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MAPOWANIE APOKALIPSY –
PUSTKA I ŚLAD CZARNOBYLSKIEJ ZONY
W NARRACJACH POCZARNOBYLSKICH

KRYTYKA CZYSTEGO ATOMU

Wiek XX przyniósł widmo apokalipsy w postaci katastrofy nuklearnej, wieszczącej 
możliwość zagłady totalnej, ostatecznego kresu. W życiu codziennym strach przed 
jądrową zagładą podsycano przez kilkadziesiąt lat poprzez doniesienia z frontów 
zimnej wojny. W kanonie nowoczesnej fi lozofi i żywotny był nurt krytyczny wobec 
cywilizacji Zachodu (techniki, metafi zyki), technologizacji, samounicestwienia. Py-
tania o kres, koniec, zmierzch czy upadek nabrały szczególnego znaczenia w cieniu 
atomowego grzyba. Z tych katastrofi cznych nastrojów współczesności, w obliczu 
końca historii, kresu człowieka, zmierzchu cywilizacji i końca wielkich narracji, 
wyłania się dyskurs apokaliptyczny i nuklearny krytycyzm. 

Jeśli „literatura” będzie nazwą, którą nadamy temu zbiorowi tekstów, których istnienie, 
możliwość oraz znaczenie są najbardziej radykalnie zagrożone, po raz pierwszy i ostatni, 
katastrofą nuklearną, to ta defi nicja pozwala naszym myślom uchwycić istotę literatury, 
jej radykalną wątłość położenia oraz radykalną jej historyczność; lecz jednocześnie, 
literatura pozwala nam na myślenie o totalności tego, co jest – podobnie jak literatura – 
i przez to w niej wystawione na takie samo zagrożenie, konstytuowane przez tę samą 
strukturę fi kcjonalności historycznej, wytwarzające i żywiące swój własny odnośnik1.

* Dr Iwona Boruszkowska – Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kontakt: iwona.
boruszkowska@uj.edu.pl.

1 J. Derrida, Nie, apokalipso, nie teraz (cała naprzód, siedem pocisków, siedem orędzi) [w:] tegoż, 
O apokalipsie, przeł., wstęp i oprac. I. Boruszkowska, K. Wojtasik, posłowie I. Boruszkowska, 
M. Koza, Kraków 2017.
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Tak pisał francuski fi lozof w eseju Nie, apokalipso, nie teraz (cała naprzód, siedem 
pocisków, siedem orędzi) [No Apocalypse, Not Now (Full Speed Ahead, Seven Missi-
les, Seven Missives), 1984]. W dwu ważnych tekstach2 Jacques Derrida przedstawia 
współczesnemu światu możliwość ostatecznej katastrofy, kierując tym samym huma-
nistykę i całą fi lozofi ę na nowe tory myślenia o końcu. Filozof znajduje schronienie 
przed ostatecznym końcem w archiwum/bibliotece, także wirtualnym. Derrida, 
pisząc o „apokaliptycznym tonie w fi lozofi i”, dostrzega potencjał zagrożenia nukle-
arnego i choć przenosi swoje refl eksje w sferę tekstową i ogranicza je do rozważań 
nad tekstowymi wytworami kultury, pozostawia czytelnika pewnym, że koniec 
świata dzieje się już, choć dyskurs nuklearny pozostaje w sferze fi gur tekstowych. 

„Na początku byłaby prędkość”3 – tak Derrida rozpoczął esej poświęcony nuklear-
nej kondycji współczesności dwa lata przed wybuchem w elektrowni atomowej w Czar-
nobylu, dając wyraz lękom i poczuciu zagrożenia spowodowanym rozwojem techniki. 
Drzemiące niebezpieczeństwo nuklearnego konfl iktu było realnym zagrożeniem od 
czasu kryzysu kubańskiego, zimnej wojny, wyścigu zbrojeń, ZSRR i kadencji Reagana, 
ale także po awarii w Czarnobylu czy Fukushimie. W tych momentach koniec, kres, 
zmierzch, apokalipsa czy ostateczna zagłada ludzkości stanowiły realne zagrożenie. 

BIBLIOTEKA APOKALIPSY

Jak zauważa Tamara Hundorowa: 

Przez cały wiek XX nuklearna obrazowość aktualizuje odmienne, narracyjne i psycho-
logiczne, modele w różnych literaturach. Na przykład świadkowie Hiroszimy wiążą 
swoje wrażenia po bombardowaniu z dziecięcymi wyobrażeniami końca świata, roz-

2 Chodzi o: J. Derrida, No Apocalypse, Not Now (Full Speed Ahead, Seven Missiles, Seven Mis-
sives), przeł. C. Porter, P. Lewis, „Diacritis” 1984, nr 2, s. 20–31; J. Derrida, Of an Apocalyptic 
Tone Recently Adopted in Philosophy, „Oxford Literary Review” 1984, t. VI, nr 2, s. 9–16. Polski 
przekład obu esejów w tomie: J. Derrida, O apokalipsie, przeł., wstęp i oprac. I. Boruszkowska,
K. Wojtasik, posłowie I. Boruszkowska, M. Koza, Kraków 2017. 

3 J. Derrida, Nie, apokalipso, nie teraz…, dz. cyt., s. 20. „Jaka jest więc właściwa prędkość? Pomimo 
naszej niezdolności do udzielenia właściwej odpowiedzi na to pytanie możemy na szczęście 
przynajmniej zauważyć, że era nuklearna pozwala nam myśleć poprzez […] aporie prędkości 
(czyli potrzebę poruszania się powoli, a zarazem szybko). Pozwala nam zmierzyć się z naszym 
kłopotliwym położeniem, zaczynając od granicy konstytuowanej przez absolutne przyśpieszenie, 
w którym unikalność ostatecznego wydarzenia, ostatecznej kolizji bądź zmowy, czasowości 
określanych jako subiektywna i obiektywna, fenomenologiczna i wewnątrzświatowa, autentyczna 
i nieautentyczna itd. w końcu scaliłyby się ze sobą”. 
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łąką, bezradnością, znikaniem. W niemieckojęzycznej literaturze apokalipsa atomowa 
powiązana jest z ludobójstwem, poprzednikiem którego jest Holocaust wraz z komo-
rami gazowymi i krematoriami. W Ukrainie apokalipsę atomową zaczęto utożsamiać
z Czarnobylem4. 

Postmodernizm, silnie wiązany przez Derridę z epoką nuklearną, zyskał na 
gruncie kultury wschodnioeuropejskiej wyraźny odcień – (od)cień atomowego 
grzyba po wybuchu z 26 kwietnia 1986 roku. I na odwrót – dyskurs czarnobylski  
wprowadza literatury Europy Wschodniej w ponowoczesność. W derridiańskim 
rozumieniu Czarnobyl stał się prefi guracją apokalipsy, możliwej katastrofy nu-
klearnej, a jednocześnie funkcjonuje jako symboliczny początek nowej epoki, 
przebudowy krajów Związku Radzieckiego. W dyskursie humanistyki „Czarnobyl” 
zaczął funkcjonować jako słowo-symbol5, a z awarią w jego elektrowni jądro-
wej wiązane jest powstawanie nowej świadomości i nowej literatury – „literatury
czarnobylskiej”. 

Ukraińska badaczka, mówiąc o literaturze, buduje oryginalną koncepcję 
ukraińskiego postmodernizmu opartą na metaforze „biblioteki poczarnobylskiej”.
Biblioteka postczarnobylska6 Hundorowej to książka poświęcona wschodnioeuropej-
skiemu wariantowi postmodernizmu, sięgająca jednak dalej – będąca monografi ą 
tworzącą spójny obraz zjawiska, które odcisnęło piętno na całym pokoleniu twór-
ców. Do czarnobylskiego korpusu tekstów należą utwory apokaliptyczne – wytwory 
zarówno wysokiej, jak i niskiej kultury. Czarnobylskie i postczarnobylskie teksty 
postrzegane są jako komunikat prowadzący do prawdy i przedstawiający prawdziwą 
realność, pozostawiający świadectwo dla przyszłych pokoleń. Jeżeli spojrzymy na 
ukraińską literaturę z perspektywy 1986 roku, czyniąc poczarnobylską bibliotekę 
centralną metaforą procesu literackiego, wówczas zobaczyć możemy całą mapę 
tekstów, dla których punktem odniesienia jest Czarnobyl – miejsce największej do 
tej pory katastrofy, która nastąpiła w IV bloku elektrowni atomowej. W wyniku 
przegrzania i częściowego stopienia rdzenia reaktora oraz wybuchu chemiczne-
go wodoru, powstałego poprzez awarię systemu chłodzenia, doszło do bezpo-
średniej emisji materiałów radioaktywnych do atmosfery i otoczenia elektrowni. 
Z przyległych do elektrowni terenów w promieniu 30 kilometrów ewakuowano 
ponad 350 tysięcy ludzi, tworząc zamkniętą strefę ochronną – zonę. O znaczeniu 
dyskursu nuklearnego w kulturze po 1986 roku może świadczyć liczba obrazów 
świata po apokalipsie jądrowej i różnorodność przedstawień – atomowa apoka-

4 T. Hundorowa, Czarnobyl, nuklearna apokalipsa i postmodernizm, przeł. I. Boruszkowska, „Teksty 
Drugie” 2014, nr 6, s. 259.

5 Tamże.
6 Т. Гундорова, Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодернізм, 

Київ 2013.
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lipsa wiązana jest z pustką, znikaniem, komorą gazową obozu nazistowskiego,
eksplozją reaktora7. 

Hundorowa, wychodząc od znaczenia Czarnobyla jako słowa-symbolu ozna-
czającego zupełną katastrofę, postrzega rok 1986 jako moment narodzin w Ukrainie 
nowej postmodernistycznej świadomości i literatury. Wskazuje także, że Czarnobyl 
stał się miejscem „niewyrażalnego” w kulturze ukraińskiej – miejscem podobnym 
do Oświęcimia czy Hiroszimy, fenomenem zbliżonym do Holokaustu w innych kul-
turach europejskich. Dlatego też, w opinii kijowskiej badaczki, Czarnobyl wymaga 
re-interpretacji, swoistego prze-pisania. Powołuje się ona na lyotardowskie „nie-
przedstawialne”8 i twierdzi, że „mówienie o wybuchu atomowym jako o realności 
staje się niemożliwe: chodzi bowiem o zupełne zniszczenie świata, jednostki i samego 
języka”9. Zauważa przy tym jednak, że ludzka „obrazowa wyobraźnia ukierunko-
wana (jest) na to, by przedstawić owo «nieprzedstawialne» i odtworzyć obiekt”10. 
Strategie, za pomocą których literatura stara się pokazać „nieprzedstawialne”, są 
szczególne, a wśród nich jednym z najbardziej interesujących jest bezpośrednie 
obrazowanie miejsca katastrofy i reprezentacje skażonej zony w tekstach (próba 
realistycznego odtwarzania tego, co wymyka się przedstawianiu). 

Katastrofa jako wydarzenie (w rozumieniu Derridy) ma miejsce w konkret-
nej czasoprzestrzeni – w przypadku wybuchu nuklearnego w Czarnobylu jest to 
przestrzeń późniejszej strefy skażonej w promieniu trzydziestu kilometrów od 
reaktora. Zaś po katastrofi e rodzi się nowy język opisu miejsca i powstają nowe 
formy ekspresji doświadczenia, które według ukraińskiej badaczki: 

[…] dotyczą […] nie tylko wydarzeń bezpośrednio związanych z Czarnobylem, ale 
dotykają także wszelkich innych sfer, przenikają do różnych gatunków i stylów, różnych 
typów mówienia – od potocznych do artystycznych. Cała kultura ukraińska po Czar-
nobylu tak czy inaczej znajduje się w nowej sytuacji epistemologicznej – po traumie11. 

Nie ulega wątpliwości, że w pamięci zbiorowej katastrofa czarnobylska stała się 
wydarzeniem apokaliptycznym, a jego rozumienie ma miejsce w ramach dyskursu 
o końcu. 

Czarnobyl zaktualizował pytanie o możliwość przedstawiania „nieprzedsta-
wianego”, o językowy obraz końca, wykazał niewystarczalność technik pisarskich 

7 S.R. Weart, Nuclear Fear. A History of Images, Cambridge–London 1988. Cyt. za: T. Hundorowa, 
Czarnobyl, nuklearna apokalipsa…, dz. cyt., s. 259.

8 J.-F. Lyotard, Odpowiedź na pytanie, co to jest postmodernizm [w:] Postmodernizm. Antologia 
przekładów, red. R. Nycz, przeł. M.P. Markowski, Kraków 1996, s. 56.

9 T. Hundorowa, Czarnobyl, nuklearna apokalipsa…, dz. cyt., s. 262.
10 Tamże.
11 Tamże, s. 253.
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i zakwestionował prawdę „dokumentu”. Awaria czarnobylska doczekała się licznych 
literackich i kulturowych reprezentacji na gruncie ukraińskim i białoruskim (ale 
także polskim czy w ogóle zachodnioeuropejskim), dlatego można mówić o całym 
poczarnobylskim dyskursie, który Hundorowa defi niuje jako „konglomerat tek-
stów – licznych, ofi cjalnych i nieofi cjalnych, doniesień, plotek, zeznań świadków, 
dokumentalnych i artystycznych utworów o Czarnobylu”12. I dodaje, że zapleczem 
tych reprezentacji są „powiązane z nimi konteksty: śmierć strażaków, brak informa-
cji, przesiedlenia ludzi ze strefy skażonej wybuchem, wojskowa mobilizacja, praca 
górników, naukowców, fi zyków jądrowych, los przesiedleńców”13. Na poczarno-
bylską bibliotekę składają się teksty poświęcone tematycznie wybuchowi i innym 
wydarzeniom związanym z awarią, utwory różnych gatunków i stylów. W przestrze-
ni ukraińskiej i białoruskiej Czarnobyl staje się jednym z ważniejszych tematów 
kultury popularnej, występując także w kulturze „wysokiej”, na Zachodzie natomiast 
pojawia się głównie w utworach science fi ction, prozie podróżniczo-reportażowej, 
grach. Tekst czarnobylski, będący sumą utworów poświęconych Czarnobylowi, to 
także utwory, w których nie ma dosłownej, rzeczywistej reprezentacji „tematyki”, 
należące do nurtu postapokaliptycznego. 

W czarnobylskich tekstach (Jurij Szczerbak, Swietłana Aleksijewicz), które 
bazują na opowieściach świadków, metodach cytatu i kolażu, pojawia się nowy styl 
czarnobylski – z grafi cznie zaznaczonymi pauzami i niepełnymi zdaniami. Teksty 
wypełnione są pustymi miejscami, ponieważ język nie jest w stanie oddać tego 
doświadczenia. Autorzy stają przed problemem artystycznej reprezentacji traumy, 
a konwencja realistyczna czy dokumentalna zawodzi14. 

Literackie reprezentacje awarii pojawiały się w różnorodnych formach gatun-
kowych bezpośrednio po tragedii, głównie w utworach pisarzy ukraińskich i bia-
łoruskich – Leonida Horłacza, Switłany Jowenko, Jurija Szczerbaka15, Wołodymyra 
Jaworiwskiego16, Borysa Olijnyka17, Iwana Dracza czy Swietłany Aleksijewicz. 
Pierwszą reakcją literatury na wydarzenia czarnobylskie były próby artystycznej 
dokumentalistyki. W 1987 roku pojawiły się dwa utwory ukraińskich pisarzy. 
Pierwszy z nich to dokumentalna powieść Jurija Szczerbaka Czarnobyl (Чорнобиль. 
Документальа повiсть, 1989 [data wydania książkowego]), złożona z wywiadów 
z uczestnikami likwidacji awarii i ofi arami wybuchu. Interesowały go – jako lekarza –

12 Tamże.
13 Tamże.
14 Choć według Hundorowej zdolność „przepracowania” (durcharbeiten) katastrofy czarnobylskiej 

posiadła literatura popularna i (trans)awangardowa (twórczość J. Andruchowycza, grupy Bu-Ba-
-Bu, S. Żadana).

15 Ю. Щербак, Чорнобиль. Документальа повiсть, Київ 1989.
16 В. Яворівський, Марія з полином при кінці століття, „Вітчизна” 1987, nr 7, s. 16–139.
17 Б. Олійник, Сім, „Літературна Україна” 1988, nr 38.
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medyczne i moralne aspekty katastrofy. Starał się realistycznie sportretować elek-
trownię w kilka dni po awarii, jednak w wypowiedziach ludzi zaczęły dominować 
porównania z końcem świata, wojną, boską karą za grzechy, ateizm i zuchwałość 
naukowców. Z kolei Wołodymyr Jaworiwski w powieści Maria z piołunem w końcu 
stulecia (Марiя з полином при кiнцi столiття, 1987), której akcja rozgrywa się 
w bezpośrednim sąsiedztwie reaktora i dotyczy awarii oraz jej następstw, powtarza 
pewne motywy pojawiające się w narracjach reportażowych – czarnobylska strefa 
uległa bowiem symbolizacji i obrazowaniu apokaliptycznemu, mamy zatem symbo-
le w postaci piołunu, gwiazdy spadającej z nieba, kręgów piekielnych. W Apokalipsie 
św. Jana znajdziemy fragment mówiący o piołunowej gwieździe: 

[…] i spadła z nieba wielka gwiazda, płonąca jak pochodnia, a spadła na trzecią część 
rzek i na źródła wód. A imię gwiazdy zowie się Piołun. I trzecia część wód stała się 
piołunem, i wielu ludzi pomarło od wód, bo stały się gorzkie (Ap 8, 10–11)18. 

Ten właśnie fragment najczęściej odnoszony jest do skażonej strefy, bowiem 
w języku ukraińskim słowo Czarnobyl oznacza dosłownie „czarny piołun”. Powieść 
pokazuje też, w jaki sposób tragedia czarnobylska odbiła się na życiu wielu ludzi, 
mieszkańców okolicznych miejscowości sąsiadujących z elektrownią w Czarno-
bylu – miejscowości w promieniu trzydziestu kilometrów ewakuowano, a strefa 
otoczona kordonem wojskowym stała się wymarłym miastem.

Wybuch atomowy w Czarnobylu symbolicznie odnoszono do całkowitej, osta-
tecznej katastrofy – zniszczenia ludzkiego świata. Taki motyw nieustannie przewija 
się w relacjach świadków i uczestników pożaru w elektrowni nad Prypecią, zebranych 
przez białoruską pisarkę Swietłanę Aleksijewicz: „człowiek z toporem i łukiem, na-
wet człowiek z granatnikiem i komorami gazowymi, nie mógł zabić wszystkich. Ale 
człowiek z atomem…19” – mówi jeden z jej rozmówców. Poprzez związki z apoka-
liptycznym obrazowaniem katastrofa w elektrowni staje się metaforą zagłady całego 
świata. A skażona, zamknięta zona, opuszczona przez ludzi, przywodzi na myśl inny 
apokaliptyczny topos – narodziny nowego świata (Nowego Jeruzalem), odradzanie 
się świata bez człowieka, świata przez człowieka zniszczonego. 

Rozważaniami o poczarnobylskim życiu nasycony jest także poemat ukraińskie-
go twórcy Iwana Dracza Czarnobylska Madonna (Чорнобильська мадонна)20, który 
pochodzi ze zbioru Świątynia słońca (Храм сонця, 1988). Czarnobyl stał się dla 
poety złowieszczym znakiem samozniszczenia człowieka, najbardziej dramatyczną 

18 Biblia Tysiąclecia, Poznań–Warszawa 1995, s. 1404. 
19 S. Aleksijewicz, Czarnobylska modlitwa. Kronika przyszłości, przeł. J. Czech, Wołowiec 2012, 

s. 215.
20 І. Драч, Чорнобильська мадонна. Поема, „Вітчизна” 1988, nr 1, s. 46–62.
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porażką bezmyślnego zachowania wobec przyrody. Tragedia ta była jak gdyby karą 
bożą, okrutną przestrogą przed lekkomyślnością, technokratyczną swobodą, które 
pozwoliły na bezlitosne traktowanie przyrody, matki natury – obrończyni ludzkich 
wartości. Podobne apokaliptyczne obrazowanie występuje w poezji Liny Kostenko, 
która podkreśla zakłócony spokój przyrody, pojawiające się zagrożenie cywilizacji, 
ekosystemu. Po czarnobylskim nieszczęściu las znalazł się w trzydziestokilometrowej 
strefi e radioaktywnego zanieczyszczenia, pokryty strontem i rudą, a ziemia została 
usiana mogilnikami, w których żołnierze z całego Związku Radzieckiego zakopy-
wali wszystko, co uległo napromieniowaniu – ziemię, plony, liście drzew, zwierzęta
ze strefy. 

W literackich reprezentacjach Czarnobyl jest miejscem śmierci, terenem ska-
żonym, porównywanym z wizjami piekła, miastem-widmem. Wielu pisarzy wią-
zało obraz miasta ze śmiercią, przemijaniem, niewidzialnym wrogiem – radiacją, 
śmiertelną chorobą popromienną, rozkładem. W narracjach wspomnieniowych 
osób wysiedlonych z okolicznych wiosek przeważa zapis doświadczenia/pamięci 
Czarnobyla, które jest jednoczesnym doświadczeniem piękna i śmierci. Wiążą się 
z tym na przykład oniryczne wręcz opisy kwitnących kwietniowych sadów, piękne-
go majowego nieba kilka dni po skażeniu terenu, spokojnego życia na wsi w cieniu 
płonącego przez dziesięć dni niebieskim płomieniem reaktora – mieszkańcy nie 
uświadamiali sobie skali zagrożenia, bo promieniowania nie było widać, ale też
nie zostali przed nim należycie ostrzeżeni. 

Obraz przestrzeni przepełnionej śmiercią i pięknem, przestrzeni uwznio-
ślonej stratą zdaje się konstytuować ponowoczesną tożsamość wysiedlonych ze 
strefy (także protagonistów tekstów literackich) i wpływać na jej melancholijny 
charakter. Doświadczenie to bardzo bliskie jest bowiem ujęciom melancholijnym, 
wywołuje leżące u podstaw melancholii jako konstruktu kulturowego poczucie 
braku, pustki, straty. Melancholia dyskursu czarnobylskiego związana byłaby 
z bezpowrotną utratą domu, miejsca rodzinnego, ojczyzny, ale także życia sprzed 
katastrofy, i wzmocniona nostalgią za Imperium. Jednak pustka, która istnieje na 
mapie czarnobylskiej strefy, jest pustką wyjątkową – to apokaliptyczny, bezludny 
obszar, którego punktami orientacyjnymi są porzucone miasta-widma: Prypeć 
i Czarnobyl, zasiedlone przez skażone obiekty (na powrót zajmowane przez dziką 
przyrodę – zwierzęta i rośliny). W pośpiechu opuszczane domy, przedszkola, szpi-
tale, miejsca pracy porastają kłącza roślin. Śladami obecności, niemymi świadkami 
katastrofy pozostały rzeczy porzucone przez dawnych mieszkańców – przeważnie 
cały dobytek (przedmioty codziennego użytku, rodzinne pamiątki, książki, ale też 
maski przeciwgazowe, pojazdy). Pustka, wypełniona śladami świata sprzed kata-
strofy i o katastrofi e świadcząca, przywodzi na myśl nieistnienie (śmierć). Jeden 
z bohaterów opowieści z Czarnobylskiej modlitwy opisuje ten widmowy pejzaż
następująco: 
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[…] tam nie trzeba było nic wymyślać. Chciałoby się utrwalić w pamięci wszystko: 
globus na dziedzińcu szkolnym rozjechany przez traktor, poczerniałą wypraną bieliznę, 
która wisi już kilka lat na balkonie, lalki, które się postarzały na deszczu… Porzuco-
ne bratnie mogiły… […] Ludzie uciekli, żyją teraz tylko na wiszących na ścianach 
zdjęciach21. 

Nieobecność i ślady obecności stanowią wyzwanie dla „turystów” i kartografów 
tych dziwnych przestrzeni, do których człowiek nie będzie mógł już wrócić, ale 
które wypełnia znaczeniami. Literatura poczarnobylska próbuje nazwać/wysło-
wić egzystencjalne doświadczenie pustki ludzi, którzy jako pierwsi przeżyli coś, 
co do tej pory się nie wydarzyło, a co na zawsze zmieniło oblicze świata. Prócz 
apokaliptycznych pejzaży, utrwalających obraz miasta-widma, miasta-zjawy, mia-
sta-snu, miasta-ruiny, czarnobylski korpus tekstów wykorzystuje fi gurę zony jako 
raju utraconego. 

MIASTO-WIDMO, MIASTO-TRUP 

W myśleniu o skażonej czarnobylskiej przestrzeni nasuwa się porównanie zony do 
trupa, a nawet widma, idąc za myślą włoskiego fi lozofa Giorgia Agambena, który 
w eseju O zaletach i niedogodnościach życia wśród widm stwierdza, że miasto 

[…] jeżeli dobrze się zastanowić, […] nie jest już trupem, […] skoro jeszcze jakoś 
istnieje, musiało siłą rzeczy przejść do stadium, które następuje po zgonie i rozkładzie 
ciała. Temu stadium odpowiada widmo22. 

Motyw umarłego miasta pojawia się w reportażach zebranych przez Aleksije-
wicz i Szczerbaka. Trupią retorykę czy też fi gurę umierającego/konającego miasta 
przywołują również bohaterowie czy poszczególne obrazy poematu Iwana Dracza. 
Taki obraz posiada znamiona widmowości, przypomina zaświaty, miasto śmierci. 
Do wizji zaświatów odwołują się także opisy akcentujące zamknięcie w kręgu 
skażonej zony, ciasnotę, oblężenie, otoczenie mogilnikami. Ponieważ Czarnobyl 
jest emblematem apokalipsy, jego związek ze śmiercią nie jest symboliczny, jest 
realny – Czarnobyl to śmierć. A stadium miasta-trupa i miasta-widma jest tylko 

21 S. Aleksijewicz, Czarnobylska modlitwa…, dz. cyt., s. 171.
22 G. Agamben, O zaletach i niedogodnościach życia wśród widm [w:] tegoż, Nagość, przeł.

K. Żaboklicki, Warszawa 2010, s. 47.
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stadium przejściowym, bowiem w nowszych narracjach pojawia się kolejna wizja 
miasta, która odwołuje się do konwencji horroru – miasto-żywy trup, miasto-zom-
bie, opuszczone radioaktywne monstrum pożerające naturę, ale też przez naturę 
pożerane. Czarnobylskie teksty zasiedlane są też wizjami przedmiotów, które – wy-
kradane przez szabrowników ze strefy śmierci – wędrują po całym byłym ZSRR, 
niosąc ze sobą niewidzialną śmierć, a sama zona opisywana jest jak nie-ludzki 
krajobraz, wrogi i obcy człowiekowi (uśmiercający go).

Realne miejsce – Prypeć jako miasto-widmo czy Czarnobyl otoczony wielkimi 
mogilnikami oraz ich tekstowe reprezentacje można odczytywać jako heteroto-
pie w ujęciu Michela Foucaulta23. Opisując przestrzeń jako jedno z najważniej-
szych w doświadczeniu Zachodu pojęć, francuski fi lozof tworzy kategorię kontr-
miejsc, innych przestrzeni, nasyconych jakościowo, przestrzeni relacji, przestrzeni 
opozycji. Foucault pisze o dwóch rodzajach przestrzeni: utopiach – miejscach bez 
rzeczywistej przestrzeni i heterotopiach – „miejscach poza wszelkimi miejscami”24, 
„odmiennych od wszystkich miejsc”25. Do miejsc heterotopicznych zalicza miejsca 
uprzywilejowane, święte, zakazane, zastrzeżone dla wybranych – dla młodych, 
starców, kobiet w ciąży, czyli ogólnie dla „jednostek w kryzysie” – które stanowią 
tzw. „heterotopie kryzysu” (na przykład wyspy, klasztory, haremy, internaty). Hete-
rotopie kryzysu wypierane są przez tzw. „heterotopie dewiacji”, gdzie sytuowane są 
jednostki o zachowaniu dewiacyjnym, naruszające normę – będą to dla przykładu 
sanatoria, szpitale psychiatryczne, więzienia26. Foucault wskazuje na podstawową 
funkcję heterotopii27, jaką jest tworzenie przestrzeni iluzji28 i podkreśla, że nie 
żyjemy wewnątrz pustki, a w sieci relacji przestrzennych. Przykładem miejsca czy 
raczej nie-miejsca wpisującego się w foucaultowskie wyobrażenie heterotopii są 
obrazy Prypeci i Czarnobyla jako miasta-mogiły, miasta-cmentarza, miasta-widma, 
krajobrazy po katastrofi e, napełnione pustką nieobecności człowieka. 

„Posiadamy ogromną bibliotekę czarnobylską: znajdują się tu utwory znanych 
i nieznanych autorów, poezja, proza, eseistyka i publicystyka, wspomnienia i książki 
dokumentalne, krytyka literacka”29 – podkreśla Tamara Hundorowa. Jako główne 
cechy tekstu czarnobylskiego wskazuje zaś: „nielinearny sposób narracji, wizualiza-

23 M. Foucault, Inne przestrzenie, przeł. A. Rejniak-Majewska, „Teksty Drugie” 2005, nr 6, s. 117. 
24 Tamże, s. 120.
25 Tamże.
26 Wśród innych miejsc heterotopicznych autor wymienia ogrody, kina, cmentarze, archiwa, muzea, 

biblioteki, gabinety, jarmarki, peryferia, łaźnie, sauny itd. 
27 Wskazać tu należy na potencjał interpretacyjny kategorii heterotopii (kontrmiejsc, miejsc poza 

wszelkimi miejscami, całkiem odmiennych miejsc), które występują w literaturze ukraińskiej 
(i nie tylko ukraińskiej) w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku (współistniejące heterotopie 
kryzysu i heterotopie dewiacji). 

28 M. Foucault, Inne przestrzenie…, dz. cyt., s. 124.
29 T. Hundorowa, Czarnobyl, nuklearna apokalipsa…, dz. cyt., s. 256.
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cję momentu eksplozji, wprowadzenie równoległych światów, powtórzenia, trans-
gresję, zakończenie otwarte, a także skupienie akcji na płaszczyźnie narracyjnej”30. 
A jego pozostałe znaki rozpoznawcze to wielojęzyczność, zestawienie realnego 
i fantastycznego, podważanie wiary w oświeceniowe ideały rozumu, poczucie 
zagrożenia w dobie rozwoju technologii. 

Wszystkie te elementy zakumulowane w archiwum pamięci zbiorowej stanowią 
rezerwuar metafor, z którego czerpią pisarze, tworząc wyobrażenie Czarnobyla – 
czarnobylską biogeografi ę wyobrażoną.

Pisząc, że tekst postczarnobylski dokonuje przeniesienia wszystkich rzeczywi-
stych wydarzeń i nastrojów końca XX wieku w Ukrainie czy Białorusi w symbo-
liczną sferę realności, ukraińska badaczka Tamara Hundorowa właściwie wtóruje 
Derridzie, według którego dyskurs nuklearny pozostaje w sferze kodów, gatunków, 
a zatem istnieje głównie w literaturze31. Jednak w przypadku „biblioteki czarnobyl-
skiej” nie chodzi o tekstualny zmierzch wielkich narracji, ale o realną apokalipsę. 
Pytanie „co zostaje z Czarnobyla?” jest pytaniem otwartym.

30 Tamże.
31 Zob. J. Derrida, O apokaliptycznym tonie przyjętym niedawno w fi lozofi i [w:] tegoż, O apoka-

lipsie, dz. cyt. Derrida, podążając za tym wątkiem, dochodzi wreszcie do pytań o literaturę 
i literackość – czy raczej „tekstualność” zjawiska ery nuklearnej. Zwłaszcza kategoria „tekstu” 
wymaga ponownego przemyślenia. Filozof, problematyzując relację tekstu i rzeczywistości, 
jednocześnie wychodzi ku kwestiom politycznym – dzięki czemu daje okazję przyjrzenia się 
aspektom dekonstrukcji. Więcej nawet, dla Derridy zagłada nuklearna jest paradygmatycznym 
dla współczesnych czasów wytworem symulakryzacji. Sfera wyobrażeniowa, która się z nią 
wiąże, jest w całości fantazmatem, wytwarzanym przez dyskurs medialny, polityczny i militarny. 
Myśliciel zauważa, że: „Broń nuklearna jest zależna, bardziej niż jakakolwiek broń w przeszło-
ści, od struktur informacji i komunikacji, struktur języka, włączając bez-głośny język, struktur 
kodowania i obrazowego dekodowania. Jednak ten fenomen jest bajecznie tekstualny również 
dlatego, że jak na razie wojna nuklearna nie miała miejsca: można o niej tylko mówić i pisać”. 
J. Derrida, Nie, apokalipso, nie teraz…, dz. cyt., s. 23. 


