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26 kwietnia 1986 roku w Czarnobylskiej Elektrowni Ją-
drowej doszło do wybuchu, efektem którego skażeniu 
promieniotwórczemu uległ obszar od 125 000 do 146 000 
km² położony na pograniczu Białorusi, Ukrainy i Rosji, 
a  ewakuowano i przesiedlono ponad 350 000 osób. Ta 
prosta informacja – jedno zdanie, a w nim data i kilka liczb 

– w żadnym wypadku nie oddaje jednak nawet ułamka zło-
żoności tematu, który podjęliśmy się uczynić wiodącym w 
tym numerze gazety. 

Można zauważyć, że w 2019 roku, dzięki serialowi 
wyprodukowanemu przez HBO, Czarnobyl stał się świa-
towym popkulturowym fenomenem – być może najlepiej 
świadczą o tym pytania fanów, czy będzie drugi sezon [sic!]. 

Serial jednak w zasadzie postawił tylko kropkę nad i. Na-
wet przed jego premierą do teoretycznie zamkniętej Zony 
w ciągu jednego dnia potrafiło wjeżdżać kilkadziesiąt auto-
busów z turystami, a przy drodze z Kijowa do Czarnobyla 
co kilkanaście kilometrów stał nieczynny wojskowy pojazd 
ze znakami radioaktywności – w zasadzie chyba nie po to, 
żeby reklamować (bo przecież turyści widzą to już w trakcie 
wycieczki), tylko po to, by budować „klimat”. Wszyscy ci tu-
ryści na miejscu robią zdjęcia. Dziesiątki, setki tysięcy zdjęć.

Zanurzmy się w tym uniwersum obrazów. Co tam znaj-
dziemy? Odpowiedź może podać każdy – nawet ci, którzy 
w Czarnobylu nigdy nie byli, doskonale wiedzą, jak to 
miejsce wygląda. Jest więc tam przede wszystkim diabelski 
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młyn. Stoi gdzieś pośrodku ni to lasu, ni to placu – z tyłu 
i z boku drzewa, ale przed nim dużo asfaltu. Ot, klasycznie, 

„radziecki człowiek” pewnie zrobił coś bezsensownego, ale 
dzięki temu jest dobra perspektywa, cały młyn mieści się 
dobrze w kadrze, a że kabiny są żółte, to dobrze wygląda 
w zasadzie na każdym zdjęciu. Zamknijmy oczy i wyrzuć-
my z głowy ten obraz, pod powiekami pozostaje nam jed-
nak żółty powidok – wszystko się zgadza, kolejny ikoniczny 
kadr przedstawia bowiem żółty samochód, taki z wesołego 
miasteczka, do zderzania się, z metalowym prętem prowa-
dzącym do góry. Czasami stoi w śniegu, czasami oświetlo-
ny jest słońcem, zwykle znajduje się na pierwszym planie, 
w mocnym punkcie zdjęcia, dzięki czemu na drugim planie 
dobrze widać pozostałe unieruchomione samochody-

-zabawki, a  na trzecim powoli obrastającą wszystko ro-
ślinność. Inny kadr – basen, oczywiście pusty, z atrakcyjną 
siatką okien i grą kształtów na dnie. Potem mamy już całe 
zestawy ujęć w szkole (sam nie wiem, czy pierwsza przed 

oczami staje sala gimnastyczna – oczywiście pusta – czy ta 
klasa z globusem na ławce), w szpitalu, w sali koncertowej… 
No i sam znak radioaktywności – także żółty, jak diabelski 
młyn, często tak samo pokryty rdzą. Wszystkie te obrazy 
są zaskakująco atrakcyjne. Tak, często przedstawiają znisz-
czenie lub rozkład, jednak zwykle robią to w sposób nad 
wymiar estetyczny: są po prostu ładne. Śliczne. Kolorowe. 
Przyjemne dla oka. HDR.

Hermann Broch w Kilku uwagach o kiczu zauważał, że 
kicz pojawia się wtedy, kiedy piękno zastępuje prawdę. Czy 
to oznacza, że te ładne zdjęcia z Zony są nieprawdziwe? 
Można by szybko odpowiedzieć, że tak, przecież pełno 
tam „ustawek” – lalki siedzą przy stolikach w przedszkolu, 
w szpitalu na stoliku trwa niedokończona partia szachów, 
maski przeciwgazowe leżą właściwie wszędzie (jakby 
ludzie uciekali i rzucali je gdzie popadnie). Ale to chyba 
jednak nie do końca o tak prostą, dobrze wykadrowaną 
nie-prawdę chodziło Brochowi. Myślę, że te wszystkie prze-

estetyzowane zdjęcia z Czarnobyla pokazują prawdę, jest to 
jednak prawda naszych wyobrażeń o tym miejscu, naszych 
oczekiwań, które przywozimy tam, do Zony, w tej naszej 
chwili oderwania od codzienności, realizowania życiowego 
marzenia lub po prostu w trakcie urlopu, czasu karnawału 
od przesiąkniętej nowością cywilizacji Zachodu.

Jaka jest codzienność Prypeci? Szara, bura, nudna, 
nieestetyczna, zarośnięta krzakami. Strasznie trudno jest 
zrobić dobre zdjęcie krzaków – fotografia jest do tego zbyt 
gadatliwa, za bardzo szczegółowa. Jeśli nie wyciągniemy 
czegoś na pierwszy plan, nie uatrakcyjnimy przestrzeni, 
to zdjęcia będą zwykle po prostu nieciekawe. Dlaczego 
więc na kolejnych stronach tych zdjęć przemawiających 
rzeczywistością „doestetyzowaną” nie ma? Chyba przede 
wszystkim dlatego, że bardzo łatwo jest przykryć grubą 
warstwą atrakcyjności całą melancholię tego miejsca, po-
czucie braku i utraty, której nie da się zaspokoić. Poczucie 
braku, które trzeba przeżyć na żywo. Braku ludzi.
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Przy pierwszej z prac artystycznych po wejściu w przestrzeń 
ekspozycji kijowskiego Narodowego Muzeum „Czarnobyl” 
możemy przeczytać po ukraińsku oraz angielsku:

Czarnobyl jest częścią ukraińskiego regionu Polesie, 
miejsca narodzin Słowian. Kilka tysięcy lat temu 
nasi przodkowie zjednoczyli się tu, a następnie roz-
przestrzenili po całej Wschodniej Europie. Śmiertelne 
radioaktywne tornado, które nagle wyłoniło się ze 
rdzenia elektrowni pod koniec XX wieku, przekształ-
ciło ten piękny, starożytny teren w wysypisko odpa-
dów promieniotwórczych. Ludzie zostali zmuszeni 
do opuszczenia swojej ziemi ojczystej, która została 
przekształcona przez promieniowanie w Strefę Wy-
kluczenia. Tysiącletnia tradycja została zerwana; 
integralność etniczna ludności została zniszczona. 
I tylko opuszczone kościoły, domostwa i groby przod-
ków są nadal na miejscu – jako cichy zarzut dla ludzi. 
W Zonie życie się zatrzymało.

Tekst ten może służyć jako przyczynek do rozmowy o tym, 
jak różne wydarzenia mogą stawać się elementem polityki 
historycznej, jak kreujemy sobie wyobrażenie o świecie 
i jak budujemy sobie o tym świecie mity. Jednym z najważ-
niejszych elementów mitu o Czarnobylu jest przekonanie 
o śmiertelności warunków życia na terenach skażonych, 
a co za tym idzie – o całkowitym wyludnieniu Zony, „za-
trzymaniu życia”. To nie do końca tak – wprawdzie teren 
Strefy opuściło w wyniku masowych przesiedleń (zarzą-
dzanych jeszcze w latach 90. XX wieku) kilkaset tysięcy 
osób, są jednak też takie, którym udało się wrócić. Mówi 
się o nich „samosioły”, ich życie jest szalenie trudne i została 
ich już tylko garstka.

29 marca 2019 roku wędrowaliśmy po okolicach prawie 
całkiem opuszczonej, malowniczo położonej nad Dnie-

prem wioski Teremsi. Wstąpiliśmy na rozmowę do jednej 
z „babuszek”, a po chwili rozeszliśmy się po okolicy. Inna 
babuszka musiała nas chyba dostrzec już wcześniej, bo 
kiedy przechodziliśmy koło jej domu, to przywitała nas, 
stojąc w swoim najlepszym swetrze, z przypiętym do piersi 
medalem. Teraz mieszka w domu rodzinnym, jednak w la-
tach 80. XX wieku mieszkała w Prypeci i pracowała jako 
sanitariuszka – jechała w pierwszej karetce, która dotarła na 
miejsce wybuchu, pomagała pierwszym rannym, dziwnie 
poparzonym. Nikt z osób z nią pracujących już nie żyje. Nie 
chciała od nas pomocy – chciała z nami po prostu poroz-
mawiać, opowiedzieć o swoim życiu, pożalić się, że tydzień 
temu zasypano jej studnię i nie wie dlaczego, zapytać nas 
o nasze życie, zaśpiewać nam piosenkę i poprosić o zaśpie-
wanie jej jakiejś po polsku. Kiedy nieopatrznie zapytałem 
ją, czy wspomina noc wybuchu, odpowiedziała, że co noc 
śni się jej piekło. I zmieniła temat.

Шановні пані,
Нехай цей випуск фотогазети буде скромною 

подякою за коротку зустріч у березні цього року. Дякую 
за те, що сиділи разом на вернаді, разом милувались 
квітами, разом розмовляли, разом співали – хоча ми 
швидше слухали ваші пісні та оповідання. 

Швидше за все, без емоцій, які нас тоді супроводжу-
вали, цей номер газети просто не був би створений. Ще 
раз – велике спасибі!

Jakub Dziewit — kulturoznawca o zacięciu antropologicz-
nym, metafotograf, animator kultury, niezależny kurator. 
Autor albumu This is not another Martin Parr exhibition oraz 
kilku fotograficznych wystaw indywidualnych; kurator 
ponad 20 wystaw fotograficznych i malarskich. W 2018 
roku stypendysta Marszałka Województwa Śląskiego 
w dziedzinie kultury. W działalności badawczo-naukowej 
zajmuje się kulturą wizualną oraz wykorzystaniem mediów 
w antropologii. Autor monografii naukowej Aparaty i obra-
zy. W stronę kulturowej historii fotografii, współredaktor 
tomu Patrzenie i widzenie w kontekstach kulturoznawczych. 
Prowadzi cykl spotkań Dyskusje o Fotografii, wykładow-
ca warsztaty-fotograficzne.org.
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Nasza obecność w życiu codziennym przyzwyczaja do od-
ruchowego łączenia ze sobą oczywistych faktów, tworzenia 
banalnych ciągów przyczynowo-skutkowych. Jeśli widzimy 
małą laleczkę, automatycznie szukamy jej właścicielki – 
małej dziewczynki. Wchodząc do sali koncertowej, przy-
zwyczajeni jesteśmy do kakofonii strojonych instrumentów, 
jednak podskórnie wyczekujemy harmonijnych dźwięków 
utworu, który nastąpi później. Zbliżając się do krawędzi 
jezdni, odruchowo spoglądamy w lewo i prawo, by upewnić 
się, czy nie nadjeżdża samochód.

Artefakty w rozumieniu archeologicznym to wszelkie 
przedmioty wykonane przez człowieka w przeszłości, a od-
kryte w wyniku poszukiwań. Zaliczymy do nich zarówno 
stare druki z zapisem nutowym, miotłę do zamiatania, od-
nalezioną w przybrzeżnym mule łódź, jak również rozdep-
tane przez ewakuujących się ludzi dziecięce zabawki, czy też 
pozostawione w szkolnej pracowni zdewastowane pianino.

Słowo artefakt niesie jednak ze sobą również inne 
znaczenia. Przy tworzeniu obrazu cyfrowego są to niere-
alistyczne i widocznie sztuczne wady, będące skutkiem 
ubocznym różnych algorytmów. Każdy etap procesu (za-
rejestrowanie na kliszy, matrycy, zmiana wielkości obrazu, 
stworzenie odbitki) generuje, mimo woli twórcy, mikro-

-zmiany w treści obrazu. W pracy psychologów artefakty 
to niepożądane czynniki,  wprowadzające do przedmiotu 
badań zniekształcenia – coś, co pojawia się w wyniku bada-

nia, a jednak realnie nie istnieje. W literaturze fantastyczno-
-naukowej artefaktami określa się zaś przedmioty o często 
nieodgadnionej mocy i przeznaczeniu, pozostawione na 
Ziemi przez obce cywilizacje. Bracia Strugaccy w swej 
książce Piknik na skraju drogi z 1972 roku sugestywnie 
opisują tego typu artefakty, które, pozostawione na Ziemi, 
muszą być odizolowane od społeczeństwa poprzez specjal-
ne strefy – wyludnione zony, do których wstęp mają tylko 
specjalne rządowe organizacje, a nielegalnie – stalkerzy 
(najemni poszukiwacze artefaktów). 

W 2005 roku zostałem zaproszony na wypad do Zony 
czarnobylskiej. Z perspektywy czasu nie umiem się przebić 
przez mgłę niepamięci, na ile była to legalna ekspedycja, 
a na ile stalkerskie wtargnięcie. Prawda z pewnością leży 
gdzieś pomiędzy, choć z pewnością nie po środku. Nato-
miast nigdy nie zapomnę echa własnych kroków, odbijają-
cego się od pustych oczodołów okien w wysiedlonej strefie, 
którą niegdyś zamieszkiwało ok. 50 tysięcy osób.

Opuszczone miasto Prypeć, które jest w głównej mierze 
przedmiotem moich fotografii, wydaje się trwać w  in-
nym wymiarze przestrzennym. Czas ludzkiej cywilizacji 
płynie tam do tyłu, w kierunku źródła. Domy stopniowo 
murszeją, asfaltowe jezdnie ustępują miejsca roślinności, 
porządek kultury ustępuje miejsca porządkowi natury. 
Istnieje niewytłumaczalna różnica między ciszą przyrody, 
która jest od zawsze, a wymownym milczeniem przyrody, 

Czarnobyl. Artefakty obecności
Wojciech Sternak (tekst i fotografie)



która powróciła na swoje miejsce. Taka atmosfera wymusza 
szacunek przy stawianiu każdego kolejnego kroku, ciągłe 
odświeżanie w pamięci listy miejsc o podwyższonym pro-
mieniowaniu. W technologii obrazowania USG artefaktem 
określa się fałszywe echo, nieodpowiadające żadnej struk-
turze, które jest najczęściej skutkiem niedoskonałości apa-
ratury. Wspomnienia są ulotne – może echo moich kroków 
było inne, niż je zapamiętałem? Może jest tylko artefaktem 
mojej obecności i reminiscencji opuszczonych mieszkań?

Fotografia, uwieczniając przedmiot, tworzy iluzję jego 
nieśmiertelności, rozciągłości w czasie. Fizycznie jest 
jednak rejestracją jego trwania w bardzo krótkim okresie, 
np.  2/1000 sekundy. Jest cieniutkim plasterkiem świata, 
wyciętym z przestrzeni czasu, rodzajem preparatu wsa-
dzonego między szybki do oglądania pod mikroskopem. 
W Prypeci bardzo łatwo natknąć się na liczne przedmioty 
– pozostałości ludzkiej cywilizacji: dziecięce buciki na para-
pecie, maska gazowa w przedszkolnej sypialni, przewróco-
ny fortepian w sali prób. Wszystkie one ewokują wyraźną 
wizję ludzi, którzy ich używali. Bezbłędnie wyobrażam 
sobie dźwięki granej etiudy, śmiech dzieci bawiących się 
w kuchni, trzeszczący głos audycji nadawanych przez ulicz-
ny radiowęzeł. Ale gdy biorę konkretny przedmiot do ręki, 
nagle uderza mnie nieadekwatność tej sytuacji: ja – realny 
tu i teraz, w martwych ruinach miasta, oraz przedmiot – 
prawdziwy, choć przynależny do świata innego czasu, 

innego systemu, innej społeczności. Tak, jakbym zanurzył 
dłoń w obcym wymiarze. Więc może jest to tylko złudzenie, 
kolejny wariant artefaktu: fałszywa struktura tkanki, która 
powstała w procesie przygotowania fotograficznego prepa-
ratu, nieistniejąca w żywym organizmie realności? Może 
prezentowane fotografie w oczach odbiorców zaczynają od-
dychać samodzielnie i uwypuklać artefakty, których ja nie 
widziałem, fotografując. Tak, jak obraz zwłok mężczyzny 
na silnie wykadrowanym zdjęciu w Powiększeniu Miche-
langelo Antonioniego, których może tak naprawdę nie było, 
a zaistniały tylko w wyobraźni bohatera filmu.

Patrząc na fotografie ze strefy czarnobylskiej, tworzy-
my obraz ludzi tam zamieszkujących, życia, które tam się 
toczyło, i katastrofy, która to wszystko przekreśliła. Ale ile 
w tym obrazie prawdy, a ile imaginacji napompowanych 
obejrzanymi filmami, grami komputerowymi czy wreszcie 
wspomnieniami naszymi i naszych bliskich? Powstaje py-
tanie: Czy artefakty w Zonie opowiadają bardziej o strefie, 
o całej naszej ludzkiej cywilizacji, czy może o wewnętrznej 
prawdzie nas samych, którzy oglądamy te fotografie?

Warszawa, styczeń 2012

Wojciech Sternak — fotograf i kulturoznawca. Doktorat 
w dyscyplinie sztuk pięknych. W 2006 roku wydał pierwszy 
polski album o katastrofie czarnobylskiej Cień Czarnobyla. 
W 2013 roku zaprezentował w Państwowym Muzeum Et-
nograficznym w Warszawie dokumentalny projekt Dopó-
ki. Wisła, opowiadający o Polsce z perspektywy najwięk-
szej rzeki. Od 2014 tworzy wielowątkowy cykl, w którym 
bada wzajemne wpływy podróży i fotografowania, wydany 
ostatnio jako album Siedem dróg nakładem Wydawnictwa 
ASP w Łodzi. Adiunkt w Katedrze Fotografii i Genologii 
Dziennikarskiej na Uniwersytecie Warszawskim, Dyrektor 
Studium Fotografii ZPAF. Autor tekstów o fotografii oraz 
wystaw indywidualnych i zbiorowych, prowadzący war-
sztatów fotograficznych, czasem kurator.
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Książęta, władcy, wojownicy, kwiecie
Niebios straconych, ongi waszych, czyżby 
Cios ten ogłuszył duchy wiekuiste,
A może miejsce to dziś obraliście
Po trudach boju, aby tu spoczęło 
Strudzone męstwo, gdyż leżycie tutaj
Swobodnie niczym na łąkach niebieskich?
[…]

(J. Milton, Raj utracony, księga pierwsza, tłum. M. Słomczyński)

[…]
Plamka niewielka, którą ci wskazuje,
To Raj, Adama siedziba, a cienie 
Owe wyniosłe są mieszkaniem jego.
Drogi nie zmylisz, moja już mnie wzywa. –
  To rzekł i odszedł, a Szatan się skłonił
Nisko, jak trzeba wobec duchów wyższych
W Niebiosach, gdzie o czci należnej innym
I o szacunku nikt nie zapomina
[…] 

(J. Milton, Raj utracony, księga trzecia, tłum. M. Słomczyński)

Ostatnia 
 wieczerza

 Artur Rychlicki

  (z cyklu Raje utracone)



Autor nieznany, skan z negatywu znalezionego w Prypeci
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Autor nieznany, skan z negatywu znalezionego w Prypeci
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I

Ruiny Prypeci, miasta leżącego w samym sercu Czarno-
bylskiej Strefy Wykluczenia, żyją własnym, odrębnym ży-
ciem, w rytm upływu czasu, w rytm cyklu następujących 
po sobie pór roku, regulujących pływy turystów. W prze-
strzeni tej przedmioty, pozbawione wartości użytkowej, 
skupiają się na własnej przemianie, stają się fotograficz-
nymi ikonami apokalipsy, upadku, katastrofy.

Rozkład, kurz, osad, reakcje chemiczne i rdza przyczy-
niają się do owej przemiany, wspierają przedmioty w od-
chodzeniu od człowieka, w dążeniu do stania się na po-
wrót bezkształtną materią. A więc rzeczy, niegdyś niczym 
się nie wyróżniające, a przez to niezauważane, stają się 
metonimiami świata bez nas, świata po nas. Ich obecne 
samodzielne bytowanie to wynik błędu ludzkiego, po-
myłki w osądzie, nieuwagi, zaprzeczenia. Na tym właśnie 
polega ich siła przyciągania – zmuszają do innego prze-
żywania materii nieożywionej. Podglądamy prypeckie 
ruiny, pytamy, co zostało utracone, przed czym mogą nas 
przestrzec, a one w zamian oferują nam pustkę, ciszę, za-
praszają na pustynię nowoczesności.

Jednakże prawda, którą o człowieku ujawniają, jest na 
tyle przerażająca, że najlepiej myśleć jest o Strefie jako 
o skansenie, poligonie, miejscu dla survivalowych gier 
i zabaw, przestrzeni, która przydaje odwiedzającym aurę 
wyjątkowości po powrocie. Wystarczy tylko przyjrzeć się 
typowym zdjęciom publikowanym w internecie, gdzie 
estetycznie dominuje apokaliptyczny glamour. 

II

Jedynie światłu, żywiołom, przyrodzie wolno dotykać 
rzeczy w Strefie. Być może jeszcze maszynom, jako pro-
tezom dotyku człowieka. Co zatem ów nieludzki dotyk w 
nich ujawnia? Jak je kształtuje? Czy rzeczywiście są jedy-
nie martwą naturą? Czy to ich nieruchome życie nie ma 
mocy sprawczej? Emocje – od  łacińskiego moveo, mo-
vere, movi, motum – odwołują się do stanu poruszenia, 
do stanu wewnętrznego przemieszczenia pod wpływem 
reakcji na świat. Dotyk przedmiotów w Strefie odbywa 
się przez medium światła: niedotykalne poruszają.

Ściany nabierają w świetle płynnego, ulotnego charakte-
ru. Miejsce, które, jak wiemy, skażone jest już na zawsze, 
składa się z sumy niepowtarzalnych, migotliwych mo-
mentów. Podłogi ukazują wyżyny i doliny kurzu, a więc 
wyznaczają trajektorię inaczej niewidocznej cyrkulacji 
powietrza – oddechu ruin. Wybrzuszenia, pęknięcia, od-
gięcia, zmarszczenia to materialne archiwa wybrzmia-
łych dźwięków, które muszą ciągle tam wibrować, w pa-
śmie nam niedostępnym. Momenty odpadania, toczenia 
się, odgłosy stłuczeń, niedobitki kolorów coraz częściej 
zagłuszają zgniotliwe odgłosy kroków.



Dotyk Czarnobyla
Karolina Lebek (tekst i fotografie)

III

Czy odłamek jest przedmiotem? Czy też może ma sens 
jedynie pośród innych odłamków, z którymi wspól-
nie symbolizują utratę całości? W Prypeci, szczególnie 
w  prypeckiej szklarni, szklane kule stłuczeń ukazują 
ambicje przeszłości, jej dążenie ku mocy, ku potędze, ku 
świetności. Kule są dziś rozszczepione, w Strefie odbijają 
już tylko światło słońca po deszczu, w sposób niemal li-
ryczny, mimowolnie piękny.

Szkło jednak jest zdradliwe, często bywa zaproszeniem 
do niszczenia. W Strefie objawia się to w śladach po śru-
cie zapisanych na szkle, w pęknięciach zadanych materii 
przez odwiedzających. Czy ruinę da się niszczyć? Czy 
każdy kolejny akt wandalizmu to rzeczywiście akt wan-
dalizmu? Czy w obliczu historycznej katastrofy strzelanie 
do szkła ma jakiekolwiek znaczenie? Być może chociażby 
takie, że czarnobylskie szkło ze szklanej kuli stało się lu-
strem, które pokazuje, że pewne rzeczy nie ulegają zmia-
nie, że niczego się nie uczymy. 

IV

Szkło to również ciecz, która czasem przybiera formę 
lawy, pokątnie, w tajemnicy i tylko w świetle. Lawiczny 
charakter czarnobylskiej materii ujawnia się najlepiej 
w betonie na dachach bloków. Tworzą się tam krajobrazy 
widziane z góry: niemożliwe do przebycia przełęcze, pas-
ma gór stołowych, delty wyżłobione zdobyczami fizyki. 
Archiwa ścian zapisują ruch, szyfrują przemieszczenie, 
tworzą wzory odarć, które niechybnie wysyłają światu 
sygnały w alfabecie przewyższającym stopniem kompli-
kacji znane nam systemy komunikacji.

Ściany demonstrują geometrię swobodnego opadania 
w czasie równym x do nieskończoności. Pokazują, czym 
jest ruch, który staje się pożywką dla koloru, sugerując 
bogactwo wnętrzności o architektonicznej anatomii, co-
raz to bardziej obcej dla swych twórców.

Jednym z dominujących w Strefie zjawisk jest echo. Echo 
wnętrz, które patrzą otworami. Czy owe otwory to wciąż 
jeszcze drzwi i okna? To wciąż kształty sztuczne, które 
w przyrodzie nie istnieją w formie idealnej. Obrysy pust-
ki, wejścia tuneli dźwiękowych, które zamieniają budyn-
ki w gardła. Wydaje się jednak, że głosu wydobywającego 
się z owych gardeł nie bierzemy tak do końca do siebie, że 
go nie słyszymy, nie rozumiemy. Aż do następnego razu.
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Przestrzeń Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia wymy-
ka się wszelkim klasyfikacjom, co w konsekwencji jest 
wyzwaniem, rzuconym nie tylko badaczom z różnych 
dziedzin, ale każdemu, kto do niej wkracza. Jest laborato-
rium katastrofy, odbiciem codzienności, rewersem świata, 
który dobrze znamy. Każde działanie podejmowane na 
jej terenie jest próbą nawiązania relacji, które będą mogły 
skutkować zrozumieniem tego, co się wydarzyło, i pozwolą 
wypełnić pęknięcia w postrzeganiu rzeczywistości, które 
spowodowała katastrofa. Wybuch w Czarnobylskiej Elek-
trowni Jądrowej podzielił współczesność na czas przed 
Czarnobylem i po Czarnobylu, wywołując konsekwencje 
ekologiczne, społeczne, gospodarcze i polityczne. We wstę-
pie do książki o znamiennym tytule Po Czarnobylu. Miej-
sce katastrofy w dyskursie współczesnej humanistyki pada 
stwierdzenie: „Katastrofy dają do myślenia. Zmuszają do 
zgłębienia przyczyn, zrozumienia skutków, ale mogą też 
kłaść kres samemu myśleniu”1. 

Jednym z najważniejszych wydarzeń, które zmieniło 
bieg XX-wiecznej Europy bez wątpienia był Holocaust. 

Mimo iż napisano o nim już bardzo wiele, nadal może 
nam się on jawić jako coś niewyobrażalnego, o czym nie 
umiemy mówić ani nawet myśleć. Georges Didi-Huber-
man nakłania do ciągłego podejmowania próby rozmowy 
poprzez słowa i obrazy – uważa, że zaniechanie tych prób 
czyni to wydarzenie jeszcze bardziej niewyobrażalnym 
i niepojętym. W Obrazach mimo wszystko stwierdza:

Otóż fotografia wykazuje pod tym względem 
szczególną zdolność – o czym świadczą niektóre 
mniej lub bardziej znane przykłady – do powstrzy-
mywania najbardziej zażartej woli zniszczenia. 
Z technicznego punktu widzenia zrobienie zdjęcia 
jest takie proste. I można uczynić to z tak wielu 
różnych powodów, dobrych lub złych, publicznych 
czy prywatnych, jawnych bądź nie, aktywnie kon-
tynuując przemoc lub opowiadając się przeciwko 
niej […]. Fotografia solidaryzuje się z obrazem 
i pamięcią – posiada więc z tego tytułu znamienną 
moc epidemiczną2.

W każdym  kolejnym akcie wyrywania zdjęć z niewyob-
rażalnej sytuacji kryje się szansa na zrozumienie i nadanie 
statusu bycia wydarzeniom takim jak Auschwitz, ale też 
katastrofie, do której doszło 26 kwietnia 1986 r. w Czar-
nobylu. Zepchnięcie takich wydarzeń do strefy milczenia 
może uczynić je „niebyłymi”, co w konsekwencji uniemoż-
liwi ich zrozumienie. Ukryty obraz staje się zakładnikiem 
tajemnicy, a istnienie tajemnicy nie pozwala na uświado-
mienie sobie ważności, roli, przyczyn i skutków danego 
wydarzenia. Didi-Huberman snuje swoją opowieść wokół 
obozów koncentracyjnych, ja chciałabym zaproponować 
przeniesienie tej koncepcji na teren Czarnobylskiej Stre-
fy Wykluczenia – miejsca zamkniętego, którego do 1986 
roku nikt nie umiał sobie wyobrazić. Jak wyobrazić sobie 
miasto i wsie po ewakuacji, otoczone niewidzialnym pro-
mieniowaniem; przestrzeń, która przez kolejne miesiące 
będzie przekopywana i oczyszczana, z której na rozkaz 
zastrzelenia znikną wszystkie zwierzęta; wsie, które znik-
ną zakopane pod ziemią? Wycieczka do Czarnobyla jest 
wyprawą do wyobraźni, każdorazową próbą „wyobrażenia 
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sobie mimo wszystko”3, gdzie „wszystko” odsyła do władzy 
okoliczności historycznych, na które nie umiemy jeszcze 
znaleźć odpowiedzi; zaś „mimo” opiera się tej władzy przez 
samą heurystyczną moc liczby pojedynczej4.  Zamrożenie 
w czasie staje się punktem wyjścia do refleksji nad prze-
szłością i przyszłością Czarnobyla, ale także świata, w któ-
rym żyjemy. Czarnobylska Strefa Wykluczenia to jedyne w 
swoim rodzaju laboratorium, w którym za pośrednictwem 
fotograficznych obrazów trwa ciągłe „badanie” katastrofy.

 Praktyki fotograficzne jawią się jako próba uporząd-
kowania świata po katastrofie, skategoryzowania tego, co 
oglądają i w czym uczestniczą przybywający do Prypeci 
turyści. Od długości pobytu na terenie Zony, świadomości 
medium, jakim jest fotografia, indywidualnego zaanga-
żowania i jednostkowej wrażliwości, a także posiadanej 
przez turystę wiedzy, zależeć będzie stopień pogłębienia 
owej obrazowej refleksji. Praktyki kultury odkrywające 
się w fotograficznym działaniu mogą wynikać z różnych 
pobudek. Jedną z motywacji, które stoją za fotograficzną 
podróżą do Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia, jest chęć 

ukazania na zdjęciach „prawdziwej katastrofy” i tego, jak 
wygląda świat po niej5. Pierwszy spacer po ruinach Prypeci 
ilustruje fotograficzny głód, skupienie się na fotografowa-
niu wszystkiego dookoła, ciągłym pstrykaniu, bo chcemy 
pokazać, jak tu jest, jak to wygląda, potwierdzić gestem 
fotograficznym istnienie tego miejsca6. Nieistotne jest 
powielanie obrazów, które fotografujący turyści już znają 
(diabelski młyn, widok z dachu jednego z bloków na przy-
kryty Arką reaktor, pomnik likwidatorów przy elektrowni 
itp.), na pierwszy plan wysuwa się potwierdzenie bycia 
indywidualnego „ja” w tym miejscu. Nawet jeśli fotogra-
fujący zmuszony jest czekać w kolejce na wykonanie tego 
samego ujęcia, jak wszyscy pozostali uczestnicy wycieczki, 
potrzeba indywidualnego, „turystycznego spojrzenia”7, 
zakorzeniona w chęci ciągłego oglądania, doświadczenia 
i poświadczenia bierze górę nad jednostkową cierpliwością. 

Większość fotografujących na początku pobytu w Stre-
fie chce utrwalić na zdjęciach to, co najbardziej widoczne, 
a najłatwiej na pierwszy rzut oka dostrzec różnice – opusz-
czone bloki, zniszczone okna, łuszczącą się farbę, popsute 
zabawki, brak i pustkę. Kontrastują one z codziennością, 
w której fotografujący żyje – kadry stają się uzupełnie-
niem jego codzienności. Zwiedzając opuszczoną Prypeć 
z aparatem w dłoni, staje się przed niepowtarzalną okazją 
zobaczenia i utrwalenia na zdjęciach „swojego świata bez 
siebie” i uzyskaniem odpowiedzi na – wydawać się może 

– banalne pytanie: Jak wyglądać będzie mój dom, moje 
miasto, mój świat beze mnie? W codzienności opanowanej 
hegemonią dbania o otoczenie, dobrego gospodarzenia się, 
naprawiania, a w późnym kapitalizmie przede wszystkim 
wymieniania na nowe, to doświadczenie zdobyte i potwier-
dzone na zdjęciach może stać się jednym z kluczowych dla 
turysty odwiedzającego CSW.

Kolejnym krokiem może być wprowadzenie widoku 
zniszczenia w przestrzeń domu turysty, co ma miejsce, gdy 
po powrocie wydrukuje powiększone zdjęcie i zawiesi je 
na ścianie jako zdobycz z podróży8. Tym działaniem prze-
strzeń codzienności człowieka i niecodzienności, w którą 
wkracza, gdy staje się turystą, spotykają się ze sobą jako 
awers i rewers bycia w świecie. Praktyki fotograficzne po-
zwalają jednak na każdorazowe kształtowanie tożsamości, 
a w przypadku fotografii wykonywanej podczas podróży 
wydają się potęgować gest ustanawiania świata. Jak zauwa-
ża Jakub Dziewit: 

Fotografia stała się częścią naszej codzienności, 
a  świat zaczęliśmy oglądać przez wizjer aparatu. 
Właśnie ten gest podniesienia aparatu do oka zdaje 
się być każdorazowo powtórzeniem ustanowienia 
świata, potwierdzeniem jego zewnętrzności, a więc 
także ponownie indywiduacją nas samych, upodmio-
towieniem. Aparat jawi się jako swoiste axis mundi, 
nie tylko ponawiające w każdym zdjęciu akt kreacji 
świata, ale także umożliwiające nam ustanowienie 
relacji wobec niego, a więc i samookreślenie się „toż-
samościowe”. To ja patrząc przez aparat widziałem 
świat – potwierdzony przez aparat, będący z jednej 
strony ekspansją mojego oka, a z drugiej – praktycz-
nym obiektywnym urządzeniem9.

Fotograficzny pobyt na terenie Strefy zdecydowanie wy-
kracza poza tworzenie obrazów – staje się jednym z aktów 
konstytuujących „ja” nie tylko w rzeczywistości czarnobyl-
skiej, ale także w świecie. Zwiedzanie i fotografowanie to 
w tym wypadku także próba poradzenia sobie z ostenta-
cyjną pustką, która zdaje się być jednym z prawomocnych 
mieszkańców Zony i towarzyszącej jej melancholii, która 
sprzyja fotografowaniu mającemu na celu ewidencjo-
nowanie pozostałości po ludzkiej obecności. Dorota 

Majkowska-Szajer tak opisuje ten proces: „Przed naszymi 
oczami stają, bezbronne i bezwstydne, resztki czyjegoś 
życia: otwarte na oścież szafy, ostygłe piece, wysiedziane 
fotele, buty pozbawione pary”10.Ten melancholijny opis 
dopełniony zostaje cytatem z książki Marka Bieńczyka: 

Podobnie jak w arce, przewożącej ku brzegom od-
nowienia cały świat, jest tu wszystko, co na świat 
się składa, jest wszystko, lecz nastąpiła – bądź trwa 

– katastrofa. Nie ma już obietnicy nowego przymie-
rza, która była wcześniej spoiwem całości, łącząc 
wszystkie byty w jednym przeznaczeniu, w jednym 
projekcie ziemi po potopie i w jednej pewności prze-
trwania. Arka się przewróciła i przeznaczona do 
zbawienia całość stała się, w tamtej fizycznej postaci, 
niepojętym zbiorem cząstek, wielkim katalogiem; 
każde teraz istnienie; każda rzecz jest szczątkiem 
pragnienia nieskończoności, zbawienia, samotnością 
nie uczestniczącą we wspólnym sensie11.

Praktyki fotograficzne podejmowane podczas zwiedzania 
Prypeci są próbą wypełnienia arki na nowo. Fotografowa-
nie poszczególnych elementów, jak i całych pomieszczeń, 
jest inwentaryzacją pokatastroficznej przestrzeni, a uważ-
nemu oku uzbrojonemu w obiektyw nie umknie żadna 
porzucona zabawka, książka, but czy naczynie. Następnie 
zdjęcia bardzo często zostają umieszczone w katalogach, 
których nazwy odpowiadają miejscom wykonania: szpital, 
szkoła, przystań, opuszczony dom itd. Turyści fotografu-
jąc tworzą na nowo katalog rzeczy, układają porozrzucane 
cząstki w jeden model idealnego miasta Prypeć, ale także 
idealnego świata sprzed katastrofy. Dla nich samych jest to 
praktyka pozwalająca skonfrontować siebie z nietrwałością 
bytu, z toposem końca świata, uzmysłowić sobie, że struk-
tura ich codzienności też może ulec zniszczeniu – tak, jak 
to miało miejsce w 1986 roku na Ukrainie. 

Turysta przybywający do Zony staje się nie tylko ko-
lejnym odwiedzającym to miejsce, wykonującym tysiące 
zdjęć fotografem, głodnym wrażeń i dobrych kadrów. To 
także osoba rzucająca wyzwanie samej sobie, konfrontu-
jąca się z własnymi wyobrażeniami, emocjami i oczeki-
waniami. Doświadczenie bycia w miejscu naznaczonym 
katastrofą zanurzone zostaje w tysiącach fotograficznych 
gestów, które pozwalają na odczytanie sensów ukrytych 
w opuszczonym mieście. W przypadku zdjęć insceni-
zowanych tzw. ustawek, wraz z ustanawianiem fotogra-
ficznej axis mundi dokonuje się swoisty akt profanacji, 
przywracający uświęconą przestrzeń Zony człowiekowi. 
Wykonywanie zdjęć, a w tym także kreowanie „ustawek”, 
możemy uznać za naruszanie pamięci czy wręcz profanację 
tego miejsca. Gdy jednak spojrzymy na te praktyki przez 
pryzmat propozycji Giorgio Agambena, dostrzeżemy, że to 

„fotograficzne profanowanie” możemy interpretować jako 
przywracanie użyteczności poszczególnym elementom 
Strefy, a także próbę poradzenia sobie z trwającym 33 lata 
stanem wyjątkowym. Jak pisze Agamben:

Poświęcać (sacrare) oznaczało przenieść rzeczy poza 
sferę prawa ludzkiego; profanowanie było restytucją, 
ponownym przekazaniem ich ludziom do swobod-
nego użytku […]. Rzeczy przywrócone wspólnemu 
użytkowaniu ludzi są czyste, sprofanowane, świeckie, 
wolne od „uświęconych” określeń12.

Idąc dalej za myślą filozofa, można zaryzykować tezę, że 
fotograficzne praktyki, które na tak masową skalę obser-
wować można na terenie Strefy (ale zapewne także innych 
miejsc o podobnym profilu katastroficzności), stają się 
drogą do zrozumienia i zagospodarowania katastrofy na 
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nowo. Od zaprzęgnięcia Zony do badań nad radiacją i jej 
wpływu na środowisko, poprzez obserwację przyrody, ale 
także rzeczy i ich procesów odradzania się i niszczenia, 
aż po próbę odnalezienia sprawczości człowieka. Ciągłe 
napięcie pomiędzy sferą sacrum a profanacją jest według 
Agambena wynikiem kapitalizmu, postrzeganego przez 
włoskiego filozofa jako system religijny, który wprowadził 
oparty na teologii kanon konsumpcji, ale jednocześnie 
poprzez konsumpcję zniszczył sakralność przedmiotów. 
Konsumenci nie mają już zdolności profanowania rzeczy, 
bo one z założenia są już sprofanowane. I tutaj na ratunek 
przychodzi turystyka, która z jednej strony kusi możliwoś-
cią odnalezienia tej „innej” przestrzeni, gdzie przedmioty 
są usakralizowane, a jednocześnie jest tylko złudzeniem. 
Współcześni turyści to według Agambena:

Wyznawcy nowego kultu kapitalistycznego nie mający 
ojczyzny, a ich siedzibą jest czysta postać oddzielenia 
[…]. Turystyka jako kult i główny ołtarz kapitalistycz-
nej religii jest dziś największym przemysłem świata, 
poddającym obróbce sześćset pięćdziesiąt milionów 
ludzi rocznie. Trudno doprawdy pojąć, czemu tylu 
zwykłych zjadaczy chleba decyduje się na najbardziej 
rozpaczliwe doświadczenie, jakie można sobie wyob-
razić: konfrontację z nieodwracalną utratą wszelkiej 
użyteczności i absolutną niemożnością profanacji13.

Być może podejmowane przez turystów działania foto-
graficzne stają się walką z profanowanym przez późny 
kapitalizm światem, w którym na nowo trzeba ustalić, 
co jest przestrzenią działania poszczególnego człowieka, 
i przywrócić mu zdolność do wyznaczania linii pomiędzy 
sacrum a profanum. Sam akt fotograficzny poprzedzony 
jest spojrzeniem, którym turysta obdarza przestrzeń, w 
której znajduje się on sam i otaczające go przedmioty. 
Didi-Hubermana w eseju Kora pisał o swojej wyprawie do 
Auschwitz: 

To pocięte, pokiereszowane, pootwierane podłoże. To 
zarysowane, zdruzgotane podłoże, to podłoże budzą-
ce krzyk. Miejsca takie jak to wymagają od zwiedza-
jącego, aby zastanowił się w którymś momencie nad 
własnym aktem patrzenia14.

Postulat potrzeby refleksyjności nad własnym aktem pa-
trzenia, o którym wspomina filozof, może stać się mottem 
przewodnim fotograficznych praktyk podejmowanych na 
terenie Strefy. Każda droga, jaką obierze fotografująca oso-
ba, jest refleksją nad jej sposobem patrzenia, nad tym, co 
warunkuje to patrzenie, a w konsekwencji: co jest w stanie 
zobaczyć i jak przedstawi to na wykonanych przez siebie 
fotografiach. Za tym – może się wydawać oczywistym – 
wnioskiem stoją mocno osadzone w naszej kulturze toposy: 
katastrofy, końca znanego świata, opuszczonych przestrze-
ni, relacji pomiędzy rzeczą a człowiekiem czy mierzenia 
się człowieka z technologią. Wszystkie te tematy tworzą 
wyobrażeniowe konstrukty, które stają się pojedynczymi 
oczkami sieci, w których funkcjonujemy. 

Tytuł niniejszego tekstu jest parafrazą powieści Milana 
Kundery Nieznośna lekkość bytu, która jest zakorzenioną 
w egzystencjalizmie rozprawą nad losem trójki osób skon-
frontowanych z sytuacją polityczną i gospodarczą w latach 
80. XX wieku w Europie. Refleksja nad odpowiedzialnością 

jednostkowego bytu, jego ulotnością i przemijalnością, przy 
jednoczesnej świadomości istnienia, została przez pisarza 
nazwana „najcięższym brzemieniem”:

Najcięższe brzemię jest jednocześnie obrazem najin-
tensywniejszej pełni życia. Im cięższe brzemię, tym 
nasze życie bliższe jest ziemi, tym jest realniejsze 
i prawdziwsze. W przeciwieństwie do tego całkowity 
brak brzemienia sprawia, że człowiek staje się lżejszy 
od powietrza, wzlatuje w górę, oddala się od ziemi, od 
ziemskiego bytowania, staje się na wpół rzeczywisty, a 
jego ruchy tyleż swobodne, co pozbawione znaczenia. 
Cóż zatem wybrać? Ciężar czy lekkość?15

Gest naciśnięcia spustu migawki, który poprzedza wykona-
nie każdego zdjęcia, jest próbą zmierzenia się z ulotnością 
chwili, fotograficznym doświadczeniem, ale także ciągłym 
szukaniem odpowiedzi na pytanie, które zadaje Kundera. 
Co wybrać? Poddanie się wyobrażeniom czy ciężarowi od-
powiedzialności za tworzony obraz świata? Vilém Flusser, 
filozof kultury, który podejmował w swoich esejach prob-
lem relacji człowieka i aparatu fotograficznego, w tekście 
poświęconym rozważaniu o wyzwalaczach – a jednym z 
nich jest właśnie spust migawki – pisał:

Wyzwalacze to rewolucyjne urządzenia, ponieważ 
całkiem dosłownie zmieniają ludzkie bycie-w-świecie. 
Wszystko to można zaobserwować po bliższym 
przyjrzeniu się wyzwalaczowi aparatu fotograficzne-
go. Fotografowanie (naciskanie wyzwalacza) to gest 
wyrażający zmianę16.

Samą osobę fotografa postrzegał zaś tak:

Fotograf nie jest kimś, kto pracuje i bada (to terminy 
archaiczne, gdy zastosować je do przycisków), ale 
kimś, kto nadaje znaczenie światu i życiu w świecie. 
Fotografie to nie „dzieła sztuki” ani „dokumenty, które 
coś badają”, lecz imperatywy, „modele” zachowania, 
doświadczenia i wiedzy. Teraz, kiedy przyciski elimi-
nują pracę i badanie (ręce i palce) i skupiają się na 
nadawaniu sensu (koniuszki palców), możemy po raz 
pierwszy, odkąd człowiek stał się człowiekiem, zacząć 
żyć „pełnym życiem”. Nie musimy już przejmować 
się zmianą świata (apparatus zrobi to za nas) ani 
jego tłumaczeniem (sztuczne inteligencje zrobią to za 
nas). Możemy teraz skoncentrować się na nadawa-
niu naszemu życiu znaczenia. W tym celu będziemy 
przyciskać guziki17.

We Flusserowskiej tezie kryje się dwoistość postrzegania 
człowieka, jego sprawczości i decyzyjności, a w konse-
kwencji odpowiedzialności. Czy oddanie siebie pod wła-
dzę technologii nie było główną przyczyną czarnobylskiej 
katastrofy? Czy chęć sprawowania całkowitej władzy nad 
naturą nie doprowadziła do upadku ludzkiego świata? Na 
te pytania odpowiedzi jednoznacznej nie ma, ale przekro-
czenie granicy Zony z aparatem w dłoni jest właśnie próbą 
szukania odpowiedzi, a przede wszystkim mediacji pomię-
dzy osobą turysty/fotografa a przestrzenią katastrofy. 
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Agnieszka Karpiel — kulturoznawczyni, animatorka kultu-
ry, fotografka, doktorantka w Szkole Doktorskiej Uniwersy-
tetu Śląskiego, koordynatorka Klubu Filmowego Ambasada, 
współzałożycielka nieformalnej grupy Przestrzeń Otwarcia. 
W badaniach zajmuje się m.in. praktykami fotograficznymi 
w miejscach opuszczonych i postkatastroficznych, a także 
znaczeniem i funkcją fotografii w turystyce. W wolnych 
chwilach łapie nudną codzienność i przesiaduje w kinach.



M
uzeum

U góry: Muzeum Narodowe „Czarnobyl” w Kijowie, wejście do sali ekspozycyjnej symbolizującej wnętrze elektrowni
Na dole: Muzeum Narodowe „Czarnobyl” w Kijowie, kilka ostatnich wpisów z księgi pamiątkowej tego muzeum
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Nowa edycja warsztatów startuje już w październiku!

Szczegółowe informacje znajdziesz na naszej stronie i blogu.

Nie widziałem lepszych warsztatów
— Louis Braille
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