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FOTOGRAFIA W DOŚWIADCZENIU TURYSTYCZNYM.
O WIZUALNOŚCI CZARNOBYLSKIEJ

STREFY WYKLUCZENIA

Celem artykułu jest ukazanie roli fotografowania w doświadczeniu turystów odwie-
dzających Czarnobylską Strefę Wykluczenia w odniesieniu do zjawisk związanych 
z wizualnym wymiarem masowego podróżowania. Przypadek strefy czarnobylskiej 
stanowi ilustrację dla co najmniej kilku zjawisk związanych z rolą fotografi i we 
współczesnym podróżowaniu. Po pierwsze, pozwala ujawnić, jak znaczący wpływ 
na proces ewolucji miejsca w atrakcję turystyczną ma właśnie jego wizualny wymiar, 
znajdujący swoją reprezentację w fotografi i czy fi lmie. Po drugie, pokazuje, w jaki 
sposób fotografowanie towarzyszy doświadczeniu turystycznemu, określając ramy 
turystycznej motywacji, percepcji i refl eksji. 

WIZUALNOŚĆ W STUDIACH NAD TURYSTYKĄ

Zwrot wizualny w badaniach turystycznych zawdzięczamy pracy Johna Urry’ego pt. 
Spojrzenie turysty1, który jako pierwszy opisał rolę wzroku i patrzenia w doświad-
czeniu turystycznym. Od momentu publikacji książki w 1990 roku wizualność 
stała się paradygmatycznym ujęciem determinującym perspektywę wielu studiów2. 
Z czasem paradygmat ten został uzupełniony o refl eksję nad rolą innych zmysłów, 
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1 J. Urry, Spojrzenie turysty, przeł. A. Szulżycka, Warszawa 2007.
2 Zob. Heritage and Beyond, red. R. Palmer, Strasbourg 2009; N.B. Salazar, Envisioning Eden: Mo-
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co doprowadziło do poszerzenia ramy analitycznej: wychodząc od traktowania 
turysty jako biernego podmiotu patrzącego na rozgrywający się przed nim spek-
takl (którego ikonicznym wizerunkiem stał się turysta gapiący się przez szyby 
autokaru i bezrefl eksyjnie robiący zdjęcia wszystkiemu dokoła), badacze zaczęli 
mocniej koncentrować się na cielesności doświadczenia turystycznego3, a co za tym 
idzie także na jego performatywnym wymiarze (turysta jako aktywny uczestnik, 
odgrywający również określoną rolę w spektaklu turystycznym)4. Innymi słowy –
fotografi a turystyczna nie jest już traktowana wyłącznie jako odtwarzanie ram na-
danych przez przemysł turystyczny, czyli mechaniczny aspekt robienia zdjęć jako 
odtwarzających rzeczywistość atrakcji turystycznych – nowe podejście w badaniach 
turystyki z perspektywy wizualności podkreśla społeczny, cielesny i kreatywny wy-
miar fotografowania5. Fotografi a jest zatem emblematem cielesności doświadczenia 
turystycznego, a robienie zdjęć, choć istotne dla turystyki od początku jej istnienia6, 
wraz z nastaniem ery fotografi i cyfrowej radykalnie zmieniło sposób percypowania 
podróży przez turystów.

TURYSTYKA W CZARNOBYLSKIEJ STREFIE WYKLUCZENIA

Po katastrofi e w elektrowni czarnobylskiej w 1986 roku na obszarze leżącym w pro-
mieniu trzydziestu kilometrów od miejsca wybuchu utworzono Czarnobylską Strefę 
Wykluczenia. Mimo skażenia terenu i zakazu przebywania w strefi e z upływem 
czasu zaczęli pojawiać się w niej ludzie wiedzeni różnymi motywami: byli to wy-
siedleńcy, którzy nie potrafi li odnaleźć się w nowym miejscu zamieszkania, więc 
ryzykując zdrowie i życie, postanowili powrócić do zony na stałe; byli to naukowcy, 
badający stan elektrowni czy skutki promieniowania dla lokalnej fauny i fl ory; byli 
to szabrownicy, chcący wzbogacić się na tragedii; wreszcie – byli to tzw. stalkerzy, 
czyli osoby wchodzące do strefy nielegalnie, by doświadczyć w niej czegoś wy-
jątkowego. W kolejnych latach, gdy poziom radiacji się zmniejszał, a przestrzeń 
strefy wzbudzała nadal olbrzymie zainteresowanie jako miejsce pamięci, lecz także 

3 Emotion In Motion: Tourism, Aff ect And Transformation, red. M. Robinson, D. Picard, London–
New York 2012.

4 T. Edensor, Performing tourism, staging tourism: (Re)producing tourist space and practice, „Tourist 
Studies” 2001, nr 1, s. 59–81; J. Urry, J. Larsen, Th e Tourist Gaze 3.0, London 2011.

5  J. Bærenholdt, Photographing Attractions [w:] Performing Tourist Places, red. J. Bærenholdt i in., 
London 2004, s. 69. 

6 Zob. T. Ferenc, O tym, jak fotografi a stworzyła współczesnego turystę, „Kultura Współczesna” 
2010, nr 3, s. 37–47.
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przestrzeń postapokaliptycznej estetyki, zaczęto mniej lub bardziej ofi cjalnie orga-
nizować jej zwiedzanie. 

Jedną z pierwszych fi rm oferujących wyjazdy do zony już w dekadę po wybuchu 
była Pripyat.com, z czasem powstało kilkanaście fi rm świadczących podobną usłu-
gę. Zdecydowane zwiększenie liczby odwiedzających nastąpiło po 2011 roku, gdy 
w 25. rocznicę katastrofy Państwowa Agencja Ukrainy ds. Zarządzania Strefą Wy-
kluczenia formalnie udostępniła ją dla zwiedzających7. Przyjęto wówczas trzy zasady 
obowiązujące do dziś. Po pierwsze, zwiedzanie strefy odbywa się wzdłuż określonych 
tras, które uznano za niezagrażające zdrowiu przy zachowaniu odpowiednich zasad 
bezpieczeństwa. Po drugie, każdemu zwiedzającemu czy grupie zwiedzających towarzy-
szyć musi licencjonowany przewodnik oraz przedstawiciel strefy. Po trzecie, zwiedzanie 
jest płatne i wymaga uzyskania pisemnej zgody ze strony wspomnianej powyżej agencji.

Warto podkreślić, że we wszystkich dokumentach, jak również w potocznym 
języku osób organizujących wyjazdy do strefy, mowa jest o „trasach zwiedzania” 
i „grupach zwiedzających”, nie zaś o „grupach turystycznych” czy „trasach tury-
stycznych”. Mimo to zdecydowana większość osób tam wjeżdżających to właśnie 
turyści, przybywający głównie w grupach zorganizowanych i realizujących program 
turystyczny, którego głównym punktem jest wizyta w strefi e.

CZARNOBYLSKA STREFA WYKLUCZENIA
JAKO PROBLEM BADAWCZY

Czarnobylska Strefa Wykluczenia stanowi od lat przestrzeń naukowej eksploracji 
nie tylko dla badaczy reprezentujących nauki ścisłe8, ale również dla humanistów 
i socjologów. Oprócz bogatej literatury przedmiotu, analizującej historyczny czy 
polityczny wymiar czarnobylskiej katastrofy i jej skutków9, powstało wiele prac 
opisujących kulturowe reprezentacje Czarnobyla: w literaturze10, sztukach plastycz-

7 Scheme and procedure steps of organization and preparation of visiting the exclusion zone and zone 
of absolute (obligatory) resettlement, http://dazv.gov.ua/en/visiting-the-zone.html [24.05.2016].

8 Chernobyl: Consequences of the Catastrophe for People and the Environment, red. A.V. Yablokov, 
V.B. Nesterenko, A.V. Nesterenko, New York 2010.

9 Zob. D. Marples, Th e Social Impact of the Chernobyl Disaster, New York 1988; G. Medvedev, Th e 
Truth About Chernobyl, przeł. E. Rossiter, London–New York 1991; Z. Medvedev, Th e Legacy of 
Chernobyl, New York 1992; R. Mould, Chernobyl Record: Th e Defi nitive History of the Chernobyl 
Catastrophe, Philadelphia 2000.

10 Т. Гундорова, Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодерн, 
Київ 2005. 
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nych, fi lmie11. W ostatnich latach powstało również kilka artykułów poświęconych 
różnym aspektom zwiedzania strefy czarnobylskiej12. Niemniej jednak w literaturze 
przedmiotu można dostrzec zasadniczy brak refl eksji nad rozwojem turystyki 
w Czarnobylu, zwłaszcza na podstawie badań jakościowych. Niniejszy artykuł nie 
pretenduje do wypełnienia tej luki, lecz stawia sobie za cel wskazanie na kluczowe 
pytania i potencjalne obszary dla dalszej analizy na gruncie studiów nad turystyką 
czy dziedzictwem. Warto bowiem zauważyć, że strefę czarnobylską, reprezentującą 
miejsce „niewyrażalnego” w kulturze ukraińskiej13, można określić mianem tzw. 
trudnego dziedzictwa:

Spuścizny, której wolelibyśmy – jako ludzkość, jako konkretna grupa i jako jednostki –
nie dziedziczyć po przodkach i wymazać z pamięci. W związku z tym nie ma takiej 
interpretacji, która zapewniłaby tak rozumianemu trudnemu dziedzictwu w pełni 
harmonijne współbrzmienie: jest to spadek, z którym dobrowolnie nikt nie chce się 
identyfi kować, ale który narzuca na żyjących niezbywalny obowiązek uobecniania go 
w teraźniejszości i zachowywania na przyszłość14.

PERSPEKTYWA BADAWCZA I ZASTOSOWANE METODY

Studia nad turystyką, rozwijające się od kilkudziesięciu lat, cechują się inter-
dyscyplinarnością ujęć badawczych. Na styku ugruntowanych dyscyplin, takich jak 
geografi a, ekonomia czy nawet socjologia, lokują się obszary wzajemnych wpływów 
i inspiracji, gdzie o charakterze projektu badawczego decydują przede wszystkim 
pytania i cele badawcze oraz przyjęta metodologia. Przyjmując za Dariuszem Czają, 
że antropologia „wykracza poza wąskie specjalistyczne standardy, przekracza grani-

11 O. Briukhovetska, „Nuclear Belonging”: „Chernobyl” in Belorussian, Ukrainian (and Russian) 
fi lms [w:] Contested Interpretations of the Past in Polish, Russian, and Ukrainian Film. Screen as 
Battlefi eld, red. S. Brouwer, Leiden–Boston 2016, s. 95–123.

12 P. Dobraszczyk, Petrifi ed Ruin: Chernobyl, Pripyat and the Death of the City, „City” 2010, nr 14, 
s. 370–389; J. Goatcher, V. Brunsden, Chernobyl and the Sublime Tourist, „Tourist Studies” 2011, 
nr 16, s. 115–137; P.R. Stone, Dark tourism, heterotopias and post-apocalyptic places: Th e case of 
Chernobyl [w:] Dark Tourism and Place Identity: Managing and Interpreting Dark Places, red. 
L. White, E. Frew, Melbourne 2013, s. 79–93; G. Yankovska, K. Hannam, Dark and toxic tourism 
in the Chernobyl exclusion zone, „Current Issues in Tourism” 2014, nr 17, s. 929–939.

13 Zob. I. Boruszkowska, Świat po Wydarzeniu albo dzieło sztuki w dobie apokalipsy masowej, „Czas 
Kultury” 2014, nr 181, s. 148–153.

14 S. Owsianowska, M. Banaszkiewicz, Trudne dziedzictwo a turystyka. O dysonansie dziedzictwa 
kulturowego, „Turystyka Kulturowa” 2015, nr 11, s. 13.
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ce, wchodzi na tereny zastrzeżone dla innych dyscyplin”15, zakładamy, że w ramach 
tego tekstu chodzić będzie raczej o namysł w ramach przestrzeni antropologicznego 
poznania, zahaczający o semiotykę turystyki czy tzw. visual studies. Należy też 
zaznaczyć, że przyjmuje się tu perspektywę badawczą po zwrocie refl eksyjnym, 
w której postulaty, takie jak: dostrzeżenie osobowości badacza konstruującego 
swój autorytet w terenie, uznanie interakcyjności procesu zdobywania wiedzy czy 
akceptacja interpretacyjnego charakteru pracy z pozyskanym materiałem, stanowią 
fundament świadomości antropologicznej. Opisany poniżej projekt badawczy nie 
może być podstawą do większych generalizacji, należy mieć także świadomość jego 
subiektywnego charakteru. Ponieważ relacje między fotografowaniem a turystyką są 
bardzo złożone, na potrzeby tego projektu ograniczono ich analizę do postawienia 
dwóch zasadniczych pytań: a) jakie zdjęcia robią turyści w Czarnobylu i czy można 
je jakoś skategoryzować? b) w jaki sposób fotografowanie stanowi część doświad-
czenia turystycznego podczas wyjazdu do strefy?

Każda podróż składa się de facto z trzech etapów: podróży wyobrażonej, pod-
czas której turysta przygotowuje się do wyjazdu, podróży przeżywanej oraz podróży 
wspominanej, czyli retrospekcji okresu fi zycznego przebywania w drodze. A zatem 
doświadczenie turystyczne to nie tylko bycie w drodze czy zwiedzanie, jak potocznie 
można sądzić, lecz także to, co dzieje się przed i po fi zycznej podróży. Tym bardziej, 
że w ostatnich latach doświadczenie turystyczne jest coraz bardziej zmediatyzowane 
i wydarza się w dwóch wymiarach – realnym i wirtualnym. Turyści, zanim udadzą 
się w podróż, poszukują informacji o celu swoich wypraw w różnych źródłach: 
przewodnikach, katalogach turystycznych, ale przede wszystkim w internecie, 
odwiedzając portale turystyczne, blogi, strony organizatorów turystyki. Wirtualne 
obrazy mają zasadniczy wpływ na późniejszą percepcję miejsca. 

Fotografowanie nie odbywa się w próżni społecznej, jest odpowiedzią na pewne 
skrypty, „mitologie”, które kształtują wyobraźnię turystyczną16. Szczególnie w kon-
tekście Czarnobyla aspekt wizualny jawi się jako fundamentalny dla zrozumienia 
fi zycznego przebywania w strefi e. Historycznie rzecz biorąc, pierwsze obrazy po-
jawiają się wraz z samą katastrofą, kształtując wyobraźnię społeczną: począwszy 
od prozy Swietłany Aleksijewicz poprzez kroniki, reportaże prasowe czy fi lmy 
dokumentalne. Wyobraźnia turystyczna karmi się wizualnymi reprezentacjami, 
a fotografi a, jak podkreślają badacze, to społecznie ustrukturyzowany sposób pa-
trzenia”17, dlatego warto zastanowić się, jak percypują/wyobrażają sobie Czarnobyl 
ludzie, którzy się do niego udają.

15 D. Czaja, Znaki szczególne. Antropologia jako ćwiczenie duchowe, Kraków 2013, s. 7.
16 J. Bærenholdt, Photographing Attractions…, dz. cyt., s. 70. 
17 J. Urry, Spojrzenie turysty, dz. cyt.; D. Crouch, N. Lübbren, Visual Culture and Tourism, Oxford 

2003; P.D. Osborne, Travelling Light: Photography, Travel and Visual Culture, Manchester 2000.
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Z powyższych względów pierwsza część projektu badawczego, wpisująca się 
w tzw. etnografi ę wirtualną/netnografi ę18, polegała na analizie fotografi i znajdu-
jących się na portalu TripAdvisor. Oczywiście fotografi e ze strefy czarnobylskiej, 
czy szerzej: obrazy Czarnobyla, można odnaleźć w bardzo wielu miejscach: w fi l-
mach, grach komputerowych itd. Jak się okazało, wielu turystów odwołuje się do 
tych wizerunków podczas pobytu w strefi e19. Chodziło jednak o stworzenie klucza 
kategoryzacyjnego pozwalającego stwierdzić, które obiekty w strefi e są najczęściej 
fotografowane i czy są jakieś charakterystyczne wzory, sposoby robienia im zdjęć. 
Zasadnicza część projektu badawczego została zrealizowana podczas wycieczki 
organizowanej przez biuro Bis-Pol w dniach 14–17 kwietnia 2016 roku. Projekt 
zakładał obserwację uczestniczącą oraz przeprowadzenie kilkunastu wywiadów 
swobodnych z uczestnikami wycieczki na temat ich wyobrażeń o Czarnobylu, 
motywacji wyjazdu czy emocji związanych z pobytem w strefi e.

PRZESTRZEŃ

Wysiadamy z autokaru, najpierw grupa gromadzi się przy przewodniku, on udziela 
informacji technicznych, ale gdy zaczyna opowieść historyczno-krajobrazową, ludzie 
rozpierzchają się, na razie widać pewną obawę wobec samodzielnego poruszania się, 
robią zdjęcia, ale na placu, nie oddalają się dalej niż na 10 metrów, robią zdjęcia „my/
ja na tle” i samych budynków dookoła, nie słuchają już uważnie przewodnika, gdy ten 
rusza, idą bezładną grupą, zaczynają się rozchodzić, zmieniają tempo, zatrzymując się 
na robienie zdjęć. Przewodnik ma gwizdek, którym potem będzie zwoływał na zbiór-
kę, pozwala ludziom rozejść się, gdy wchodzimy do budynku domu kultury, wszyscy 
tylko na to czekają, grupki starają się rozejść w różne strony, by sobie nie przeszkadzać, 
znaleźć ustronne miejsca, potem się wymieniają, pod stopami słychać szczęk potłu-
czonego szkła20.

Turyści, przybywając do Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia, mają różne mo-
tywacje, jednak dla większości z nich robienie zdjęć stanowi najważniejszy cel po-
bytu w strefi e. Wycieczka rozpoczyna się w wysiedlonym mieście Prypeć, które na 

18 R.V. Kozinets, Netnografi a. Badania etnografi czne online, Warszawa 2012.
19 Na przykład rozpoznając konkretne miejsce na podstawie obrazu zapamiętanego z gry kompu-

terowej S.T.A.L.K.E.R.
20 Cytat pochodzi z notatek terenowych autorki. Został tu celowo przywołany w formie niepoddanej 

redakcji, by lepiej wyrazić atmosferę panującą w strefi e oraz pokazać doświadczenie turystyczne 
niejako „uchwycone w kadrze”. 
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przestrzeni trzech dekad zamieniło się w miasto-widmo: to skupisko popadających 
w ruinę budynków, dla wielu będących czymś na kształt współczesnych Pompejów. 
Niebezpieczeństwo radiacji wzmaga nastrój niepokoju, początkowo zwiedzający 
bardzo się pilnują, uprzedzeni, że nie wolno im wychodzić poza betonową czy 
asfaltową nawierzchnię. Budynki Prypeci oglądane z zewnątrz nadal robią monu-
mentalne wrażenie: dom kultury, szkoła, basen, stadion, budynki mieszkalne to, 
obok czwartego bloku reaktora, najczęściej pojawiające się na portalu TripAdvisor 
obrazy ze strefy czarnobylskiej. Aparat fotografi czny daje władzę panowania nad 
przestrzenią, pozwala schować się i zyskać bezpieczny dystans ułatwiający wejście 
w relację z miejscem. Jest pretekstem do przełamania własnego lęku.

RUINA 

Wycieczka do Czarnobyla to przede wszystkim eksploracja ruin. Tak zwany urbex 
(urban exploration), czyli odkrywanie przestrzeni opuszczonych budynków, gdzie 
rozkład materialnej tkanki architektonicznej i chaos destrukcji uważane są za 
wartość estetyczną, jest dziś coraz popularniejszy21 i bardzo mocno wpisuje się 
w kulturę wizualną świata wirtualnego22. Czarnobyl stanowi ikoniczną przestrzeń 
eksploracji miejskiej ruiny, zwanej współczesnymi Pompejami23. Ruina porzuco-
nego budynku jest dla współczesnych obiektywów turystycznych aparatów równie 
malownicza, co ruiny gotyckich kościołów czy zamków dla XIX-wiecznych mala-
rzy. Skłania do refl eksji nad przemijaniem, śmiercią, kryzysem kultury. Zwłaszcza 
w miejscu postkatastrofi cznym, jakim jest strefa czarnobylska. Opuszczona Prypeć 
żąda, by pytać o sens budowy elektrowni jądrowych, o konsekwencje wybuchu dla 
setek tysięcy ludzi, o odpowiedzialność człowieka za środowisko naturalne. Mimo 
że brudne, pełne pyłu, z wybitymi oknami, budynki-ruiny w Prypeci są uważane 
przez turystów za „fascynujące”, „niesamowite”, „malownicze”, a nawet „piękne”. 
Jak pisze Susan Sontag: „Nikt jeszcze nie odkrył brzydoty dzięki fotografi i. Wielu 
natomiast odkryło dzięki niej piękno. Poza tymi przypadkami, w których aparat 
fotografi czny coś dokumentuje albo sygnalizuje społeczne rytuały, do wykonania 
zdjęć skłania ludzi poszukiwanie czegoś pięknego”24.

21 T. Edensor, Industrial ruins. Spaces, aesthetics and materiality, Oxford 2005; T. Edensor, Sensing 
the ruin, „Th e Senses and Society” 2007, nr 2, s. 217–232.

22 M. Nieszczerzewska, Erasure of time. Photographs of abandoned places [w:] Politics of Erasure. 
From „damnatio memoriae” to alluring void, red. A. Markowska, Toruń 2014, s. 337–345.

23 Zob. P. Dobraszczyk, Petrifi ed Ruin…, dz. cyt., s. 387.
24 S. Sontag, O fotografi i, przeł. S. Magala, Kraków 2009, s. 94.
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Ludzie czekają, aż ktoś wyjdzie im z kadru, żeby zrobić zdjęcie, chodzi o zdjęcia, na 
których nie ma ludzi, o pustkę, której nie może zakłócać sylwetka innego turysty25.

Nie chodzi o zrobienie jakiegokolwiek zdjęcia. Fotografi e turystów ze strefy 
czarnobylskiej często powielają obrazy, które zwiedzający mają w głowach, ich 
wyobrażenia o tym, jakie zdjęcie należy wykonać, by złapać kadr najlepiej od-
dający „autentyzm” miejsca. Łatwo zaobserwować to zjawisko, jeśli porównamy 
zdjęcia z portalu TripAdvisor i te robione przez zwiedzających: są to te same albo 
bardzo zbliżone do siebie ujęcia. Większość zwiedzających fotografuje, ustawiając 
się w jedynym „najlepszym” punkcie, co prowadzi do groteskowego wręcz czeka-
nia w kolejce, by „strzelić fotę” jakiemuś przedmiotowi albo widokowi. Reproduk-
cja, multiplikacja jednego ujęcia w fotografi ach dziesiątek osób ujawnia, jak wtórne 
jest przeciętne „spojrzenie turysty”. Co więcej, owa wtórność wcale turystom nie 
przeszkadza, gdyż dla nich każde zdjęcie jest „oryginalne/autentyczne”. Jak zauważa 
Tom Selwyn, autentyczność gorąca, subiektywna, doświadczana indywidualnie 
przez turystę, nie jest tożsama z autentycznością zimną, obiektywną26.

PRZEDMIOTY

Robienie zdjęć trochę jak na safari, tylko zamiast polować na ruszające się zwierzęta, 
poluje się na martwe przedmioty27.

Prócz ruiny, stanowiącej scenografi ę przestrzeni postapokaliptycznej, aparaty 
turystów skierowane są głównie na detal – rekwizyt. Opuszczone budynki Pry-
peci nie są bowiem puste, ich wnętrza pokazują, co dzieje się ze światem rzeczy, 
gdy zabraknie ich właścicieli. Wnętrza szkoły i przedszkola najdobitniej świadczą 
o nagłym porzuceniu: rozrzucone książki, zabawki, buciki dzieci szokują, stanowią 
znak ludzkiego cierpienia. Jak pisał John Urry, turyści to armia semiotyków, a foto-
grafowanie to czynne konstruowanie sensu. Warto dodać: „tendencja estetyzująca 
w fotografi i jest tak silna, że środek przekazu, który wywołuje niepokój, w końcu 
go uśmierza”28. Nieuchronnie nasuwa się znów analogia historyczno-artystyczna: 
turyści robiący zdjęcia w Prypeci są jak artyści malujący martwą naturę. Jeden 

25 Notatki terenowe autorki. 
26 T. Selwyn, Introduction [w:] Th e tourist image: Myth and mythmaking in tourism, red. T. Selwyn, 

Chichester 1996, s. 20–21.
27 Notatki terenowe autorki.
28 S. Sontag, O fotografi i, dz. cyt., s. 120.
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z nich wręcz komentuje do stojącego obok kolegi: „tutaj tylko umieścić głupie drzwi 
w ramie i wygląda jak obraz”29. Fotografi a na pozór odzwierciedla rzeczywistość, 
zawsze jest jej reinterpretacją. Ale w pewnym momencie sama rzeczywistość zmusza 
do zastanowienia się nad tym, co prawdziwe, a co inscenizowane. Na początku zwie-
dzania turyści traktują otaczającą ich przestrzeń bezkrytycznie, jednak gdy oswajają 
się z nią, niektórzy zaczynają dostrzegać pewien fałsz w percypowanym obrazie. 
Kulminacja następuje podczas zwiedzania przedszkola, gdy skupiska przedmiotów 
są „nazbyt” malownicze, rzuca się w oczy ich stylizacja na modłę „martwych natur”.

[…] o, jaki fajny eksponat!
[…] ale to jest tak specjalnie zrobione?
[…] ale to już chyba jest ustawione moim zdaniem.
[…] ale i tak fajnie wygląda. Turyści takie rzeczy uwielbiają30.

Wycieczkowicze refl ektują się, że obserwowana przez nich rzeczywistość nie jest 
„autentyczna”, gdyż nie odzwierciedla widoku budynków dokładnie w tym stanie, 
w jakim je porzucono trzydzieści lat wcześniej. Dostrzegają ludzką ingerencję, której 
celem jest uzyskanie mocniejszego efektu estetycznego. Ale większości i tak to nie 
przeszkadza. Liczy się dobre zdjęcie. Jak zauważa Susan Sontag:

Zapał fotografa do tematu nie łączy się w żaden istotny sposób z jego wartością ani 
treścią, a zatem tym, co pozwala go jakoś zaklasyfi kować. Zrobienie zdjęcia to przede 
wszystkim potwierdzenie, że obiekt znalazł się w odpowiednim miejscu, był odpowiedni 
[…], co równa się autentyczności w pojęciu kolekcjonera, oraz osobliwy – bez względu 
na to, jakie cechy składają się na tę osobliwość31.

PRZYRODA 

Efekt destrukcji cywilizacji spotęgowany jest przez przyrodę, która opanowuje 
opuszczoną Prypeć. Soczysta zieleń liści, drzew i trawników obsypanych kwiatami 
w przejmujący sposób dowodzi tryumfu natury nad kulturą. Dlatego część badaczy 
nazywa współczesne miejskie ruiny „dzikimi krajobrazami” (urban wildscapes): 
przestrzenią odzyskaną przez przyrodę, gdy roślinność zarasta budynki, a zamiast 

29 Notatki terenowe autorki.
30 Notatki terenowe autorki.
31 S. Sontag, O fotografi i, dz. cyt., s. 88.
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ludzi zaczynają w nich mieszkać dzikie zwierzęta32. Te kontrastujące ze sobą ob-
razy – niszczejące wnętrza czy niegdyś imponująca architektura i nieokiełznana 
natura – stanowią ważny temat dla fotografi i turystycznej.

Ludzie obserwują przyrodę, robią zdjęcia mrówkom, karłowatym drzewom, sczerniałe-
mu głogowi. (Czy aby każdy głóg tak nie wygląda po zimie? Ale liczy się interpretacja, 
że to dowód na radiację)33.

Mimo ekstatycznej bujności zieleń jest niebezpieczna, gdyż rodzi się w napro-
mieniowanej glebie. Turyści tropią symptomy mutacji radiacyjnej, próbując znaleźć 
dziwne twory przyrody.

TURYŚCI

Turyści idą w niewielkich grupkach, rozmawiają, komentują, zatrzymują się, aby zrobić 
zdjęcie, nie ma atmosfery nabożnej czci. Przy wesołym miasteczku, na stadionie turyści 
czują się bardziej swobodnie niż na początku, przewodnik właściwie nic nie opowiada, 
jego rola sprowadza się do prowadzenia grupy i pilnowania, żeby nikt się nie zgubił. 
[…] Im dłużej trwa zwiedzanie, tym swobodniej czują się w przestrzeni, zaczynają 
nawet w nią ingerować, przestawiać pojedyncze przedmioty (np. krzesło czy książkę)34.

Czarnobylska Strefa Wykluczenia pod pewnymi względami nie różni się od 
jakiegokolwiek innego miejsca na świecie, do którego docierają turyści. Z perspek-
tywy klasyfi kacji turystyki kulturowej turystykę czarnobylską zaliczyć można do 
kategorii „mrocznej turystyki”, czyli miejsc związanych z cierpieniem i śmiercią35. 
Mimo świadomości tragedii turyści traktują przestrzeń Prypeci jak kolejną atrakcję 
turystyczną, na której tle należy się sfotografować. Zdjęcia „pozowane”, grupowe, 
selfi e – one także stają się ich udziałem. W przypadku tego typu fotografi i na plan 
pierwszy wysuwa się sam turysta, zaś przestrzeń strefy staje się tłem i ramą dla 

32 Urban Wildscapes, red. A. Jorgensen, R. Keenan, New York–London 2012.
33 Notatki terenowe autorki.
34 Tamże.
35 A.V. Seaton, From Th anatopsis to Th anatourism. Guided by the Dark, „International Journal of 

Heritage Studies” 1996, nr 2, s. 234–244; M. Foley, J.J. Lennon, JFK and Dark Tourism. A fas-
cination with assassination, „International Journal of Heritage Studies” 1996, nr 2, s. 198–211; 
R. Sharpley, P.R. Stone, Th e darker side of travel: Th e theory and practice of dark tourism, London 
2009.
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potwierdzenia jego obecności. Niektórzy starają się urozmaicić zdjęcie poprzez 
dodatkową stylizację, harmonizującą z atmosferą opuszczonego miasta. Po wejściu 
na szesnastopiętrowy wieżowiec oczom grupy ukazuje się panorama całej Prypeci. 
Właśnie w tym miejscu powstaje najwięcej zdjęć. Wyjście na dach tak wysokiego 
budynku nie zdarza się codziennie, wrażenie potęguje świadomość, że turyści 
znajdują się w centrum nuklearnej katastrofy i niczym jedyni ocaleni patrzą na 
rozciągającą się przed nimi pustkę. 

Pomału ludzi ogarnia zmęczenie, przestają tyle fotografować, nie rozchodzą się, gdy 
przewodnik daje czas na rozejście się, kilka osób zostaje z nim, inni podchodzą po 
zrobieniu kilku zdjęć, trudno dostrzec tę samą fascynację, co na początku36. 

ZAKOŃCZENIE

Zwiedzanie Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia jest doświadczeniem wyjątkowym 
nie tylko ze względu na trudną dostępność tego miejsca czy ryzyko związane 
z promieniowaniem, ale również z powodu braku dostępu do sieci interneto-
wej. Turyści, robiąc zdjęcia, nie są w stanie przesłać ich od razu na portale typu 
Instagram, Facebook, Flickr. Tym ważniejszy staje się ostatni etap podróży, po 
przekroczeniu granicy, gdy można nareszcie podzielić się/pochwalić się swoim 
przeżyciem/fotografi ą. Tym samym zamyka się krąg mediatyzacji. Fizyczne przeby-
wanie w strefi e czarnobylskiej generuje nowe obrazy, które trafi ają do sieci, kreując 
kolejne wyobrażenia miejsca katastrofy. Czy doświadczenie turystyczne zmienia 
samych turystów? To pytanie na oddzielne studium badawcze. Z całą pewnością 
doświadczenie to zmienia sam wizerunek Czarnobyla, który dzięki fotografi i staje 
się masowy, powszechnie rozpoznawalny. Pytanie tylko, czy upowszechnienie ob-
razów strefy czarnobylskiej przyczynia się do przezwyciężenia kulturowej traumy, 
czy też pogłębia dysonans związany z interpretacją tego trudnego dziedzictwa.

36 Notatki terenowe autorki.


