:znq ostru~ noś(· ze zd ee.\' dow::u 1iem :ca
angażowania sic; na rzecz kosmicznego statku, 
j:1kim jest Zic·mia , b.\' po!ity kc: móc zmi-.'ni"· 
w po!it.vkc; wcwrn.;trznq cał e j nasz.ej p lanet.i ·. 

Kt o jest szczerze oburzony mając przed oez:·
ma ostateczną śmierć i będąc nie pewnym nie 
śmicri.e l no ,; ci , mo i.e sobie śmiało pozwolić na 
s przeczności. „Nielog iczny " krzvk może w sv
tuacjach grnn icznych być bardziej ludzki. ni ż 

chłodne. rozumowe san:outwierdzanic się. 

S it a arg umentów prawnych n ic jest w r a 
mach takiej moralności bardziej przckonuj<1ca 
ni!. słabość tego, kto uczes tniczy w życiu i trac i 
panowanie nad ,obą. Ale jednak mora l ność 

szuka jąca d ia logu równ ież z „h is terykami", dia
logu, którego -- również w sprawach moral
rłości - ni gdy n ie maż.na zakot\czyć, jui. sarno 
zrozumienie tego i::ktu jest czc~ścią Ja godnej 
ob.1· czajowości . 

M f.i.THIAS SCHREIBER 
„F H.ANKFURTER ALLGEMEINE'' 

przedruk FOH.UM 

l/\T KOSZMARNYM ŚNIE 
Ewentualność przypndkowego w ybuchu woj

ny j ą drowe j budz i obeC'l1ie -- w brew oświad

czeniom Fore ign Office - głębokie zaniepoko
jenie. W intere3iC w szystkich jes t wi~<: po
W<L".lH' potraktow;rn ic te go problemu. 

P AUL Sl\IOKC:R 

Zdaniem wic;kszości ekspertów jes t wysoce 
nieprawdopodobne, by jądrowa wojna światowa 
rozpoczęla się od nieoczekiwanego ataku jedne
go supermocarstwa na drugie. Twierdzą oni. że 
taka wojna wybuchnie zapewne w sposób nie
zamierzony i że prawdopodobie r'l stwo niezamie
rzonego wybuchu wojny jes t tym więks ze, im 
mniejsza jes t kontro la m ocars tw nad ich s~-s 

temami b roni jądrowej. 



Broń j ądro\\':!. któr moi.na cofną~ lub roz
broić podcza ;; je j lotu lub , Jbc?.pkcz,m i · k ' roj 
wymaga przesianego z zewn<1trz zakod0wL11hc~ o 

sygnału, stwarza mniejsze r:-·z:rko, że zostanie 
ona u ?. yta bez zezwolenia upowai.nion.vch wladz , 
ani i.e ii takie system~· broni jądrowej, które sq 
względnie niezależne od naczl'!nego dowództwa. 
Spośród wszystkich systemów tej broni za naj
bardziej autonomiczny uważany jest system 
strategicznych okn:tów podwodnych w~·posażo 

nych w rakiety balistyczne (SLBM). 

Czy jest możliwe by jeden lub kilku człon
ków załogi takiego okrętu wystrzeliło rakietr, 
bez rozkazu prezydenta? Czy jakiś sz::ileniec, 
ekstremista lub malkontent (działający sam lub 
w porozumieniu z innymi) może w własnej 

inicjatywy wywołać katastrofę jądrową? 
Zadałem te pytania kapitanowi Bushowi 

(z floty wojennej USA). który przed odejściem 

w stan spoczynku był dowódcą strategicznego 
okrętu podwodnego „Simon Bolivar'' (SSBN-641). 

„Przede wszystkim należy wziąć pod uwag~ 

fakt - powiedzial kapitan - że wi ::1 żące do
wódcę ogTaniczenia, jakie dotyczą warunków, 
które muszą być spełnione, zanim wolno mu 
wydać rozkaz wystrzelenia rakiety, mają cha
rakter wyłącznie administracyjny; nie istniej e\ 
natomiast żudne ograniczenia natury mecha
nicznej'' . 

Gdy rakieta zostanie wystrzelona, to w czc<sie 
jej lotu nie moi.na jej ani cofnąć ani rozbroić. 

Według obowiązującej w czasie wojny oficjal
nej procedury, wystrzelenie rakiety musi być 

poprzedzone skierowanym do dowódcy okrętu 

podwodnego radiogramem nacze inego dowództwa, 
z:nvierającym rozkaz wystrzelenia rakiety i po
dającym zaszyfrowane hasło. Ten radiogram 
odbiera radiooperator siedzący samotnie w od
izolowanym pomieszczeniu Tadiokabiny. Radio
operator - a jest to okoliczność bardzo istot
na - jest jedynym człowiekiem. który widii 
radiogram w trakcie jego nadawania. O otrzy
maniu radiogramu zawiadamia on natychmiast 

dyżurn ~o m icera. astępnie dwaj inni 0fice
r owie sprawdzaj::i t reśc radiogr, mu or:iz z:,.JJ
nośl: zaszyfrowanego hns!a z zapisem w ksit;dzt.: 
kodowej. (. .. ) 

K< pi tan okn;tu, otrzymawszy od tych dwóch 
oficerów zawiadomienie, że ruzkaz zosbl przez 
nich zweryfikowany, ogłasza bezzwłocznie alarm 
i wydaje rozkaz wystrzelenia rakiet. \Vówczas 
oficer dyżurujący w pomieszczeniu rakietowym 
przekręc;,i „klucz" (polega to w praktyce na 
wlączeniu kontaktu). by upewnić się, że rakiel.i· 
są przygotowane do w ystrzelenia. Trzej inni 
oficerowie - oficer w ośrodku kontrolnym wy
rzutni, oficer w ośrodku kontroln.Ym nawigncji 
oraz oficer wykonawczy - przekręcają „klucze" 
w momencie. ;:-.dy s;1 gotowi do wystrzelenia 
rakiet . (.„) 

Tyle o wystrzeleniu SLBM na podstawie de
cyzji podjętej przez kierownictwo polityczne. Do 
wystrzelenia samowolnego mogłoby dojść, gde·
b~· zmówili się ze sobą radiooperator, dwaj 
s prawdzający oficerowie i kapitan. 

W posiadaniu mocarstw jądrowych jest okolo 
100 strateg icznych jądrowycł1 okrętów podwod
nych. Około 40 z nich krą:ly stale po morzach 
i oceanach. Myśl o tym, że kapitan i radio
operator któregokolwiek z tych okrętów mogli
by zmówić się ze sobą i zainicjować dąg wy
darzeń prowadzących do zniszczenia półkuli 

północnej, nie należy do prz~·jemnych. 

Jest to w istocie straszliwe ryzyko, którego 
podejmować nie wolno. Jeśli SLBM-y są rzeczy
wiście bronią drugiego uderzenia, za jaką ucho
dzą , to nigdy nie zajdzie konieczność ich po
spiesznego użycia . Ewentualność, że wszystkie 
strategiczne jądrowe okn~ty podwodne jednej 
ze stron będą przez dłuszy czas pozbawione 
łączności, nawet po ataku jądrowym na ich 
kraj, jest mało prawdopodobna. 

Zdrowy rozs4dek nakazuje więc, by unie
możliwić wystrzelenie SLBM bez zasz.\'frowanego 
sygn::\łu wysianego bezpośrednio do rakiety 



: j::ihego ' o; ro,11-:a spoza o!- i;- lu podwodn g0. 
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jakiś radiooperator i jakiś kapitan mo~ą ~it:; 

ze sobą zn1ówić i senna zmora kapitana Bwha 
t:1nie siq rz t• cz:: wislnścią''. 

F llANK BAHNABY* 
(The Guardian, przedruk Forum 

• Autor p rzez wiele bt był dyrel~torem SZtokholm
sk~ego ).li .dzynurocto\vego lnstyt~1tu Dad~.l1·1 Problel t'llJW 
Poko ju. 

PRZESTROGA 

(„.) Kie widziałem niestety pierwszego, a tyl
ko drngi odcinek radzieckiego filmu „Przestro
ga", filmu dokumentalnego, który stanowi jedu1 
z najważniejszych dokumentów epoki. Także 

jeden z bardzo ważnych dokumentów świadcz<1-
c~·ch o istocie radzieckiej przebudowy - bo 
jui: wiadomo na pewno, że przemilczanie fak
lów, przystrzygunie faktów, opóźnianie infor
macji - nie może sprzyjać ani państwu i jego 
ohywatelom ani całemu światu. 

I jd :i zarzuca się dziś w filmie Przestro"a" 
ministrowi zdrowia Ukrainy i róż~ym bardzo 
ważnym osobistościom - właśnie przemilczanie, 
właśnie opóźnianie, to jest to i sposób na roz
prawę ze starym stylem: przede wszystkim 
uzgodnić treść i formę komunikatu, a przeciel 
liczyła się każda minuta. Minuty i sekundy S<1 

dokładnie wyliczone na ekranie, ale to już dal
szy etap ratunku - ludzi i majątku. W obiiczu 
katastrofy ujuwniają się ludzkie postawy, po 
katastrofie nas tępuje działanie. Ujawnia się po
świc:cenie i solidarność, tchórzostwo, są przy
padki rabunku. Ujuwnia się ludzka wielkość 

i ludzka nędza. różne sposoby myślenia. Siła 

dokumentu tkwi w jego autentyzmie a dopiero 
potem w jego intencjach. Amerykaóski film 
„Chii1ski syndrom" - Jamesa Bridgesa, fabu
larną op o wieśC:: o skutkach awarii reaktora ato-

rnowce: c. mo~na ju ;; t " k tow:ie ts'iko j:lk o;::„:;
•.\·, •.:t: - p0 .il i! Jrz;-niu autl-nt .\Tzny ch k. ti;uw 
z Czarnobyla. 

W,vbuch nastąpił na skutek lekceważenia 

przepisów. A wiQc pomylili się ludzie, a moi.c 

się nie pornyli;i. ale myśleli sobie tak po prostu 
i po ludzku, że może się uda? Skąd my to 
znamy? Spłanęły magazyny FSO na Żeraniu, 

przedtem Dworzec Gdaóski w Warszawie; 
oczywiście , nie ta skala, na szczęście, ale coś 

musiało być naruszone, coś niedopilnowane. 
W filmie Wadima Abdraszytowa „Zatrzyman.•: 
pociąg" zginął człowiek w katastrofie kolejowej, 
która była skutkiem omijania przepisów, łai1-

cuchowych zaniedbań. Nic l'1 skala, lecz pro
blem identyczny, a potem pytanie - wystarczy 
wykreo\vać bohatera po śmierci, czy surowo 
karać winnych. Oni mają coś na swoją obronę. 
To był także film - przestroga, ale film fabu
larny a więc fikcyjny i taki nigdy nie wygra 
z konkretności<! i silą argumentacji dokumentu. 

,.Przcstro~a" apeluje do całego świata. Kata
strofu w:<darzyla się u nas , nie byliśmy przy
gotowani na nią, ale niech nasza lekcja będzie 

waszą lekcją. Ludzkość jest niepodzielna, w ta
kich wypadkach nie istnieją granice pa11stwa. 

A my tymczasem przyzwyczailiśmy się do 
widma zagłady, do wszelkich zagrożeó, bilans 
tych zagrożet1 jest wciąż niezmienny, bo wciąż. 
otwierają sil~ - nieoczekiwanie - nowe front~· 

obrony przed skutkami genialnych wynalazków, 
ale nie tylko. Na drogach i szosach całego świa
ta trwa nieustannie mała wojna. Przemysł za
truwa powietrze i wodę, ludzkie zdrowie jest 
poddawane wciąż nowym, ciężkim próbom. A kie
d~' już wymyślono sztuczne serce, uporano siq 
1. szurai1czą , dżum<), tyfusem i cholerą - roz
przestrzenił sic: rak, teraz pełza AIDS, rozlcw::i 
sic: po świecie, wzrasta ilość ludzi z wyroRiem 
śmierci. I znów nie istnieją granice pa11stw. 

(Film nr li, 26.04.l!l87) 



KROK NADZIEI 

Wydarzeniem roku była wizyta radzieckiego 
ministra spraw zagranicznych, Eduarda Sze
wardnadze, w Stanach Zjednoczonych - ciąg 
dalszy dialogu, którego kierunek określali 

w Genewie i Reykjaviku Michaił Gorbaczow 
i Ronald Reagan. Tym razem wielogodzinne 
rozmowy zakończyły si<: wstępnym porozumie.
niem o za\varciu układu w sprawie likwidacji 
rakiet średniego zasięgu oraz rakiet operacyjno
taktycznych. Ministrowie ZSRR i USA omówili 
także problemy regionalne i szeroki krąg spraw 
stosunków dwustronnych. 

W Białym Domu szef dyplomacji radziccl~ie j 
wręczył prezydentowi Reaganowi osobiste po
słanie Michaiła Gorbaczowa. Postanowiono, że 

w Waszyngtonie i w Moskwie utworzone zosta
ną ośrodki służące do z=iejszenia niebezpie
czeństwa wybuchu wojny nuklearnej, co mogło
by się stać przez ,przypadek, błąd lub nieporo
zumienie. Eduard Szewardnadze oświadczy ł, ż e! 

podpisany w tej sprawie dokument jest krokiem 
nadziei dla świata, który odczuwa wielkie prag
nienie pokoju. ( ... ) 

(Przekrój nr 2207 z dnia 27.09.1987 r.) 

\ ' T.. DIJ nn r.un. Hl EW. r Ptl:lkt r,r d z ic;fU 
n.iuki w l11 l>:ikiewskiej „Prawd zi •", lJ:;ł pierw
~z.,·m reporterem, jaki znalazł się na miejócu 
nuklearnej katastrofy w Czarnobylu. (.„) Jako 
osoba, ciesqca siq szacunkiem zarówno w ra
dzieckim świecie nauki, jak i literatury (jest 
dramatopisarzem i twórcą filmów dokumental
nych. jak również dziennikarzem), Gubariew 
miał wyjątkowy i bezkonkurencyjnie bezpo
średni dotęp do państwowych oficjeli , in:i.ynie
rów, specjalistów ds. bezpieczeństwa , lekarzy 
i samych ofiar promieniowania. Kied y miesięcz
n ik literacki „Znamia" zwróc ił się do n1ego 
z prośbą o napisanie obszernego artykulu , pu
świqconego jego przeżyciom związan :»ch z Czar
nobylem, Gubaricw zamiast tego napisał gorzlq 
i głęboko pesymistyczną sztukę „Sarkofag". Wy
drukowano i<1 we wrześniowym numerze mie
sięcznika, a brytyjskie źródła z kręgu bliskiego 
jej autorowi twicdzą, że przywódca radziecki 
iVIichaił Gorbaczow domaga ł się , ab~· sztukę nie 
t,1·I ko wydano , ale i wystawiono. Od premiery 
w ma łym rosyjskim mieście Tambowie w stycz
niu 1981i r. miala ona już swoje dal sze insceni
zacje na terenie całego kraju . 

Teraz, w doskonałym tłumaczeniu Michaela 
Glenny'ego, „Sarkofag" wszed ł do repertuaru 
Royal Shakespeare Company. Krytycy brytyjscy 
z aplau ze m przyjęli przedstawienie w Barbican 
Centre - z Geraldine Fitzge ra ld i Nicho~ asern 

Woodesonem w rolach g lówn yc h jako naj
wa :~nie j s zą sztukę roku . 

Akcja „Sarkofagu" rozgrywa się w Instytucie 
Ochrony Rad io!ogiczne j, którego nazwa jest 
eu femizmem, oznaczającym klinikc; d la ni eule
czalnie chorych ofiar napromienio wan ia. Zanim 
jeszcze odezwie sic; s,1·gna l alarmow.'· w Czan10-
ll,1·1u i zaczną napł:;wać ofiar,1 -, jedynym pacjen
tem na oddziale jest Nieśmier telny, człowiek, 

który w niewiarygodny sposób zdołał przeżyć 

nauklearny wypadek spowodowany przez sa
mego s iebie (leża! pijany do nieprzytomno ści 



w laboratorium, r;dzie ni e mia ł pra wa ię zn i
dowae). Zagrana z ogrornną s il:-1 w .„razu i di,1-

belską przewrot:10ścią przez Woodesona postać 

Nieśmiertelnego, jako swego rodzaju promie
niującego Ariela, jest ucie leśnieniem nie!Jez
pieczc1'lstw, wiq~ących się z energią jądrowq': 

bohater stracił wszystkie wlosy i większośC:: 

zębów , ma skórę pokrytą krostami, zdaje sobie 
sprawę, że jes t skazany na spędzenie reszty 
życia w aseptycznej izolatce. Podobnie jak 
ofiar y AIDS, utracił on wszelką odporność na 
zarazki. Ukr,\'wajqc rozpacz i gn ie w pod maską 

zawadiackiego cynizmu Nieśmiertelny jest za
równo świad kie m, jak i komentatorem w:,da
rze1\. rozgrywajqc:.-ch się na oddziale . W pe 
wien groteskowy spo>ób jest on oznalu\ nadzid. 
że silnie napromieniowane ofiary mog:1 czasem 
przeżyć . 

W miarę napływania do Instytutu ofiar ka
tas trofy p us te izolatki w tyl e sceny wypełniaj~! 
s ię osobami reprezentuj:1cymi tzw. przekrój spo
łeczeństwa („ .). 

Sztuka Gubar iewa obrazuje przej śc ie autora 
w sferę nowej świadomości za~ro .~eń , związa

n .vch z wykorzystywaniem energii jądrowe j. „To 
nie jest wiek atomu, ale wiek kata strof" -
mówi a utor ustami Nieśmiertelnego , W innym 
m ie 'sc u Gubaricw stwierdza: „Akcja rozgrywa 
się - niestety - w naszych czasach" . Napł ,' 

w~i jące wciq ż nowe ofiar:• toczą spory, walcz<1 
o życic i wreszcie umierają - a wszystko to 
zapowiada czaj qcq się zgubę , możl iwość pri
w;;zechncj za glady. 

(Ed ward Bcl:l r, Newsweek, pr z·~dJ'uk 

Forum, OG.03.1 !!37) 
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