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Útdráttur 
 
Hetjudáð og þjóðerniskennd hefur einkennt Sovétborgara í gegnum tíðina. Í þessari 

ritgerð verður gert grein fyrir því hvernig sovéska hugarfarið birtist í kringum og í kjölfar 

Tsjernóbilslyssins. Stuðst er við frásagnir almennings sem upplifði slysið frá fyrstu hendi 

úr bók Svetlönu Aleksíevitsj, sem heitir Tsjernóbil bænin. Bókin var gefin út 10 árum 

eftir slysið eða árið 1996. Einnig er stuðst við sjónvarpsþætti Craig Mazin um slysið sem 

nefnast Chernobyl. Ætlunin er að sýna fram á hvernig sovéskt hugarfar spilaði þátt í 

björgunar- og hreinsunaraðgerðum eftir slysið. Tekin verða fyrir samskipti yfirvalda við 

almenning í kjölfar slyssins ásamt lygum og upplýsingaleysi sem ríkti á þessum tíma.  
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1 Inngangur 
 

Þann 26. apríl 1986, rétt eftir miðnætti, átti sér stað hrikalegt kjarnorkuslys í V.I. Lenín 

kjarnorkuverinu skammt frá bæjunum Tsjernóbil og Prípjat í Úkraínu. Úkraína var á þeim 

tíma eitt af lýðveldum Sovétríkjanna. Daginn áður, þann 25. apríl, var áætlað að 

framkvæma öryggisprófun á kjarnaklúfi 4 í verinu. Mikilvægt var að ná að framkvæma 

þessa tilteknu öryggisprófun ekki síðar en þennan dag þar sem henni hefði átt að vera 

lokið töluvert fyrr samkvæmt reglugerð.  Ekki var hægt að framkvæma öryggisprófunina 

þar sem eftirspurn á raforku var meiri en venjulega þennan dag. Tekin var því ákvörðun 

um að prófunin yrði gerð eftir miðnætti, þegar álag á dreifikerfi rafmagns var í lágmarki. 

Á meðan að á öryggisprófuninni stóð og eftir röð mistaka yfirmanna sprakk kjarnakljúfur 

4 klukkan 01:23 eftir miðnætti með þeim afleiðingum að gífurlegt magn geislavirkra efna 

slapp út í andrúmsloftið. Eftir sprenginguna, sem sást og fannst í margra kílómetra radíus 

frá kjarnorkuverinu, skapaðist mikil ringulreið. Stjórnendur og yfirmenn í 

kjarnorkuverinu neituðu í fyrstu að trúa því að sprenging hefði í raun hefði átt sér stað. 

Margir þeirra héldu því fram að um væri að ræða eld í þaki kjarnorkuversins. Það kann 

að hafa verið of erfitt fyrir starfsmenn kjarnorkuversins að horfast í augu við ástandið og 

trúa því að einn kjarnakljúfanna hefði sprungið. Það eitt og sér var of hræðilegt til að fólk 

gæti ímyndað sér að það hefði gerst. Það stofnaði ekki einungis íbúum nágrannaborganna 

í hættu, Prípjat og Tsjernóbil, heldur einnig stórum hluta Evrópu. Skemmst er frá því að 

segja að verkferlar innan Sovétríkjanna á þessum tíma voru flóknir og engar ákvarðanir 

voru teknar nema í samráði við yfirmenn og stjórnendur. Engin yfirmaður þorði að taka 

ákvarðanir og standa með þeim þrátt fyrir að hér var um að ræða stórslys þar sem tími 

skipti máli í ákvarðanatöku, t.d. að rýma borgina eða miðla upplýsingum til bæjarbúa að 

halda sig inni. Engir verkferlar voru til staðar um hver viðbrögð ættu að vera við slíka 

sprengingu. Enda átti svona slys ekki að geta gerst. Til þess að fá niðurstöðu um hvað 

ætti að gera og hvernig ætti að bregðast við þyrftu starfsmenn kjarnorkuversins að bíða 

eftir skipunum ráðamanna. Flestar heimildir benda til þess að framan af hafi mikil leynd 

ríkt yfir því sem gerðist og að það sé að hluta til skýringin fyrir því að ekki var brugðist 

nógu skjótt við og björgunaraðgerðir hafnar um leið. Þetta leiddi á endanum til þess að 

fjöldi fólks á svæðinu varð fyrir mikilli geislun sem síðar olli stórfelldu heilsutjóni meðal 

almennings. Að verða fyrir mikilli geislun getur meðal annars haft í för með sér myndun 
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krabbameinsfrumna, aukið líkur á hjarta- og æðasjúkdómum ásamt ýmsum 

fæðingargöllum, svo eitthvað sé nefnt. 

Í ritgerð þessari verður sjónum einkum beint að slysinu í Tsjernóbil og afleiðingum þess. 

Í því skyni er að mestu leyti stuðst við bók Svetlönu Aleksíevitsj, sem ber nafnið 

Tsjernóbil bænin (rússn. Чернобылская молитва) sem og þætti sem framleiddir voru af 

HBO um Tsjernóbil slysið sem nefnast einfaldlega Chernobyl. Bók Aleksíevitsj byggir á 

frásögnum einstaklinga sem upplifðu Tsjérnóbil slysið, hugleiðingum þeirra og hvernig 

slysið hafði áhrif á þau og þeirra líf. Þættirnir á HBO leitast við að fylgja staðreyndum 

um slysið og byggja að miklu leyti á víðtækri heimildavinnu höfundar þáttana, Craig 

Mazin. Þættirnir hafa unnið til margra verðlauna og fengið lof gagnrýnenda og 

fræðimanna fyrir að hafa komið upplýsingum til almennings um þetta hrikalega slys, með 

hrífandi myndum, tónlist og magnaðri frammistöðu leikaranna. Atburðarásinni voru gerð 

mjög góð skil í þáttunum og gaf það almenningi  betri skilning á því hvað hafi gerst í raun 

og veru.  

Markmið þessarar ritgerðar er að fjalla um sovéskt hugarfar, einkenni þess og hvernig 

það birtist í viðbrögðum fólks í tengslum við slysið í Tsjernóbil. Helstu einkenni sovéska 

hugarfarsins, eins og niðurstöður þessarar ritgerðar munu sýna, eru fórnfýsi, hetjuskapur, 

tortryggni, undirgefni og lævísi.   

Lýst verður hvernig sovéskt hugarfar birtist hjá fólki sem og hvernig það kemur fram í 

bók Aleksíevitsj. Ég held því fram að sovéska hugarfarið sé lykilatriði þegar reynt er að 

skilja viðbrögð fólks við slysinu. Það skýrir bæði tilhneigingu stjórnvalda til að halda 

upplýsingum frá almenningi ásamt því að beita lygum og vísvitandi blekkingum. En 

varnarleysi fólks gagnvart skorti á upplýsingum og beinum blekkingum er líka afleiðing 

sovéska hugarfarsins. Sömuleiðis endurspeglast réttindaleysi almennings í ráðaleysi fólks 

gagnvart því sem gerðist í slysinu og í framhaldi af því.  

Vestrænn lesandi getur ekki varist furðu við áhorf þáttanna yfir framgangi mála í kjölfar 

slyssins. Svo virðist sem stjórnvöld hafi verið í algjörri afneitun og því nánast ófær um 

að miðla lágmarksupplýsingum til stjórnenda kjarnorkuversins og almennings. Margir 

furða sig á hvernig björgunaraðgerðum var háttað og hvernig mannslífum var aftur og 

aftur fórnað að óþörfu. Einnig þetta krefst þess að sovéska hugrafarið sé tekið með í 

reikninginn. Verkferlar við björgunarstarfið – þegar veruleikinn varð ekki lengur 

umflúinn – ásamt ákvarðana sem teknar voru og mál leyst kjölfar sprengingarinnar auk 

viðbragða almennings, endurspegla sovéska hugarfarið. Þrátt fyrir strangar reglugerðir 

um verkferla við margvíslegar ólíkar aðstæður, var reglum sjaldnast framfylgt. Grafnar 
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voru gryfjur sem dýrum og geislavirkum hlutum átti að vera fargað í. Þær voru gerðar í 

fljótfærni og ekki samkvæmt reglum. Verðmætum hlutum var stolið af áhættusvæðinu 

þrátt fyrir mikla geislavirka mengun og þeir seldir á svörtum mörkuðum. Engin mótmæli 

áttu sér hins vegar stað þegar senda átti fólk í björgunaraðgerðir og í hreinsunarverkefni 

á svæðinu. Sovéska hugarfarið einkenndist að miklu leyti af því að spyrja engra spurninga 

og taka við fyrirmælum án þess að kvarta, jafnvel þótt það væri gert með hálfum huga.  
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2 Tsjernóbil bænin 
 

Svetlana Aleksíevitsj, rithöfundur og blaðamaður ólst upp í Hvíta Rússlandi á tímum 

Sovétríkjanna. Hún hefur í viðtalsbókum sínum þróað ritstíl sem hún byggir á beinum 

frásögnum og upplifun fólks á erfiðum tímum til þess að lýsa samfélagslegu ástandi eftir 

merkilega atburði á heimsvísu, eins og t.d. seinni heimstyrjöldina, stríðið í Afganistan og 

slysið í Tsjernóbil. Á heimasíðu sinni segir hún meðal annars: 
 

Ég skrái ekki bara niður þurra sögu af atburðum og staðreyndum, Ég skrifa sögu 

mannlegra tilfinninga. Það sem fólkið hugsaði, skildi og mundi á meðan að á 

atburðinum stóð. Það sem það trúði á eða treysti ekki, hvaða blekkingar, vonir og 

ótta þau upplifðu.1 
 

 

Hún talar um það hvernig hún segir ekki bara frá sögulegum atburðum með ópersónulegri 

frásögn eða upptalningu á staðreyndum, heldur byggir hún söguna á tilfinningum fólks 

sem upplifði atburðina og notast við frásagnir þess og orðalag. Hún skrifar um hvað fólkið 

hugsaði og skildi á meðan á tilteknum atburði stóð og minningum frá þeim tíma. Hún 

lýsir því hverju fólkið trúði og hvaða upplýsingum fólkið vantreysti á tímum mikilla 

blekkinga. Einnig skrifar hún um vonir fólks og þann ótta sem það ól með sér og venjur 

sem það tamdi sér í kjölfar atburðanna.  

Árið 1996 tók Aleksievitsj viðtöl við fólk sem lifði af Tsjernóbil slysið og hafði sögur  að 

segja. Þessi viðtöl setti Aleksievitsj saman í bókina Tsjernóbil bænin sem kom fyrst út á 

rússnesku árið 1997.2  

Bókin kom út í enskri þýðingu Keiths Gessen árið 2005, en titill þýðingarinnar er Vocies 

from Chernobyl. Í ritgerðinni er fyrst og fremst stuðst við þessa þýðingu. Í inngangi 

þýðingar sinnar fjallar Gessen um atburðinn og það sem hann afhjúpaði. Hann bendir 

meðal annars á að Tsjernóbil sprengingin var ekki einungis slys heldur atburður sem birti 

menningarlega mynd af Sovétríkjunum sem einkenndist af mikilli spillingu. Hann bendir 

                                                
1 Þýðingar eru allar mínar. I don’t just record a dry history of events and facts, I’m writing a history of 
human feelings. What people thought, understood and remembered during the event. What they believed 
in or mistrusted, what illusions, hopes and fears they experienced. Alexievich.info. 
<http://alexievich.info/en/>, sótt 21.6.2020. 
2 Svetlana Aleksievitsj, Чернобылская молитва. Хроника будущего. Moskva: Ostijie, 1997. Ég nota 
ensku þýðingu bókarinnar Voices from Chernobyl. Keith Gessen þýddi, Dublin: Dalkey Archive Press, 
2019. 
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á að fyrstu dagana eftir sprenginguna hafi yfirvöld ítrekað haldið því fram þau hefðu 

stjórn á ástandinu þrátt fyrir að kjarnakljúfurinn væri opinn og stöðugur straumur 

geilsavirkra efna var að losna út í andrúmsloftið.  

Jafnframt telur hann að viðmælendur bókarinnar séu einróma á þeirri skoðun að Sovésk 

stjórnvöld hefðu mannað kjarnorkuverið af vanhæfu starfsfólki og að kjarnorkuverið hafi 

verið illa hannað. Hann telur einnig að Sovésk stjórnvöld hafi logið til um tildrög slyssins 

á glæpsamlega hátt.3 

Eftir lestur bókarinnar er erfitt að mótmæla þessum skoðunum. Bókin gefur góða innsýn 

inn í þennan heim, sem er svo fjarri því sem flest okkar í hinum vestræna heimi upplifa. 

Fyrir slysið var Prípjat eftirsóttur staður til að búa á. Bærinn var sérstaklega byggður til 

þess að hýsa starfsmenn kjarnorkuversins og fjölskyldur þeirra. Þarna bjó að mestu leyti 

ungt og menntað fólk sem var í forréttindastöðu. Bærinn var því álitinn fyrirmyndarstaður 

til að búa á þar sem ekki var skortur á almennum nauðsynjavörum eins og tíðkaðist jafnvel 

í nærliggjandi bæjum.4 Við lestur bókarinnar kynnist maður þeirri eymd sem fólkið á 

svæðinu í kringum Tsjernóbil bjó við ásamt vonleysi og réttindaleysi þess sem tók við  í 

kjölfar slyssins. Eftir slysið voru allir bæir sem voru í 30 km radíus frá kjarnorkuverinu 

rýmdir og fólkinu því komið fyrir í öðrum bæjum. Fólkið fór úr því að búa við ákveðin 

forréttindi í að vera hálfgerðir flóttamenn í sínu eigin heimalandi.    

                                                
3 Svetlana Aleksievitsj, Voices from Chernobyl, bls. LX. 
4 Peter Sagal, The Chernobyl Podcast, „1:23:45“, HBO, 2019, 
<https://podcasts.apple.com/us/podcast/the-chernobyl-podcast/id1459712981>, sótt 8.9.2020.  
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3 Chernobyl þættirnir og hlaðvarpið 
 

Tsjernóbil þættirnir eru skrifaðir og framleiddir af Craig Mazin. Þættirnir voru sýndir um 

allan heim og voru margverðlaunaðir, þeir hlutu meðal annars Golden Globe verðlaunin 

og Emmyverðlaunin. Mazin hefur varið miklum tíma í heimildavinnu fyrir þættina og hóf 

hann þá vinnu árið 2014. Hann hefur tekið viðtöl við fjölda fólks sem bjó á svæðinu, fólk 

sem vann í kjarnorkuverinu sem og aðra sem komu að slysinu á einhvern hátt. Stór hluti 

af heimildarvinnu Mazins var að fara til Tsjernóbil og upplifa sjálfur svæðið þar sem 

slysið átti sér stað. Svæðið er enn þann dag í dag álitið hættusvæði og mun sennilega vera 

það um ókomin ár. Til ársins 2000 var enn starfsemi í kjarnorkuverinu í kljúfrum 1-3 en 

hefur síðan verið óstarfhæft. Íbúafjöldi bæjanna Tsjérnóbil og Prypyat hefur lækkað svo 

um munar. Talið er að örfáir einstaklingar búi ennþá á svæðinu. Mazin segist hafa heillast 

af sögu Tsjérnóbil slyssins vegna þess hversu lítið var fjallað um það. Áhugi hans á sögu 

slyssins kviknaði út frá því hve fáir virtust í raun og veru vita hvað orasakaði 

sprenginguna. Hann bendir á að flestir kunna söguna af Titanic. Skipið sem átti ekki að 

geta sokkið sökk þegar það sigldi á ísjaka í jómfrúarferð sinni frá Evrópu til 

Bandaríkjanna. Mikið var fjallað um Titanic í fjölmiðlum þegar skipið var byggt og síðar 

klárt til siglingar. Tsjernóbil var ekki þekktur staður á heimsvísu, áður en slysið átti sér 

stað. Fáir vissu af kjarnorkuverinu þar, rétt eins og enn þann dag í dag vita fáir af öðrum 

kjarnorkuverum víðs vegar um heiminn. Í dag hafa flestir heyrt talað um Tsjernóbil, án 

þess að vita nákvæmlega hvað gerðist.5 

 

 Í kjölfar slyssins, fundu íbúar á svæðinu sig útskúfaða frá heiminum þar sem fólk var 

hrætt við það sökum geislavirkra efna. Nadezhda Petrovna, ein af íbúunum sem þurftu að 

yfirgefa heimili sín, lýsir þessari tilfinningu vel; 

  

Strax í upphafi fann ég að við vorum Tsjernóbílingar, að við vorum nú þegar 

aðskilið fólk.  
 

Hún heldur áfram að lýsa því hvernig slysið hafði haft áhrif á son hennar eftir að þau 

fluttist til bæjarins Mogilev. Þar lenti hann í útskúfun bekkjarsystkina sinna; 

 

                                                
5 Peter Sagal, The Chernobyl Podcast,  „1:23:45“. 
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Hinir krakkarnir voru hræddir við hann, þau kölluðu hann „skínandi“. Barnæska 

hans hafði endað svo snemma. 6 

 

Fleiri frásagnir lýsa þessari upplifun. Nikolaj Fomich Kalúgin, fjölskyldufaðir, segir; 

 

Þarna ertu: venjuleg manneskja. Og svo einn daginn er þér allt í einu breytt í 

Tsjernóbil manneskju. Breytt í dýr, eitthvað sem allir hafa áhuga á og það sem 

enginn veit neitt um. Fólk horfir öðruvísi á þig. 

 

Hann heldur áfram; 

 

Við töpuðum ekki bara bæ, við töpuðum lífi okkar.7 

 

Mikil ótti skapaðist gagnvart þeim sem flýja þurftu heimili sín vegna hræðslu við að 

smitast af geisluninni sem að þeir myndu mögulega bera með sér.  

Hægt er að túlka þessar frásagnir á þann hátt að þarna var komin ný tegund fólks, 

Tsjernóbílingar. Menn og konur sem bjugga á svæðinu þegar slysið átti sér stað og þeir 

sem komu að björgunar- og hreinsunaraðgerðum, fólk sem varð fyrir geisluninni. 

Almenningur taldi það sem eitrað og jafnvel smitandi. Samkvæmt Peter Caracappa, 

heilsueðlisfræðingi og sérfræðingi í geislaöryggi, á geislun sem slík ekki að geta borist á 

milli manna. Þeir sem hafa orðið fyrir geislun geta samt sem áður borið með sér agnir af 

geislavirku efni. Hann vill meina að ef fólk þvær sér vel og losar sig við fötin sem það 

var í við geislunina þá stafi engin hætta af því gagnvart öðrum í kringum það.8 

Fólkið, sérstaklega karlmenn, voru álitnir skemmdir einstaklingar. Einn hermannanna, 

sem kom að björgunaraðgerðum eftir slysið, lýsir upplifun sinni við hitt kynið eftir 

komuna heim úr hreinsunaraðgerðum; 

 

                                                
6 From the very first I felt that we were Chernobylites, that we were already a separate people… The 
other kids were afraid of him, they called him “Shiny.” His Childhood had ended so early. Svetlana 
Aleksievitsj, Voices from Chernobyl, bls. 156. 
7 There you are: a normal person. And then one day you‘re suddenly turned into a Chernobyl person. Into 
an animal, something that everyone‘s interested in, and that no one knows anything about. People look at 
you differently. We didn´t just lose a town, we lost our whole lives. Svetlana Aleksievitsj, Voices from 
Chernobyl, bls. 34. 
8 Natalie Wolchover, „Is Radiation Sickness Contagious?“, Live Science, (2011), 
<https://www.livescience.com/13444-radiation-exposure-contagious.html> , sótt 11.9.2020. 
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Ég kom heim, ég fór að dansa. Ég hitti stúlku sem mér leist vel á og segi við hana, 

„Eigum við að kynnast.“ „Til hvers? Þú ert Tjsernóbílingur núna. Ég væri hrædd 

við að eignast með þér börn.“9 
 

Það má segja að skortur á upplýsingum í kjölfar slyssins um geislun og geislavirk efni 

hafi stuðlað að þessari hræðslu almennings. Því óupplýstara sem fólk er því auðveldara 

er að draga ályktanir.  

Ekki leið á löngu þar til almenningur áttaði sig á því að þeir sem urðu fyrir mikilli geislun 

voru alla jafna óheilbrigðir og áttu á hættu að geta vansköpuð börn.  

  

Með tilkomu þátta Mazins, fékk fólk loksins yfirsýn yfir það hvað gerðist í raun og veru, 

þann 26. apríl 1986 í V.I Lenin kjarnorkuverinu. Mazin varð forvitinn að komast að því 

hvað olli slysinu og vildi gera sögunni ítarleg skil. Mazin taldi söguna einfaldlega of stóra 

til þess að segja í tveggja tíma bíómynd og þurfti því 5 þætti, þar sem hver þáttur er 

klukkutíma langur, til þess að ná utanum söguna í heild sinni. Hann hefur jafnframt talað 

mikið um það hversu raunverulega hann vildi hafa þættina, þ.e. hann sagðist ekki þurfa 

að bæta miklu af skálduðu efni inn í þættina til að draga fram aðra mynd en þá sem átti 

sér stað í raun og veru. Hann studdist töluvert við bók Aleksievitsj, Raddir frá Tsjernóbil, 

til þess að ná betur inn í hugarheim þeirra sem komu að sögunni. Fyrsta sagan í bókinni 

segir frá slökkviliðsmanninum Vasilí Igantenko og konunni hans Ljúdmílu, sem var 

barnshafandi þegar slysið átti sér stað. Mazin studdist við þeirra sögu í þáttunum um 

Tsjernóbil, sem gaf áhorfendanum skýra sýn inn í hugarfar fólks á þessum tíma í 

Sovétríkjunum. Í framhaldi af þáttunum voru gerðir hlaðvarpsþættir þar sem Peter Sagal, 

útvarpsmaður og þáttarstjórnandi, ræðir við Craig Mazin um gerð þáttanna. Þar grafa þeir 

dýpra ofan í söguna, heimildirnar og vinnuna við gerð þáttanna. Eftir hvern sjónvarpsþátt 

var hlaðvarpsþætti þeirra útvarpað, þar sem þeir töluðu ítarlega um atburðarrás þess þáttar 

og gáfu þar hlustendum sínum betri innsýn í söguna.  

 

 

                                                
9 I got home, I‘d go dancing. I‘d meet a girl I liked and say, „Lets get to know one another.“ „What for? 
You‘re a Chernobylite now. I‘d be scared to have your kids.“ Svetlana Aleksievitsj, Voices from Chernobyl, 
bls. 79. 
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4 Hver var hinn almenni Sovétborgari?  
 

Í þessum kafla er fjallað nánar um sovéskt hugarfar, hvað það er og hvernig það einkennir 

hinn almenna Sovétborgara í tengslum við slysið í Tsjernóbil. Við skilgreiningu á  

sovésku hugarfari verður stuðst við heimildir. Lýst verður hvernig það birtist í 

samskiptum við yfirvöld í kjölfar slyssins. 
 

4.1 Sovéska hugarfarið  
 

Það hafa þó nokkrir fræðimenn velt fyrir sér hvað einkennir sovéska hugarfarið. Í þessum 

kafla verður stuðst við niðurstöður tveggja fræðimanna, þeirra Júrí Levada og Dmitrí 

Mikheijev. Þeir komast báðir að svipuðum niðurstöðum hvað varðar einkenni 

Sovétborgara. Síðar verður komið með nokkur dæmi úr bók Aleksievitsj þar sem þessi 

einkenni koma skýrt fram í fram í frásögnum viðmælenda hennar. Einnig verður sýnt 

fram á hvernig þessi einkenni eru túlkuð að einhverju leyti í þáttum Mazins um Tsjernóbil 

slysið.  

Joshua Yaffa, bandarískur blaðamaður sem meðal annars hefur skrifað fyrir tímaritið New 

Yorker, gaf nýverið út bókina Between Two Fires: Truth, Ambition and Compromise in 

Putin‘s Russia eða Á milli tveggja elda: Sannleikur, Metnaður og Málamiðlanir í 

Rússlandi Putíns. Í bókinni fjallar Yaffa meðal annars um félagslegar rannsóknir á 

sovéska hugarfarinu, bæði fyrir og eftir hrun Sovétríkjanna. Hann segir frá rannsóknum 

sem félagsfræðingurinn Júrí Levada gerði á seinni hluta níunda áratugsins. Levada, sem 

varð vel þekktur á níunda og tíunda áratug síðustu aldar fyrir rannsóknir á viðhorfum 

almennings og sem hönnuður viðhorfskannana, hafði sérstakan áhuga á 

einstaklingseinkennum þeirra sem höfðu alist upp í Sovétríkjunum. Í skrifum sínum 

bendir hann á fjölmörg dæmi um hvernig sérstakt samband einstaklinganna við 

ríkisvaldið gat af sér fullkominn vamátt einstaklingsins gagnvart ríkisvaldinu. 

Niðurstöður hans sýndu að sovéski einstaklingurinn hefði þróað með sér óttablandið 

viðhorf gagnvart valdi hins opinbera sem dró úr sjálfstæði fólks og svipti það hreinlega 

getunni til að skilja sjálft sig frá ríkinu. Levada taldi að sovéska samfélag byggði í 

grunninn á alræði þar sem einstaklingurinn hefði sama sem ekkert sjálfstæði. 

Einstaklingurinn átti ekki einungis að vera ósjálfstæður heldur líka þakklátur. Undir lok 

Sovétríkjanna, á tímum Mikhaíls Gorbatsjovs, beindist athygli Levada að því sem hann 
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kallaði Homo Sovieticus – manngerð sem í senn vantreysti ríkinu og fyrirleit ríkisvaldið 

og var fullkomlega háður því um flesta hluti. Þessi nýja tegund manna hafði áttað sig á 

því að það var auðveldast og jafnframt hagstæðast að fara eftir sínum eigin leikreglum 

innan kerfisins. Levada hélt rannsóknum sínum áfram eftir hrun Sovétríkjanna, þá 

beindist áhugi hans að því hvað myndi verða um þessa manngerð, Homo Sovieticus. Hann 

gerði ráð fyrir því að með hnignun Sovétríkjanna myndi þessi manngerð smátt og smátt 

hverfa. Það kom honum því á óvart að þessi nýja tegund, Homo Sovieticus, lifði áfram 

en hafði þróast.10 

Árið 1999 skrifaði Levada ritgerð, þar sem hann lýsir þessari þróun Homo Sovieticus, 

sem hann kallaði The Wily Man eða Slægi maðurinn. Þar skrifar hann: 

 

Hinn rússneski, slægi maður sættir sig ekki einungis við blekkingar, heldur er 

hann viljugur til að láta blekkjast, og krefst jafnframt sjálfsblekkingar í þágu 

sinnar eigin sjálfsvarðveislu.11 

 

Þessi fullyrðing fær mann til að spyrja sig hvort almenningur hafi sýnt af sér 

skeytingarleysi gagnvart blekkingunum vegna þess að það var nauðsynlegt til að komast 

lífs af .  Levada bendir meðal annars á, í skýrslu sem hann gaf út árið 2001 sem nefnist 

Homo Post-Sovieticus, að dæmigerð viðbrögð almennings við óendanlegri þjáningu og 

eymd sem hann hefur mátt þola í gegnum tíðina, allt frá keisaratímabilinu til dagsins í 

dag, einkennist af þolinmæði og aðlögunarhæfni. Hann bendir einnig á  að nauðsynlegt 

sé að greina þær félagslegu aðstæður og þjóðfélagsskipan sem hafi mótað og viðhaldið 

þessu samspili á milli óánægju og þolinmæði í samfélaginu.12 

 

Eðlisfræðingurinn, Dmitrí Mikhejev skrifar um sovéskt hugarfar í grein sem birtist í 

tímaritinu Political Psychology: 

 

                                                
10Joshua Yaffa, „Prologue, the wily man”, Between Two Fires. Truth, Ambiton and Compromise in 
Putin‘s Russia. London: Granta Books, 2020. 
11 The Russian wily man not only tolerates deception, but is willing to be deceived, and even...requires 
self-deception for the sake of his own self-preservation. Joshua Yaffa, „Prologue, the wily man”. Between 
Two Fires. Truth, Ambiton and Compromise in Putin‘s Russia. 
12 Júri. A. Levada, „Homo Post-Sovieticus“, Sociological Research, 40:6 (2001) bls.6-41, 
<https://doi.org/10.2753/SOR1061-015440066>, sótt 11.9.2020, bls. 16. 
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Vilji einstaklings til að fórna sér í þágu samfélagsins verður lofaður sem 

verðmætasta dyggðin.13 

 

Í sömu grein býr Mikhejev einnig til lista yfir einkenni hugarfars Sovétborgarans. Í 

listanum nefnir hann meðal annars eftirfarandi atriði sem einkenna hugarfarið; 

 

• Endalaus barátta við að komast af 

• Almennur skilningur á því að styrkur er helsti eiginleiki dyggðar 

• Grunsemdir og ályktanir um samsæri 

• Tortryggni gagnvart lýðræði 

• Klíkuskapur 

• Leit að virðingu frekar en að ást og umhyggju14 

 

Í frásögn Sergeis Vasiljevítsj Sobolev, í bók Aleksíevitsj, skín þetta hugarfar vel í gegn. 

Þar talar hann um að menn virtust óhikað bjóða sig fram í hættuleg verkefni í þágu 

þjóðarinnar. Hann segir að þeir sem buðu sig fram hafi verið ungir menn sem fallnir eru 

frá núna, en þeir vissu að ef ekki hefði verið fyrir þeirra framlag hefði allt hugsanlega 

farið á versta veg. Þetta voru menn sem ólust upp við menningu þar sem mikið var lagt 

upp úr afrekum og hetjuskap. Á ákveðnum tímapunkti, stuttu eftir sprenginguna, 

myndaðist hættuástand þar sem möguleiki var á kjarnorkusprengingu. Tæma þurfti vatn 

sem hafði myndast undir kjarnakljúfinum svo að úraníum- og grafítblanda myndi ekki 

blandast við það. Ef úraníum- og grafítblandan hefði blandast við vatnið, hefði það valdið 

gríðarlegri sprengingu sem hefði getað gert stóran hluta Evrópu óbyggilegan. Senda þurfti 

menn í það verk að opna öryggislokur og hleypa vatninu út. Verðlauna átti þá menn með 

bílum, íbúðum, sumarhúsum og fjárhagslegum stuðningi fyrir fjölskyldur þeirra. Óskað 

var eftir sjálfboðaliðum í verkið og gáfu sig nokkrir fram. Mennirnir kláruðu verkið og 

fékk deildin sem þeir tilheyrðu, 7000 rúblur fyrir. Öll önnur loforð um fríðindi gleymdust. 

En þau loforð voru, samt sem áður, ekki ástæða þess að þeir buðu sig fram. Þeir virtust 

stoltir af sinni ákvörðun. Sobolev vill meina að enginn önnur þjóð hafi búið yfir jafn 

mikilli fórnfýsi og Sovétríkin.15 

                                                
13 The willingness of a person to sacrifice himself for the good of the society will be praised as the most 
valuable virtue.  Dmitrí Mikhejev. „The Soviet Mentality“, Political Psychology 8:4 (1987) bls. 491-523, 
<https://www.jstor.org/stable/3790919>, sótt 29.8.2020, bls. 518-519. 
14 Dmitrí Mikhejev, „The Soviet Mentality”, bls. 28-29. 
15 Svetlana Aleksievitsj, Voices from Chernobyl, bls. 136-137. 
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Margar frásagnir í bók Aleksíevitsj gefa ágæta mynd af þessum týpíska Sovétborgara sem 

segja má að styðji niðurstöður Levada og Mikhejevs. Hinn týpíski Sovétborgari er alltaf 

að reyna að komast af og getur ekki treyst á stjórnvöld. Honum er talin trú um að hinn 

vestræni heimur og lýðræði séu af hinu illa með ógnunum um vestræna njósnara og 

falsfréttum. Hann sækist eftir reisn og virðingu, því hetjuskapur er það eina sem hann 

virðist hafa fram að færa. Í reisninni finnur hann fyrir frelsinu sem hann þráir.  

Í bókunum er að mörgu leyti átt við þjóðerniskenndina, hetjudáðina, kynjahlutverkin, 

karlmennskuna og skylduræknina ásamt hollustunni við föðurlandið. Segja má að þetta 

séu allt einkenni sovéska hugarfarsins. Í þáttum Mazins, má sjá hvernig þeir túlka hinn 

almenna sovétborgara en þar má meðal annars sjá hetjudáð og drengskap þegar einhver 

þarf að bjóða sig fram í hlutverk sem að öllum líkindum mun leiða til dauða viðkomandi.  

Sem dæmi má nefna að þegar þrír einstaklingar þurftu að gefa sig fram til þess að losa 

um vatnslokur í kjallara kjarnorkuversins var kallaður saman hópur manna og þrír þeirra 

buðu sig fram í verkið. Með hetjuskap og föðurlandsstolti gengu þeir í verkin og vissu 

ekki hver örlög þeirra yrðu í framhaldinu. Þeir vissu einungis að þetta væri mikil hættuför.  

Hetjudáð í hugarfari Sovétmanna kom einnig skýrt fram þegar leita þurfti til 

námuverkamanna vegna gangna sem grafa þurfti undir kjarnorkuverið vegna hættu á leka 

geislavirkra efna í jarðveginn. Hundruð manna voru send á svæðið, þar sem þeir gengu í 

verkin án nokkurrar vitneskju um hversu alvarlegt ástandið og hættulegt umhverfið væri. 

Þeir vissu af geislavirkninni og einhverskonar hættu, en tóku verkefnið samt sem áður að 

sér án mótmæla.. Mjög merkilegt er hversu tilbúinn hinn almenni sovéski borgari er að 

gera það sem þarf í þágu Sovétríkjanna, án þess að spyrja spurninga eða vita hvað bíður 

hans. Mótmæli voru einnig óalgeng, þar sem það þótti ekki sýna föðurlandsást og 

hetjudáð. Mótmælum var einnig alltaf mætt með refsingum yfirvalda og af tvennu illu, 

virtist hinn almenni sovéski borgari frekar kjósa að hlýða fyrirmælum en að kvarta yfir 

óréttlæti og vera þar af leiðandi álitin gunga. Þetta kemur skýrt fram bæði í þáttunum og 

í bókinni. Í frásögn þyrluflugmanns sem tók þátt í björgunaraðgerðunum, úr bók 

Alexsjeivíts, kemur meðal annars fram; 

 

Tveir fallhlífastökkvarar neituðu – eiginkonur þeirra voru ungar, þeir höfðu ekki 

enn eignast börn. En þeir voru skammaðir og þeim var refsað. Starfsferli þeirra 

var lokið. Það var líka spurning um karlmennsku, spurning um heiður. Það var 

hluti af aðdráttaraflinu – hann fór ekki, svo ég fer. Nú horfi ég öðrum augum á 
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þetta. Eftir níu skurðaðgerðir og tvö hjartaáföll, dæmi ég þá ekki, ég skil þá. Þeir 

voru ungir drengir. En ég hefði samt sem áður farið. Það er á hreinu. Hann gat það 

ekki, ég fer. Það var karlmennska.16 

 

Margir af viðmælendum Aleksíevitsj höfðu upplifað stríð, t.d. stríðið milli Sovétríkjanna 

og Afghanistan á árunum 1979-1989, en höfðu aldrei upplifað neitt í líkingu við 

Tsjernóbil slysið. Það er eitt að sjá ógnina fyrir framan sig eins og fólk hefur upplifað í 

stríðum, en þegar hún er ósýnileg og ókunnug eins og kjarnorka er þá ertu að berjast við 

óvin sem þú hvorki sérð né veist hvernig hagar sér. Einn hermaður sem upplifað hafði 

stríðið, og varð fyrir mikilli geislun eftir slysið í Tsjernóbil, lýsir þessu vel hér; 

 

Ég veit ekki hvernig ég mun deyja. Ég veit þetta: þú endist ekki lengi með mína 

greiningu. En ég vil finna fyrir þvi þegar það gerist. Líkt og ef ég myndi fá 

byssukúlu í hausinn. Ég var í Afganistan líka. Það var auðveldara. Þeir skutu þig 

bara. 17 

 

Mögulega er ekki hægt að skilgreina þennan óvin beint, þar sem þetta var í grunninn slys 

og afleiðingar þess óljósar fyrirfram.  

Sovétmenn höfðu í gegnum tíðina alist upp í landi sem einkenndist af ótta við stjórnvöld, 

ritskoðun, einræði svo eitthvað sé nefnt. Það bendir því allt til þess að það hafi verið þeim 

í blóð borið að hlýða fyrirmælum og spyrja engra spurninga. Það eitt að efast eða voga 

sér að mótmæla gat kostað menn lífið.  

 

Ivan Aleksandróvítsj Lúkasjúk, óbreyttur hermaður sem kom að slysinu í Tsjernóbil, lýsir 

sinni upplifun á eftirfarandi hátt; 

 

26. apríl ár hvert, hittumst við, drengirnir sem voru þar. Við munum hvernig þetta 

var. Þú varst hermaður, í stríði, þú varst ómissandi. Við gleymum því slæma og 

                                                
16 Two paratroopers refused – their wives were young, they hadn’t had any kids yet. But they were 
shamed and punished. Their careers were finished. And there was also a court of manhood, a court of 
honor! That was part of the attraction – he didn’t go, so I will. Now I look at it differently. After nine 
operations and two heart attacks, I don’t judge them, I understand them. They were young guys. But I 
would have gone anyway. That’s definite. He couldn’t, I will. That was manhood. Svetlana Aleksievitsj, 
Voices from Chernobyl, bls. 83-84. 
17 I don’t know how I’m going to die. I do know this: you don’t last long with my diagnosis. But I’d like 
to feel it when it happens. Like if I got a bullet in the head. I was in Afghanistan, too. It was easier. They 
just shot you. Svetlana Aleksievitsj, Voices from Chernobyl, bls.82. 
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munum það. Við munum að þeim hefði ekki tekist þetta án okkar. Kerfið okkar er 

hernaðarkerfi, í meginatriðum, og það virkar frábærlega í neyðartilvikum. Þú ert 

loksins frjáls þarna og ómissandi. Frelsi! Og á þessum tímum sýnir Rússinn 

hversu stórkostlegur hann er. Hversu einstakur. Við verðum aldrei eins og 

Hollendingar eða Þjóðverjar. Og við munum aldrei hafa almennilegt malbik eða 

vel snyrtar lóðir. En það verður alltaf til nóg af hetjum. 18 

 

Lúkasjúk  er með þessum orðum að lýsa sinni minningu sem augljóslega lýsir stolti á 

framlagi hans til þjóðarinnar og hvað það þýðir fyrir hann að vera hetja á sínum tíma. 

Hann bendir á að þrátt fyrir að Þjóðverjar og Hollendingar virðast gera hlutina vel og vera 

með allt á hreinu þá eru þeir kannski ekki eins fljótir að bjóða sig fram í hættuför eins og 

Rússinn virðist gera fyrir land sitt og þjóð. Þjóðverjar og Hollendingar virðast vera með 

hlutina á hreinu. Þar er allt gert vel og eftir ströngu regluverki. Það brýtur enginn reglurnar 

og menn fara eftir fyrirmælum. Almennt er vitað að vörur sem koma frá Þýskalandi eru 

gæðavörur. Þar er um að ræða velmegnunarsamfélag. Rússinn er á hinn bóginn fórnfús 

og hetja, hann gerir það sem gera þarf en mögulega ekki alltaf eftir settum reglum og 

verklagi.    

 

Aleksandr Kúdrjagin segir frá sinni upplifun, í bók Aleksíevitsj, á því hvernig ástandið 

var við fyrstu komu á svæðið. Hann var í hreinsunarliðinu, en hreinsunarliðið var hópur 

manna sem fenginn var til að mæta á áhættusvæðið og hreinsa burt geislavirka hluti, 

jarðveg, plöntur og dýr. Áhættusvæðið var í 30 km radíus frá kjarnorkuverinu. 

Hreinsunarliðið þurfti að grafa upp jarðveginn til förgunar og slátra þurfti dýrunum á 

svæðinu. Þeir gengu í öll hús á svæðinu til að tryggja þess að allir íbúar væru farnir og að 

öllum matvælum væri fargað þar sem þau gætu mögulega verið geislavirk. Hann segir frá 

því að í byrjun hreinsunarferlisins var mikil hræðsla við geislunina. Þeir þorðu ekki að 

sitja á grasinu, gengu um með grímur fyrir vitum sínum og fundu alls kyns úrræði til að 

hlífa sjálfum sér fyrir geisluninni, en eftir nokkra mánuði breyttist það hugarfar. Hópurinn 

var þá farinn að haga sér eðlilega aftur, án þess að velta geisluninni mikið fyrir sér. Þeir 

                                                
18 Every April 26, we get together, the guys who were there. We remember how it was. You were a 
soldier, at war, you were necessary. We forget the bad parts and remember that. We remember that they 
couldn’t have made it without us. Our system is a military system, essentially, and it works great in 
emergencies. You’re finally free there, and necessary. Freedom! And in those times the Russian shows 
how great he is. How unique. We’ll never be Dutch or German. And we’ll never have proper asphalt and 
manicured lawns. But there’ll always be plenty of heroes. Svetlana Aleksievitsj, Voices from Chernobyl, 
bls. 77. 
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gæddu sér á ávöxtum sem uxu á svæðinu, veiddu sér fisk til matar úr ám og vötnum og 

spiluðu fótbolta á grasflötum. 19  

Kúdrjagin segir í frásögn sinni hvernig trúin á forlögin hafi spilað inn í daglegt líf, í 

hreinsunaraðgerðunum eftir slysið. 

 

Við trúðum á forlög, í grunninn erum við öll forlagatrúar, ekki lyfjafræðingar. Við 

erum ekki skynsöm. Það er slavneska hugarfarið. Ég trúði á forlög mín! Ha ha! Núna 

er ég annars stigs öryrki. Ég varð strax veikur. Geislaeitrun. Ég var ekki með neina 

sjúkrasögu á heilsugæslunni áður en ég fór. Ah, til fjandans með þá. Ég er ekki sá 

eini. Þetta var hugarfarið. 20 

 

Mögulega er auðveldara að sætta sig við örlögin eftir á að hyggja. Með forlagatrú er 

auðveldara að rökstyðja sínar ákvarðanir hversu óskynsamlegar sem þær kunna að vera. 

Hvernig átti hann að vita hverjar afleiðingarnar gætu verið í ljósi þess að hann var ekki 

lyfjafræðingur. 

Auðveldara er að sætta sig við örlög sín heldur en að beina reiði sinni að yfirvöldum, þar 

sem þeim láðist að upplýsa hinn almenna borgara um afleiðingar geislunar.  
 

4.2 Samskipti við yfirvöld 
 

Svo virðist sem samskipti á þessum tímum í Sovétríkjunum hafi einkennst af 

leyndarhyggju. Í þessum kafla verða tekin fyrir dæmi um lygar, leynd og upplýsingaleysi 

til almennings. Fyrir hinn almenna borgara Sovétríkjanna var erfitt að fá upplýsingar en 

jafnframt var hinn almenni borgari lítið að fara fram á þær. 

Í bók sinni tekur Yaffa sérstaklega vel fyrir samskipti almennings við ríkið. Hann lýsir 

jafnframt sambandi hins almenna borgara við yfirvöld á mjög áhugaverðan hátt; 

 

Borgarinn lét sem hann væri áhugasamur og dyggur þegn, og ríkið lét sem það 

væri hæft og hefði áhuga á að stuðla að vellíðan einstaklingsins. Hlýðni var mætt 

                                                
19 Svetlana Aleksievitsj, Voices from Chernobyl, bls.188. 
20 We belived in fate, at bottom we’re all fatalists, not pharmacists. We’re not rational. That’s the Slavic 
mind-set. I believed in my fate! Ha ha! Now I’m an invalid of the second category. I got sick right away. 
Radiation poisoning. I didn’t even have a medical card at the polyclinic before I went. Ah, the hell with 
them. I’m not the only one. It was a mind-set. Svetlana Aleksievitsj, Voices from Chernobyl, bls.189. 
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með umhyggju. Þetta tók á sig kómíska mynd af hinum fræga sovéska brandara: 

„Við þykjumst vinna og þeir þykjast borga okkur“. 21 

 

Þetta gefur góða mynd af „leiknum“ sem báðir aðilar virtust vera að spila, stjórnvöld og 

almenningur. Það virðist vera að báðir aðilar séu að blekkja hinn aðilann en eru samt sem 

áður báðir meðvitaðir um blekkinguna. Hetjuskapurinn og þjóðarstoltið var gagnvart 

þjóðinni frekar en gagnvart stjórnvöldum.. Maðurinn var bjargvætturinn. Þeir spila 

leikinn með stjórnvöldum til að komast af. Það er þeirra skylda gagnvart þjóðinnni og 

samfélaginu að fórna sér til að bjarga hinum. Hér var oft um að ræða félagslegan þrýsting. 

Karlmennska og sjálfsfórn voru persónulegar dyggðir. Allt voru þetta mannkostir sem 

voru viðurkenndir og dýrkaðir. 
 

Eftir lestur bókar Aleksíevitsj og eftir að hafa horft á þætti Mazins má sjá hvernig 

upplýsingagjöf var háttað milli yfirvalda og borgara sem og upplýsingar sem fjölmiðlar 

um allan heim fengu frá yfirvöldum um slysið í Tsjernóbil. Strax í upphafi, rétt eftir 

sprenginguna, var haldin fundur þar sem framkvæmdanefnd kjarnorkuversins kom saman 

til þess að ákveða næstu skref. Niðurstaða fundarins var sú að innsigla bæinn, Prípjat, 

skera á allt símasamband, enginn mátti fara af svæðinu. Þetta var gert í þeim tilgangi að 

sporna gegn útbreiðslu rangra, að þeirra mati, upplýsinga. Þetta voru ekki óeðlileg 

viðbrögð á tímum Sovétríkjanna þar sem margir leiðtogar voru sannfærðir um að svona 

aðgerðir væru sjálfsagðar til þess að komast hjá óþarfa hræðslu almennings. Þeir vildu 

halda í þá blekkingu að ekkert hefði farið úrskeiðis, það væri engin ástæða til að hafa 

áhyggjur og enginn myndi komast að því hvað hefði í raun og veru átt sér stað.22 

Það var svo tveimur dögum eftir sprenginguna að vísindamönnum í Forsmark, litlu 

kjarnorkuveri í Svíþjóð, fór að gruna að eitthvað alvarlegt hefði átt sér stað. Eftir að 

viðvörunarbjöllur fóru að óma í kjarnorkuverinu hjá þeim og eftir greiningu á 

geislavirkum ögnum sem fundust í nágrenni kjarnorkuversins komust þeir að því að um 

var að ræða geislavirkar agnir sérstaklega framleiddar í sovéskum kjarnorkuverum. 

Vísindamennirnir voru fljótir að bregðast við og létu sænsk yfirvöld vita um leið. Haft 

                                                
21 The citizen pretended to be an enthusiastic and loyal subject, and the state pretended to be both 
competent and interested in providing for individual well-being. A show of obedience was matched by a 
show of paternal care. This took on comedic form in an infamous Soviet-era joke: „We pretend to work 
and they pretend to pay us.“ Joshua Yaffa, „Prologue, The Wily man”. Between Two Fires. Truth, 
Ambiton and Compromise in Putin‘s Russia. 
22 Peter Sagal, The Chernobyl Podcast,  „1:23:45“.  
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var samband við yfirvöld í Moskvu sem í fyrstu neituðu því að nokkurt slys hefði átt sér 

stað í kjarnorkuveri innan Sovétríkjanna. Það var ekki fyrr en að sænsk yfirvöld hótuðu 

að láta Alþjóðakjarnorkustofnunina vita að yfirvöld í Moskvu játuðu að kjarnorkuslys 

hafði orðið í Tsjernóbil. Það var því ekki fyrr en 48 tímum eftir að slysið átti sér stað að 

fregnir bárust til alþjóðasamfélagsins að kjarnorkuslys hefði í raun og veru átt sér stað.23 

Allt var gert til þess að vernda orðspor Sovétríkjanna. Það virtust allir hafa einhvern 

yfirmann til að óttast og var því eftir fremsta megni reynt að gera allt til þess að valda 

þeim yfirmanni ekki vonbrigðum jafnvel þótt kæmi til lyga og svika. Afleiðingar þess að 

óhlýðnast eða gera mistök gátu verið svo afdrifaríkar að þær gátu mögulega haft áhrif á 

alla fjölskylduna. Hörðum refsingum var beitt gegn óhlýðni, oftar en ekki misstu menn 

vinnuna og í einvherjum tilvikum voru menn látnir hverfa eða sendir í útlegð. 

Goggunarröð hvað varðar samskipti á þessum tíma var mjög áberandi og allt þurfti að 

fara eftir réttum boðleiðum. Þjóðernishyggjan sýnir sig í verkum hjá yfirvöldum sem og 

almenningi. Almennir borgarar héldu fast í vonina um að Sovétríkjin væru besta 

stórveldið og að þar væru engin mistök gerð. Þrátt fyrir áratugi af einræðisstjórn og mikilli 

eymd virtust Sovétmenn ennþá halda í þessa þjóðernishyggju fram í rauðan dauðann.  
 

4.3 Lygar 
 

 

Hver er kostnaðurinn við lygarnar? Það er ekki það að við munum mistúlka þær fyrir 

sannleikann. Hin raunverulega hætta er sú að ef við heyrum nógu margar lygar, þá á 

endanum þekkjum við ekki lengur sannleikann.24 

  

Þetta eru upphafssetningar Valerís Legasov, eðlisfræðings og háskólaprófessors, sem 

leikinn er af Jared Harris, í þáttum Mazins um Tsjernóbil slysið. Vitnað er í upptökur sem 

Legasov skildi eftir sig eftir að hann tók eigið líf tveimur árum eftir kjarnorkuslysið. Hann 

veltir upp spurningunni um hver kostnaður við lygarnar geti verið. Hann talar um að ekki 

sé verið að rugla lygunum saman við sannleikann heldur sé raunverulega hættan fólgin í 

                                                
23 Luda Brednyk. „How Sweden found out about the Chernobyl disaster and alerted the rest of the world.“ 
Swedes in the States. útg. 20.6.2019, <https://swedesinthestates.com/how-sweden-found-out-about-
chernobyl-and-alerted-the-rest-of-the-world/>, sótt 10.9.2020.   
24 What is the cost of lies? It’s not that we’ll mistake them for the truth. The real danger is that if we hear 
enough lies, then we no longer recognize the truth at all. Craig Mazin. „1:23:45“, Chernobyl. Leikstjóri: 
Johan Renck. HBO, 2019. 
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því að ef við heyrum of margar lygar eigum við ekki eftir að þekkja sannleikann. Þegar 

yfirvöld endurtaka sömu lygarnar aftur og aftur er maður líklegri til þess að fara að trúa 

þeim. Ritskoðun var mikil á þessum tíma og því erfitt að nálgast réttar upplýsingar. Það 

má því áætla að almenningur hafi haft miklar efasemdir um þær upplýsingar sem birtust 

í fjölmiðlum vitandi það að um var að ræða fréttir til fólksins eins og stjórnvöld vildu að 

þær birtust. Lesa þurfti á milli línanna og gera sér sínar eigin ályktanir um hvað væri í 

raun og veru sannleikur eða því um næst.  

Svo virðist sem fyrstu viðbrögð stjórnvalda við slysinu hafi einkennst af lygum, afneitun 

og sjálfsblekkingu. Slys eins og þetta átti ekki að geta gerst, ekki frekar en að hið 

ósökkvanlega skip Titanic átti að geta sokkið. Í fyrstu vildu menn ekki trúa öðru en að 

þarna væri um þakbruna að ræða í kjarnorkuverinu. Allt var gert til þess að ganga úr 

skugga um að ekkert hafi komið fyrir kjarnakljúfinn sjálfan. Eins og sýnt er frá í þáttunum 

er mönnum skipað að fara að kljúfinum til þess að staðfesta að hann væri enn heill. Þrátt 

fyrir að þeir menn sem fóru að kljúfinum og komu heilir til baka með þá vitneskju að 

kljúfurinn hafi sprungið var þeim ekki trúað og þeir taldir lygarar. Ef sannleikurinn væri 

sá að kjarnakljúfurinn hafi í raun sprungið, væri það óumdeilanlegt stórslys á heimsvísu. 

Það reyndist svo rétt, kljúfurinn hafði sprungið og voru geislavirk efni í fullri útbreiðslu 

út í andrúmsloftið. Þrátt fyrir að sú vitneskja var nú komin til hæstu yfirmanna var bærinn 

Prípjat ekki rýmdur fyrr en nokkrum dögum síðar.25 

 

Við tóku endalausar lygar stjórnvalda til almennings. Mörg dæmi þess efnis eru tekin í 

bók Aleksejavits. 

Í frásögn  Ljúdmílu Ignatenko, ekkju slökkviliðsmannsins Vasilí, segir hún frá því að 

eiginmaður hennar var einn af þeim fyrstu sem sendur var á svæðið. Starf hans var að 

slökkva eldinn. Hann var ekki lengi að átti sig á því að þetta var enginn venjulegur eldur. 

Ljúdmíla fékk skilaboð um það að Vasilí væri á sjúkrahúsinu. Hún minnist þess hvað 

læknarnir sögðu; 

 

Læknarnir sögðu þeim að þeir hefðu orðið fyrir gaseitrun. Enginn sagði neitt um 

geislun.26 

 

                                                
25 Craig Mazin. „1:23:45“. 
26 The doctors kept telling them they‘d been poisoned by gas. No one said anything about radiation. 
Svetlana Aleksievitsj, Voices from Chernobyl, bls. 7. 
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Það er erfitt að vita hvort þetta hafi verið hrein lygi eða hvort læknarnir hafi einfaldlega 

ekki áttað sig á að um væri að ræða geislun.  

 

Alllt í einu var byrjað að sýna stutt brot í sjónvarpinu til þess að styðja við lygarnar og 

fullvissa fólk um að ekkert væri að. Það voru til að mynda brot af konu að mjólka kúna 

sína, síðan er gert próf á mjólkinni og það kemur vel út. Þá getur fréttamaðurinn fullvissað 

landann um að engin hætta stafi af afurðum á svæðinu þrátt fyrir að vera í einungis 10 

kílómetra fjarlægð frá kjarnakljúfinum. Fréttamaðurinn heldur svo áfram að  segja að 

Vesturlönd séu með hræðsluáróður í gangi og séu að ljúga um slysið.  27 

Einum viðmælanda Aleksíevitsj er ofboðið; 

 

Svona lygar, svona ótrúlegar lygar, sem tengja má við Tsjernóbil slysið og eru 

fastar í huga okkar, er einungis hægt að bera saman við lygarnar í kringum stóra 

stríðið. 28 

 

 

Það var mögulega ekki annað hægt en að ljúga eða segja rangt frá. Þegar svona stórslys 

eiga sér stað, jafnt og í stríði er auðveldara að fela sig á bak við lygar og ósanndindi, en 

að segja sannleikann. Hvernig á maður að segja fólki frá því hversu slæmt ástandið er, 

eða hversu mikil hætta sé á ferð á sama tíma og verið er að biðja menn um að fórna sér í 

hættuleg verkefni.  

Í svona óeðlilegu ástandi getur verið erfitt að halda sig við ákveðin gildi og fylgja settum 

reglum. Það verða allir að reyna að komast lífs af og gera það sem þarf til þess að geta 

það. Í ástandi þar sem skapast mikil upplýsingaóreiða vegna þess að mikið er um 

misvísandi upplýsingar er hægt að gera ráð fyrir að mikið verði um lygar og svik. Einn 

viðmælandi Aleksíevitsj, sem var í hreinsunarliðinu, segir frá því þegar þeir mættu á 

svæðið. Að þeim hafi verið tjáð að þarna hefði einungis verið slys sem gerðist fyrir löngu 

síðan, eða þremur mánuðum fyrr og engin hætta væri enn á ferð. Þeim var tjáð að ekkert 

óeðlilegt væri um að vera og að þeir ættu bara að muna að þvo sér um hendur áður en þeir 

borðuðu. Hann segir jafnramt frá því að á kvöldin hafi óprúttnir menn komið til þeirra og 

                                                
27 Svetlana Aleksievitsj, Voices from Chernobyl, bls. 147. 
28 This level of lying, this incredible level, with which Chernobyl is connected in our minds, was 
comparable only to the level of lies during the big war. Svetlana Aleksievitsj, Voices from Chernobyl, bls. 
148. 
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gefið þeim alls kyns hluti svo sem sígarettur og vodka sem þeir höfðu stolið af 

hættusvæðinu. Eftir að hreinsunarliðið hafði fengið að njóta varningsins tóku ræningjarnir 

restina af smyglinu og seldu á svörtum mörkuðum, ýmist í Minsk eða Kænugarði.29 

 

4.4 Upplýsingagjöf  
 

Í fyrstu var lítið um upplýsingagjöf bæði í fjölmiðlum og til almennings. Þá var ekki mikið 

um flæði upplýsinga til þeirra manna sem komu að björgunaraðgerðunum. Fæstir virtust 

vita hvert þeir væru að fara eða hvað þeir væru að fara að gera. Sumum var sagt að þeir 

væru að fara í verkefni í nokkra mánuði en annað kom á daginn þegar þeir mættu á svæðið 

og við tók mun meiri og lengri vinna en þeir gerðu sér grein fyrir. Sumir fengu ekki að 

kveðja fjölskyldur sínar og var tjáð að haft yrði samband við þær. Það eina sem skipti 

stjórnvöld máli var að koma mönnum á staðinn sem fyrst til þess að fara í 

hreinsunaraðgerðir. Einn hermaður, sem kom að björgunaraðgerðum, segir í bók 

Aleksíevitsj; 
 

Hvert erum við að fara? Af hverju? Það voru engar upplýsingar. Á Slutsk 

stoppistöðinni, skiptum við um föt, þeir gáfu okkur búnað, og svo var okkur sagt 

að við værum að fara til svæðismiðstöðvarinnar í Khojníkí . Við komum til 

Khojníkí  og fólkið þar vissi ekki neitt. 30 

  

 

Ljúdmíla Dmitrjevna Polenkaja, kennari og íbúi í Tsjernóbil, var ein af þeim sem skipað 

var að fara frá svæðinu. Hún man vel hvernig henni leið á þessum tíma. Hún segir í bók 

Aleksíevitsj að hún muni sérstaklega eftir óttanum og móðguninni sem hún tengdi við 

skort á upplýsingaflæði;  

 

Allt hafði gerst og það voru engar upplýsingar: ríkisstjórnin var þögul, læknarnir 

voru þöglir.31 

                                                
29 Svetlana Aleksievitsj, Voices from Chernobyl, bls.79. 
30 Where are we going? Why? There was no information at all. At the Slutsk station, we changed, they 
gave us equipment, and then we were told that we were going to the Khoyniki regional center. We got to 
Khoyniki, and people there didn’t know anything. Svetlana Aleksievitsj, Voices from Chernobyl, bls.74. 
31 Everything had happened and there was no information: the government was silent, the doctors were 
silent. Svetlana Aleksievitsj, Voices from Chernobyl, bls. 185. 
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Hún talar jafnframt um að bíða hafi þurft eftir upplýsingum frá yfirvöldum. Beðið var 

eftir upplýsingum frá Minsk. Í Minsk var svo beðið eftir upplýsingum frá Moskvu. Þetta 

gerði það að verkum að íbúarnir voru varnarlausir og örlög þeirra voru í höndum nokkurra 

stjórnarmanna.32  

 

Einn læknir minnist þess einnig hversu illa upplýstir yfirmenn úr Kommúnistaflokknum 

voru sem komu á svæðið til þess að upplýsa fólkið. Hann talar um það hvernig þeir komu 

í verksmiðjurnar á svæðinu til þess að tala við almenning en enginn þeirra gat sagt til um 

það hvernig ætti að bregðast við geislavirkninni né hvernig ætti að gera hana óvirka. Þeir 

gátu ekki ráðlagt almenningi hvernig verja mætti börnin né hvernig haga átti 

matarforðanum sem var til ræktunar á svæðinu. Þá skorti þekkingu á geislavirkni og 

virtust hafa takmarkaðar upplýsingar um hvernig almenningur ætti að haga sér eftir þessa 

miklu útbreiðslu geislavirkra efna. Þeir beindu orðum sínum frekar að hetjudáðum 

Sovétmanna, stríðssögum og vestrænum njósnurum, sem var vinsæll áróður og gerði það 

að verkum að Sovétmenn vantreystu vestrænum þjóðum oft. Vantraust á yfirmönnum í 

Kommúnistaflokknum var ekki bara óvinsælt, heldur var mönnum beinlýnis hótað 

útgöngu úr flokknnum við það eitt að efast.33  

Yfirmenn í Kommúnistaflokknum voru oftar en ekki tæpast starfi sínu vaxnir. Mönnum 

var raðað í störf eftir vinsældum og hollustu við flokkinn en ekki eftir hæfni og menntun. 

Það varð til þess að menn sem áttu að upplýsa almenning um ástandið og hvernig ætti að 

bregðast við því, vissu oftar en ekki mun minna en íbúar svæðisins vissu sjálfir. Það er 

ekki erfitt að ímynda sér að vantraust á yfirvaldið var allsráðandi á tímum Sovétríkjanna. 

Vert er einnig að minnast á skort á upplýsingum til almennings um geislun og afleiðingar 

hennar. Engin almennileg fræðsla átti sér stað fyrir fólkið á svæðinu um hvernig þyrfti að 

bregðast við áhrifum geislunnarinnar. Mönnum var ráðlagt að losa sig við vinnufatnað til 

þess að bera ekki geislavirk efni inn á heimili sín. Það skorti samt sem áður fræðslu á 

hversu hættuleg geislun væri. Ein frásögn fjölskylduföður úr bók Aleksíevitsj er sláandi. 

Þar lýsir hann því hvernig hann losaði sig við vinnufötin er hann kom heim úr 

hreinsunarvinnu. Hann gaf syni sínum derhúfuna sína sem hann vildi mikið fá að eiga. 

Sonur hans var alltaf með derhúfuna. Tveimur árum seinna greindist hann með heilaæxli. 

                                                
32 Svetlana Aleksievitsj, Voices from Chernobyl, bls.185. 
33 Svetlana Aleksievitsj, Voices from Chernobyl, bls.149. 
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Mögulega hefði verið hægt að komast hjá mörgum svona dæmum ef skýrari upplýsingar 

hefðu legið fyrir hvað varðar geislun og hvernig hún virkar.  
 

4.5 Réttindaleysi 
 

Eins og fram hefur komið einkennist sovéska hugarfarið að hetjudáð og þjóðernisstolti. 

Ætla má að sovétmenn hafi búið við það hugarfar frá barnæsku, að vera landi og þjóð til 

sóma, sé það eina rétta. Sovétríkin var stórveldi og þjóðin taldi margar milljónir manna. 

Það var ávallt til nægt vinnuafl til að manna hvaða harmleik sem var, hvort sem um var 

að ræða stríð eða stórslys. Auðvelt var að senda mikinn mannfjölda í hvaða vinnu sem 

var. Hægt var að markaðsetja hvaða vinnu sem var að hetjuverki, vinnu í þágu 

þjóðarinnar. Það einkenndist í hugarfari Sovétmanna að hlýða átti yfirvaldinu, ekki 

mótmæla skipunum enda virtist óttinn allsráðandi. Ótti við að vera sendur í útlegð, að 

vera tekin af lífi eða vera rekinn úr flokknum. Með þessum ótta var auðvelt að stjórna 

almenningi og enginn þorði að mótmæla. Því er það einkennandi í bók Aleksíevitsj sem 

og í þáttum Mazin um Tsjernóbil, að lítið virtist vera um andstöðu og í þau skipti sem 

kom til einhvers konar mótmæla var flokkurinn ekki lengi að slökkva á þeim með 

hræðsluáróðri. Maður getur ímyndað sér að við svipaðar aðstæður hér á Íslandi, að ef 

senda ætti fjölda manna í hættuför, væru mótmæli snögg að brjótast út. Krafist yrði svara 

og útskýringa, jafnvel árið 1986. En þrátt fyrir að Íslendingar séu þjóðernissinnaðir eru 

þeir jafnframt með mikla réttlætiskennd og láta í sér heyra þegar verið er að brjóta á þeim. 

Þættir Mazin og frásagnir úr bók Aleksíevitsj staðfesta þennan gríðarlega ótta við yfirvöld 

í Sovétríkjunum þar sem hótunum var óspart beitt til þess að fá menn til að gera það sem 

gera þurfti.   

Þetta kemur skýrt fram í frásögn frá einum úr hreinsunarliðinu; 

 

Einn maður, ég held að hann hafi verið frá Leningrad, byrjaði að mótmæla. Þeir 

sögðu honum að hann yrði dreginn fyrir herrétt. Yfirmaðurinn sagði návæmlega 

þetta fyrir framan hermennina: „Þú ferð í fangelsi eða verður skotinn.“ 34 

 

Annar hermaður rifjar upp svipað dæmi; 

                                                
34 One guy, I think he was from Leningrad, began to protest. They told him they’d drag him before a 
military tribunal. The commander said exactly that before the troops: “You’ll go to jail or be shot. 
Svetlana Aleksievitsj, Voices from Chernobyl, bls. 67. 
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Einn mannanna vann upp kjark og spurði, Hvers vegna segja þeir okkur ekki hver 

styrkur geislunarinnar er? Hvers konar skammta af geislun erum við að verða 

fyrir? Aðeins einn maður. Nú eftir að hershöfðinginn fór, kallaði yfirmaðurinn 

hann til sín og tók hann á teppið. 35 

 

 

Það borgaði sig því ekki að spyrja eða efast.  

Réttindaleysið virtist vera alls staðar ekki bara hjá þeim er var ætlað að vinna á svæðinu, 

heldur einnig hjá íbúunum sem gert var að flýja heimili sín. Réttindaleysið er einnig 

áberandi hjá þeim sem þurftu síðar meir að leita læknishjálpar vegna afleiðingar 

geislunarinnar. Í bók Aleksíevitsj lýsir fjölskyldufaðir ástandinu, þegar hann fór með 

konu sína og dóttur á sjúkrahús eftir að hafa tekið eftir svörtum blettum á líkömum þeirra; 

 

Þeir gerðu rannsóknir á þeim. Ég bað um niðurstöðurnar. „Þær eru ekki fyrir þig.“ 

Sögðu þeir. Ég sagði, „ Fyrir hvern þá?“ 36 

 

Þetta dæmi sýnir hversu erfitt var fyrir einstaklinga að fá upplýsingar, jafnvel þegar þær 

sneru að þeirra nánustu. Það ríkti mikil leynd yfir slíkum upplýsingum enda mátti 

almenningur ekki vita hversu alvarlegt ástandið var. Enn er á huldu hversu víðtæk áhrifin 

voru af slysinu, þegar horft er til heilsu almennings. Opinber dánartala í kjölfar slyssins 

er 31 mannslíf. Þó er ljóst að fleiri þúsund manna urðu fyrir áhrifum geislunnarinnar. 

Ungabarnadauði jókst töluvert eftir slysið og ótal börn hafa fæðst með hina ýmsu 

fæðingargalla í Hvíta Rússlandi og Úkraínu. Í kjölfar slyssins í Tjérnóbil var konum 

jafnframt oftar en ekki ráðlagt frá því að eignast börn eða þær hvattar til þess að fara í 

fóstureyðingar. Þetta átti sérstaklega við ef eiginmenn þeirra hefðu verið við vinnu á 

svæðinu eftir slysið. Einn viðmælandi Aleksíevitsj lýsir upplifun sinni af ráðleggingum 

sem þessum; 
 

                                                
35 One of the guys got up the courage and asked, “Why aren’t they telling us the radiation levels? What 
kind of doses are we getting?” Just one guy. Well, after the general left, the brigadier called him in and 
gave him hell. Svetlana Aleksievitsj, Voices from Chernobyl, bls. 74. 
36 They did some test on them. I asked for the results. “It’s not for you,” they said. I said, “Then for 
who?“ Svetlana Aleksievitsj, Voices from Chernobyl, bls. 36. 
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Læknarinir reyndu að sannfæra mig: „þú verður að fara í fóstureyðingu. 

Eiginmaður þinn var í Tjernóbil.“ Hann var vörubílstjóri; Þeir kölluðu hann inn á 

fyrstu dögunum eftir slysið. 37 

 

Hún heldur áfram að segja frá hvað gerðist þegar hún fór ekki að ráðum læknanna; 

 

Barnið fæddist advana. Það vantaði á hana tvo fingur. Stelpa. Ég grét. „Hún hefði 

að minnsta kosti átt að hafa alla fingurna.“ Ég hugsaði. „Hún er stelpa.“38 

 

Þarna segir hún frá óbeinum afleiðingum Tjsernóbil slyssins. Í grein Courtney Verill, í 

Business Insider, segir að í rannsókn á vegum Unicef er gefið til kynna að meira en 20% 

af unglingum í Hvíta Rússlandi þjáist af einhvers konar fötlun sökum fæðingargalla vegna 

geislunar frá sprengingunni í Tsjernóbil.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
37 The doctors tried to convince me: „You need to get an abortion. Your husband was at Chernobyl.“ He 
was a truck driver; they called him in during the first days. Svetlana Aleksievitsj, Voices from Chernobyl, 
bls. 148. 
38 The baby was born dead. She was missing two fingers. A girl. I cried. „She should at least have 
fingers,“ I thought. „She‘s a girl.“ Svetlana Aleksievitsj, Voices from Chernobyl, bls. 148. 
39 Courtney Verill, „These birth defects might be linked with radiation from the Chernobyl disaster 30 
years ago.” Business Insider. útg. 21.4.2016, <https://www.businessinsider.com/birth-defects-related-to-
chernobyl-2016-4?r=US&IR=T>, sótt 30.8.2020. 
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5 Lokaorð 
 

Markmið þessarar ritgerðar er að gera grein fyrir því sem hefur verið kallað hið sovéska 

hugarfar og birtingaform þess hjá hinum almenna Sovétborgara í kjölfar 

kjarnorkuslyssins í Tsjernóbil. Það kemur skýrt fram í þessari ritgerð að hetjudáð og 

fórnfýsi virðast vera mikilvæg gildi fyrir Sovétborgarann. Sovétborgarinn er tilbúinn til 

þess að fórna sér í hættuför fyrir þjóð sína en veit á sama tíma að ef hann fylgir ekki 

fyrirmælum á hann á hættu að mæta þungum refsingum. Það borgar sig því ekki fyrir 

Sovétborgarann að mótmæla. Það má því segja að þessi hetjudáð sé að einhverju  tilneydd 

sem veldur því að verkin verða gerð með hálfum huga. Þetta hugarfar veldur því að allir 

spila sama leikinn, „menn þykjast vinna og yfirvöld þykjast borga þeim“. Má kalla þetta 

þá raunverulega hetjudáð? Alvöru karlmennska? Segja má að fólkið sem sjálfviljugt bjóði 

sig fram á þennan hátt, í hættuleg verkefni geri það fyrir samfélagið en ekki til að þóknast 

yfirvaldinu. Niðurstöður Levada og Mikhejev sýna að þjóð sem hefur verið alin upp í 

alræðisþjóðfélagi sem einkenndist af kúgun og baráttu við að komast lífs af gat jafnframt 

ekki ímyndað sér sig án þess að vera hluti af ríkinu. Þrátt fyrir það hafði Sovétborgarinn 

lært að lifa með ríkinu eftir sínum eigin leikreglum. Í kjölfar slyssins í Tsjernóbil má sjá 

mörg dæmi þess hvernig hinn almenni borgari upplifir svik og lygar af hálfu ríkisins. Ætla 

má að yfirmenn og stjórnendur voru ekki starfi sínu vaxnir sem leiddi til þess að ekki var 

brugðist rétt við þessum hörmungum. Það liggur í augum uppi að sökin liggi meðal annars 

í því að innan Kommúnistaflokksins hefur ríkt mikill klíkuskapur sem varð til þess að 

menn voru látnir taka á herðar sínar hlutverk sem þeir tæpast stóðu undir og þar með urðu 

vanhæfir fyrir vikið. Augljóst er, eftir þau dæmi sem hér hafa verið sett fram, að hægt sé 

að draga þær ályktanir að betur hefði mátt bregðast við í kjölfar slyssins. Þörf var á betri 

upplýsingum og stöðugleika frá ráðamönnum hvað varðar hættuna sem stafar af geislun 

og afleiðingum hennar. Það var jú í höndum ráðamannanna að ákveða framgang mála. 

Þegar um er að ræða svona stórslys gæti verið betra að leita til sérfræðinga á þessu sviði 

frekar en að keppast við að passa upp á orðspor Sovétríkjanna út á við. Gott dæmi um 

slíkar aðstæður má finna í okkar þjóðfélagi í dag þar sem ógn stendur af Covid19 

vírusnum á heimsvísu. Hér á Íslandi virðast flestir vera ánægðir með viðbrögð stjórnvalda 

þar sem þau virðast hafa sett flestar ákvarðanatökur í hendurna á sérfræðingum á þessu 

sviði.  
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