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CZAł-ORNO~YL 
TOU~ 
Czarnobyl wkrótce może stać się popularną destynacją 
turystyczną. Turystów powoli zaczynają nudzić słoneczne 
Włochy, zabytkowy Paryż czy cesarski Wiedeń. 
Pierwsza na polskim rynku oferta wyprawy ekstremal-
nej do miejsca, które jest znane każdemu na świecie, 
a odwiedzane przez tak niewielu. Miejsca gdzie nie
chlubna historia przeplata się z tajemnicą, a perełka 
ideologii socjalistycznej z wielką tragedią mieszkań
ców •.• Najbliższe okolice miasta Prypeć to jedna wielka 
„Strefa Zamknięta", w której pomimo licznych zakazów 
dalej żyją ludzie odmawiający przesiedlenia. Podczas 
wyprawy będzie można zaobserwować mnóstwo pustych 
budynków, niedokończonych bloków mieszkalnych czy opusz
czonych gospodarstw rolnych. Po drodze do elektrowni 
Czarnobyl trzeba minąć kilka tzw. checkpointów, aby 

w końcu dotrzeć do miasta Prypeć, miasta o wyjątkowo 
krótkiej historii, które tętniło życiem tylko przez 
16 lat. Pomimo całej grozy, jakiej można doświadczyć 
podczas takiej wyprawy, nie ma się czym tak naprawdę 
martwić. Świadczy o tym fakt, że wyjazdy do Czarnobyla 
organizowane są już kilka lat. Nasze biuro jako pierwsze 
w Polsce zaczęło organizować takie wyjazdy już w 2007 
roku. Łącznie zorganizowaliśmy już ponad 30 wycieczek, 
w których udział brało około 1500 osób. 

Cena zawiera: zakwaterowanie w hostelu (pokoje 2, 3, 
4-osobowe) w centrum Kijowa, wyżywienie (2 śniadania, 

1 obiad, 1 obiadokolacja), ubezpieczenie od NNW i KL 
oraz bagaż, przejazd komfortowym autokarem, opieka 
pilota, całodzienna wycieczka - Czarnobyl Tour (prze
wodnik, tłumacz, transfer Kijów - Czarnobyl - Kijów, 
pozwolenie na wjazd do strefy zamkniętej), 4h zwiedzanie 
Kijowa z przewodnikiem. 

Podczas wycieczki do Czarnobyla 
grupa porusza się po wyty
czonych ścieżkach, tam gdzie 
poziom radiacji gwarantuje brak 
zagrożenia dla życia i zdro
wia. Uczestnikami wycieczki do 
Czarnobyla mogą być osoby, które 
ukończyły 18 lat. 
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Szczegółowy program: 

DZIEŃ 1 
23.15 

02.00 

DZIEŃ 2 

- odjazd autobusu z Warszawy - parkingu 
przy Muzeum Techniki, na przeciwko kina 
Kinoteka - plac Defilad 
- Lublin - dołączają osoby, którym wygodniej 
jest dojechać do Lublina 

12.00 - dojazd do Żytomierza 
12.00-16.00- zwiedzanie Żytomierza: główny plac 

z pomnikiem Lenina, Muzeum Kosmonautyki!!! 
(drugie najlepsze muzeum tego typu 
po moskiewskim na terenie byłego ZSRR), 
sobór p.w. Przemienienia Pańskiego, 
katedra św. Zofii; obiad 

19.00 - przyjazd do hotelu w Kijowie. Istnieje 
możliwość wieczornego wypadu z opiekunem 
grupy do centrum Kijowa. Hotel znajduje się 
w odległości 6 kilometrów od ścisłego 
centrum miasta 

DZIEŃ 3 
7.30-9.00 
9.00 
11.00 
11.00-16.30 

śniadanie 

wyjazd z Kijowa w kierunku Czarnobyla 
dojazd do punktu kontrolnego Dityatki 

1. Kontrola dokumentów oraz bagażu w punkcie 
kontrolnym Dityatki 
2. Pouczenie na temat zachowania się 
w Strefie, film instruktażowy na temat 
katastrofy 
3. Postój przy pomniku „Odważnych Strażaków 
Czarnobyla" 
4. Wejście do Strefy przez przejście Leliv 
5. Karmienie sumów w kanale chłodzącym 
6. Postój w odległości 100 metrów od głównego 
reaktora, reaktora nr 4 
7. Przejazd w okolicę „czerwonego lasu", 
postój, aby z daleka zobaczyć „Oko Moskwy" 
8. Wizyta w Prypeci która jest głównym celem 
naszego wyjazdu do Strefy, spędzamy tam 
najwięcej czasu - miasto duchów, zwiedzanie 
wesołego miasteczka, hotelu, basenu, szkoły, 

restauracji, szpitala oraz innych porzuconych 
budynków, port, itd. 

16.30 

18.30 

20.00 

DZIEŃ 4 

9. Wizyta w mieście Czarnobyl, parku Gorkiego, 
pomnik Drugiej Wojny Światowej, tablica 
pamiątkowa ku chwale osób likwidujących 
katastrofę 

10. Możliwe spotkanie z osobami żyjącymi cały 

czas w Strefie 
11. Obiad 

12. Mierzenie poziomu napromieniowania 
wyjazd do Kijowa 

przyjazd do hotelu, 
dla chętnych - wypad do pubu/klubu 

7.30-10.30 - śniadanie, pakowanie bagażu do autobusu 

11.00-9.00 - zwiedzanie Kijowa, między innymi: 

19.00 

DZIEŃ 5 

Sobór św. Zofii, Ławra Pieczarska, Katedra 

Włodzimierska, Pomnik Matki-Ojczyzny, 

Narodowa Opera Ukrainy, Sobór 

św. Michała, Majdan Niezależności - główny 

plac miasta, Chreszczatyk, dom Chimer, 

Stadion Narodowy, na którym został 

rozegrany finał Euro2012, obiadokolacja, 

zakupy 

- wyjazd autobusem w kierunku Warszawy 

około6.00 - przyjazd do Warszawy, pożegnanie się 

ze wszystkimi uczestnikami wyjazdu 
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Katarzyna Nadana-Sokołowska 

Gwiazda Piołm 

Piekło nienazwanego 
Kto interesuje się dziś Czarnobylem? W globalnej 
debacie publicznej wydaje się to już temat nieaktualny. 
Czarnobylska panika końca lat osiemdziesiątych w wielu 
budzi dziś wzruszenie ramion, jakby atom po latach oka
zał się nie tak straszny: wspólny raport ogłoszony w 2005 
roku przez światową Agencję Energetyki Jądrowej, ONZ 
oraz rządy Białorusi, Ukrainy i Rosji mówi o zaledwie 
trzydziestu kilku ratownikach zmarłych wskutek choroby 
popromiennej i kilkunastu śmiertelnych przypadkach raka 
tarczycy u dzieci; mówi także o znikomym w stosunku do 
przewidywanego skutku ujemnym rozłożonego w czasie 
promieniowania na zdrowie ludności skażonych terenów. 
Choć międzynarodowe raporty opracowane przez lekarzy 
podają dużo poważniejsze statystyki, także one nie 
brzmią alarmująco, jeśli chodzi o rokowania na przy
szłość. Raporty te stanowią zaskakujące tło dla wywia
dów opublikowanych w książce Swietłany Aleksijewicz 
Czarnobylska modlitwa. Kronika przyszłości. 

Z pewnością ich autorka jest w tym sporze po stronie 
tych, którzy oskarżają oficjalne instancje o ukrywanie 
czarnobylskiej prawdy, jednak celem przeprowadzonych 
przez nią rozmów jest przede wszystkim pokazanie, czym 
Czarnobyl stał się dla ludzi, którzy przeżyli tę katastrofę . 

Czarnobyl to doświadczanie potworności nieznanych 
wcześniej schorzeń wywołanych promieniowaniem 
i przedwczesnej śmierci grożącej wszystkim wokół; 

to świadomość, że bezpieczny dotąd świat człowieka 
stanowi źródło śmiertelnego zagrożenia, a otaczająca 
ludzi przyroda już nigdy nie będzie tym, czym dotąd była. 
Czarnobyl to trauma. Aleksijewicz podkreśla, że podob
nego doświadczenia jeszcze w historii nie było, i nie waha 
się go zestawiać z największymi kataklizmami w historii 
XX wieku. Jej książkę nieprzypadkowo otwiera motto 
przywodzące na myśl przedstawienia Zagłady: Jesteśmy 
powietrzem, nie ziemią. 

Wyczuwalnym tłem opowiadanych w książce ludzkich 
historii jest poczucie zagrożenia - strach przed nieznaną 
przyszłością, która powoli objawia się w przytłaczają
cych statystykach śmiertelności i chorób dotykających 
ludność Białorusi. Trauma, milczenie, wyparcie zbrodni na 
niespotykaną skalę, niemożność odnalezienia właści
wego języka jej opisu to najważniejsze tropy myślowe 
pojawiające się w refleksji czarnobylan nad własnym 
doświadczeniem i one także nasuwają na myśl problema
tykę Holocaustu. Wywiady obnażają doświadczaną przez 
nich niemoc wyrażenia tego doświadczenia w znanym im 
języku, niemożliwość zrozumienia go i pogodzenia się z 
nim. Klęskę tę widać najostrzej w próbach porównania tej 
katastrofy z katastrofą najmocniej zapisaną w białoruskiej 

pamięci historycznej - z doświadczeniem li wojny świa
towej. Przypominała je nieco sama akcja ewakuacyjna, 
która objęła 350 OOO ludzi, a niektórym rozmówcom 
także przeprowadzona później planowa eksterminacja 
pozostawionych w skażonej strefie zwierząt domowych. 
Ale katastrofa czarnobylska to nie tylko sam moment 
awarii - to także cała przyszłość po niej, z której nie 
można usunąć jej skutków. Po najokrutniejszej nawet 
wojnie życie wraca do normy, ludzie zapominają o śmierci 
i rodzą znowu dzieci. Po katastrofie w Czarnobylu tysiące 
białoruskich kobiet nie może albo boi się rodzić. 

Czarnobyl sięga dalej niż Auschwitz i Kołyma. Dalej 
niż Holocaust. Bo dotyka końca. Opiera się o nicość -
pisze Aleksijewicz. Czarnobyl to według niej nowy rodzaj 
tragedii, dla której skalą porównania nie może być żadne 
wydarzenie w historii ludzkości. Uważa także, że mamy 
w jego przypadku do czynienia z katastrofą istotniejszą 
dla nas dzisiaj intelektualnie niż Holocaust, bo katastrofą 
nowego typu i dotykającą nas w sposób globalny. Jako 
skutek roszczenia człowieka do zawładnięcia przyrodą 
sprowadza ona śmierć nie tylko na niego, ale na całą 
naturę. Aleksijewicz przypomina za specjalistami od fizyki 
jądrowej, że wpływ uwolnionych podczas katastrofy do 
ziemskiej atmosfery promieniotwórczych izotopów na 
dalsze życie na ziemi nie jest jeszcze w ogóle znany, co 
nie znaczy, że nie daje powodów do niepokoju. To właśnie 
ten wymiar katastrofy, niewymazywalnej z życia planety 
i rozpiętej poprzez swe skutki na tysiące lat naprzód 
wymyka się ludzkiemu rozumieniu i to dlatego autorka 
nazywa ją katastrofą czasu. 

O Czarnobylu - jak twierdzi Aleksijewicz - nadal się 
na Białorusi milczy. Przyczyny tego milczenia są dwie: 
niemożność przyswojenia sobie własnego doświadczenia 
przez straumatyzowanych nim ludzi i nastawienie władz, 
które starają się zatajać niewygodne dane dotyczące 
awarii. W książce, do której Aleksijewicz zbierała mate
riały przez prawie dwadzieścia lat, znajdziemy rozmowy 
z likwidatorami awarii, przedstawicielami lokalnych władz 
i inteligencji, z mieszkańcami ewakuowanego miasta 
Prypeć oraz wsi znajdujących się w pobliżu elektrowni. 
Opowiadane przez nich historie są historiami intymnymi 
ofiar niezauważalnych dla wielkiej historii. Są to często 
pierwsze sformułowane przez nich refleksje nad zna
czeniem tego wydarzenia dla nich samych, Białorusi 
i ludzkości w ogóle. Często zwracają oni uwagę na nie
moc kultury wobec ich doświadczenia, na nieprzydatność 
wytworzonych w historii wzorców do jego opisu. 

Trauma to doświadczenie, którego nie sposób sobie 
przyswoić właśnie ze względu na brak mogącej je 
pomieścić formy. Książkę Aleksijewicz można więc uznać 
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za pierwszą próbę refleksji nad formą czarnobylską. Choć 
jest to literatura faktu, przeprowadzając swoje wywiady, 
autorka eksperymentuje z możliwościami formy sponta
nicznie wyłaniającymi się w trakcie rozmowy z ofiarami 
katastrofy, nazywając wszystkie zapisy monologami 
i opatrując je absurdalnymi tytułami, które okazują się 
cytatami z rozmów. Podkreśla w ten sposób zamknięcie 
rozmówców w jedynym w swoim rodzaju, niewyrażal
nym w zrozumiałym języku cierpieniu. Formułują oni 
myśli z trudnością i niechętnie, ich mowa przesycona 
jest trudno oswajalnymi uczuciami poczucia krzywdy, 
niezrozumienia i osamotnienia. Pomimo wszechobec
ności tematu śmierci i rozpaczy, najczęściej traktują 
oni skażone obszary Białorusi jako świadomie wybrane 
miejsce dalszego życia. To pogrążone w żałobie życie, 
które ostaje się wbrew zagrażającej mu zewsząd śmierci, 
objawia w książce swoją żywotność między innymi 
poprzez świetne u czarnobylan poczucie humoru, często 
na przykład groteskowo zestawiającego znaczenie słowa 
„promieniowanie" w fizyce z jego użyciem metaforycz
nym: niemożliwość życia po katastrofie wyrażona w 
ten sposób zostaje poprzez absurdalne zestawienie w 
jednym pojęć największego szczęścia i nieszczęścia. 

W relacjach naocznych świadków katastrofy naj
bardziej właśnie uderza jej paradoksalny charakter, to 
znaczy jej prawie całkowita niewidoczność i związany 
z nią brak poczucia zagrożenia. Z wywiadów wyłania 
się przerażający obraz ludności cywilnej, która wskutek 
przemieszanej z cynizmem ignorancji władz zostaje 
niepotrzebnie wystawiona w pierwszych dniach po 
katastrofie na ciągłe oddziaływanie promieniowania. 
W czasie, kiedy było ono najintensywniejsze, niefrasobli
wie zachowywali się niemal wszyscy: zwykli cywile, służby 
odpowiedzialne za ich ochronę, żołnierze likwidujący 
awarię, ich dowódcy i przedstawiciele lokalnych i central
nych władz . Niedoinformowana ludność odczuwała lęk, 
ale i wypierała świadomość zagrożenia lub poddawała 
się mu z fatalizmem będącym wyrazem jej bezradności. 
Absurdalna wydawała się w czasie akcji ewakuacyjnej 
obecność uzbrojonych żołnierzy w strefie, bo nie było 
w niej widocznego wroga. Makabrę drugiej wojny świato
wej, tak żywą w pamięci Białorusinów, zastąpiła makabra 
widoczna tylko dla dobrze poinformowanych: obraz dzieci 
baraszkujących nago w skażonym cezem piasku czy ludzi 
kąpiących się w skażonej Prypeci. 

Czyściec Oświecenia 

Choć oczywiście w opisie katastrofy nie sposób pominąć 
zachowania władz, wątek rozliczeniowy jest w wywiadach 
Aleksijewicz najmniej istotny. Z jej rozmów z decydentami 

i inteligencją wyłania się przede wszystkim obraz totalnej 
ignorancji co do rodzaju zagrożenia, jakie stanowi dla 
człowieka nowoczesna technologia . I choć z pewnością 
szokuje cynizm władz ZSRR, które w pierwszych dniach 
po awarii nie podały ludności nawet taniego i łatwo 
dostępnego jodu, to bardziej od tego cynizmu przeraża 
ogrom niewiedzy ludzi odpowiedzialnych za bezpie
czeństwo obywateli. Z wywiadów wynika po prostu, że 
radziecki system nie przewidywał możliwości podobnego 
zdarzenia: w świadomości tych ludzi pobliska elektrownia 
uchodziła za cudowne perpetuum mobile, w bezpieczny 
sposób produkujące tanią energię z .niczego". Jeden 
z rozmówców Aleksijewicz nazywa tę beztroskę efektem 
przyśpieszonej, przedwczesnej industrializacji ZSRR: 
Związek Radziecki jego zdaniem nie dojrzał do stosowa
nej w nim technologii i dlatego nie był mentalnie przygo
towany na poradzenie sobie ze skutkami czarnobylskiej 
katastrofy. Ku swojemu własnemu zdziwieniu władze 
państwa okazały się nie panować nad prawami fizyki, 
a nie znając ich, niemal dosłownie nakazały likwidatorom 
awarii ruszyć z łopatą na atom. Zawarte w wywiadach 
opisy świata po katastrofie i przeprowadzonej przez 
władze akcji likwidującej jej skutki nieprzypadkowo 
przywodzą na myśl teatr Sławomira Mrożka. Groteska 
okazuje się najlepszym narzędziem opisu wydarzenia, 
które obnażyło zarazem grozę i słabość radzieckiego 
imperializmu. Z książki wyłania się przerażający obraz 
oświeceniowego humanizmu doprowadzonego w ZSRR 
do absurdu: wiary w potęgę człowieka, tworzonej przez 
niego nauki i techniki, która całkowicie pozbawia ludzi 
instynktu samozachowawczego. 

Sięgając po władzę nad naturą, człowiek wyzwolił z niej 
siły, które mogą przynieść zagładę jemu samemu i życiu 
na planecie w ogóle. Siły te zmieniają także jego ciało, 
które staje się ciałem niesamowitym, podszytym mogącą 
się w każdej chwili zacząć manifestować potwornością. 
Odpowiedzią władz ZSRR, a obecnie Białorusi na tę 
potworność jest milczenie i zaprzeczenie. Ofiary kata
strofy często opowiadają o swojej walce z systemem, 
który zataja skalę skutków awarii, odmawiając chorym 
wydawania zaświadczeń o związku ich problemów 
zdrowotnych z promieniowaniem. Lekarze zasłaniają się 
niewiedzą co do rzeczywistych powiązań przyczynowo
-skutkowych. Zarówno niepokojąca liczba nowotworów, 
jak płodów z uszkodzeniami genetycznymi i przed
wczesnych śmierci ludzi w sile wieku jest traktowana 
jako fakty, których związek z czarnobylską katastrofą 
nie został wcale dowiedziony. Białorusini ze skażonych 
terenów stają się w ten sposób obiektami naukowego 
eksperymentu, którego wyniki będą być może ujawnione 
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za kilka pokoleń, a ich poczucie związanej z tym krzywdy 
jest ignorowane przez władze. W tym kontekście zadziwia, 
jak wielu rozmówców Aleksijewicz łatwo przechodzi od 
cierpienia ludzi do wątku niewinnego cierpienia zwierząt 
i wyraża rozpacz z powodu śmierci przyrody w jej znanej 
formie. Natura po katastrofie objawia im swoje dwoiste 
oblicze: wroga człowieka, a zarazem jego ofiary; budzi 
grozę, ale i współczucie. Spojrzenie ofiar katastrofy, ale 
i samej Aleksijewicz na ten problem wprowadza do reflek
sji nad Czarnobylem perspektywę posthumanistyczną, 
traktującą człowieka jako jeden tylko z zamieszkujących 
Ziemię gatunków, które posiadają równe jak on prawa 
do istnienia i do zachowania w dobrym stanie swojego 
środowiska. 

Podobna do czarnobylskiej katastrofa mogła się 
oczywiście wydarzyć w każdym innym państwie - ostat
nio wydarzyła się w Japonii wskutek nieprzewidzianego 
przez projektantów elektrowni uderzenia fali tsunami. 
Choć społeczeństwa zachodnie są lepiej niż dawne 
ZSRR przygotowane na poradzenie sobie z podobną 
awarią i maksymalne możliwe ograniczenie jej skutków, 
to przecież i tutaj atomowa katastrofa stanowi realne 
i na niespotykaną skalę zagrożenie dla życia ludzi 
i innych gatunków. Wniosek z Czarnobyla wydaje się 
jasny, a przecież niewiele krajów go dotąd wyciągnęło: 
zyski z elektrowni atomowych niewarte są związanego 
z nimi ryzyka, bo tania energia nie pokryje nigdy kosztów 
zagłady lub trwałego obniżenia jakości życia na całych 
obszarach planety. Różnica mentalności pomiędzy 
Wschodem a Zachodem - wątek, do którego wraca tak 
wielu inteligentów w wywiadach Aleksijewicz - okazuje 
się więc nie tak duża wobec zasadniczo tożsamego tu 
i tam instrumentalistycznego paradygmatu antropo
centrycznej cywilizacji. Konkluzja książki Aleksijewicz 
wydaje się jasna: nie ma dla ludzkości innej drogi niż 
uświadomienie sobie groźby zagłady grożącej nam, o ile 
nie będziemy się liczyć z potęgą natury i nie uznamy 
swojej zależności od niej . W tej perspektywie Czarnobyl 
okazuje się także dziś powrotem wypartego - negowana 
zależność od natury przypomina o sobie z siłą, która 
traumatyzuje świadomość. 

Raj odzyskany 
Po lekturze książki Aleksijewicz największe współczu
cie wydają się budzić białoruscy chłopi, patrzący na 
Czarnobyl poprzez pryzmat swej tradycyjnej kultury 
i całkowicie nieprzygotowani umysłowo do zrozumienia 
jej natury i skutków. Czytającego czarnobylskie rozmowy 
uderzy piękno tej chłopskiej kultury, która zachowała 
archaiczne, przedchrześcijańskie pokłady wierzeń 
i rytuałów: empatia wobec zwierząt, obcowanie z duchami 

przyrody i własnych przodków, przywiązanie do ziemi, 
szacunek dla jej darów, miłość do własnego domostwa, 
który stanowi cały ich świat. W ich relacjach z ewaku
acji pojawiają się opisy pięknych starych zwyczajów 
pożegnania z rodzinnym domem, mających w magiczny 
sposób zapewnić powrót do niego. Piękne są także opisy 
Radunicy, kiedy to dawni mieszkańcy strefy odwiedzają 
swoje cmentarze, a także cmentarzyska swych często 
dosłownie pogrzebanych domów. 

Rozległy skażony obszar wokół miejsca czarnobylskiej 
katastrofy to dziś miejsce niesamowite, które w swej 
pozornej swojskości jest czymś innym, niż się wydaje. 
Poczucie bezpieczeństwa w nim jest złudne, bo napro
mieniowana przyroda dostarcza człowiekowi pożywienia, 
które zarazem jest dla niego trucizną, a każdy przedmiot, 
którym się posługuje, powoli niszczy jego zdrowie. Kwiaty 
zarazem są i nie są tu kwiatami, owoce owocami, a woda 
wodą . Paradoksalnie jednak, to właśnie białoruski folklor, 
poprzez swoją wiarę w niewidoczny świat duchowy, 
okazuje się być może najlepszym medium wyrażenia 
odmienności świata po Czarnobylu - w promieniowanie 
równie trudno uwierzyć jak w duchy, ale dla wierzących 
w nie natura jego działania jest w jakiś sposób zrozumiała, 
oswojona poprzez odniesienie do uczucia grozy wywo
ływanej ludowymi opowieściami o niepojętych siłach. 
Może nie tylko poczucie bezradności - jakby się mogło 
w pierwszej chwili wydawać - ale właśnie także to oswo
jenie z niesamowitością sprawia, że czarnobylscy chłopi 
często wracają do swoich domów, by pomimo wszystko 
dalej w nich mieszkać. Wydawałoby się, że decydują się 
żyć w piekle, ale doświadczenie życia w zamkniętej strefie 
okazuje się mieć dla nich jeszcze inny wymiar. 

Choć ta zamknięta strefa to dziś rodzaj rozbitego na 
fragmenty, groteskowego i surrealistycznego świata 
na opak, miejsce to nie tylko przygnębia widokiem 
popadających w ruinę ludzkich osiedli, ale i fascynuje jak 
tajemnicza Zona ze słynnego filmu Andrieja Tarkowskiego 
Stalker. Jest miejscem o niepowtarzalnej aurze, miejscem 
manicznym, dającym odczuć współczesnemu człowie
kowi sacrum; miejscem, które w odczuciu swych miesz
kańców okazuje się często wręcz paradoksalnym Rajem. 
Wbrew zakazowi władz osiedliło się tutaj co najmniej kilka 
tysięcy osób - większość z nich to starzy ludzie, którzy 
postanowili bez względu na wszystko wrócić do swoich 
domostw i tutaj umrzeć . Ale są wśród nich i obcy przyby
sze: ofiary wojen w Czeczenii czy Uzbekistanie, które tu 
czują się znacznie bezpieczniej, bardziej od promienio
wania bojąc się ludzkiego okrucieństwa . Osiedlają się tu 
także rozmaici outsiderzy: uciekinierzy przed prawem, 
byli więźniowie, a czasem po prostu dziwacy lubiący filo
zofować i żyć w surowych, pierwotnych warunkach. Strefa 
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to dla nich paradoksalna realizacja komunistycznej utopii: 
wyjęta spod władzy i administrowania, pozwala doświad
czyć wolności i skromnej obfitości w kontakcie z naturą. 
Ich odcięte od świata gospodarstwa są prymitywne, ale 
oni są dumni ze swej samowystarczalności. Strefa to 
obecnie także wyjątkowy w skali europejskiej nieformalny 
rezerwat przyrody - wbrew katastroficznym przepowied
niom zwierzęta rozmnożyły się tutaj obficie, co więcej 
- zamieszkały w niej rzadko występujące gatunki, których 
tu wcześniej nie było. Tutejsi ludzie wydają się mieć dla 
dzikich zwierząt wyjątkowy szacunek, uważać ich za 
swoich towarzyszy, z którymi razem podzielają los. 

W środku tego paradoksalnego raju wznosi się współ
czesny odpowiednik drzewa poznania - przypominająca 

niektórym piramidę lub sarkofag osłona czarnobylskiego 
reaktora. Naukowcy przyznają, że nie są w stanie ocenić, 
co dzieje się w jego kryjącym jądro gwiazdy wnętrzu i jak 
wielkie zagrożenie będzie ono stanowić w przyszłości. 
Reaktor kryje w sobie żywą śmierć i przypomina wciąż 
o jej władzy nad życiem. Nad zniszczoną już obecnie 
zasłoną, przez szczeliny, z której wydobywają się znowu 
promieniotwórcze izotopy, wkrótce dzięki międzynaro
dowej współpracy powstanie druga gigantyczna osłona, 
nieprzypadkowo mająca się nazywać Arką. 

Niesamowitość reaktora, jego niepojętność i nieprze
widywalność, niewidoczna dla oczu kryjąca się w nim 
moc - w wywiadach Aleksijewicz i w jej wstępie do książki 
nieprzypadkowo zapewne napotkamy dużo wyrażeń 
tradycyjnie wiązanych ze sferą doświadczenia religijnego. 
Czarnobyl określa się tutaj jako nuklearną Mekkę, jako 
przyszłą białoruską ścianę Płaczu, jako znak, który trzeba 
odczytać. Ta religijna bojaźń i drżenie w obliczu reaktora 
mocno kontrastują ze stosunkiem do niego w czasach 
poprzedzających awarię. 

Strefa, tak jak Zona ze Stalkera, także ma już dzisiaj 
swoich przewodników, którzy prowadzą czasem spragnio
nych poznania Tajemnicy śmiałków ku jej centrum, a sam 
film Tarkowskiego okazuje się w perspektywie czarnobyl
skich wywiadów Aleksijewicz jedynym być może dotąd 
adekwatnym, powstałym w błysku genialnego przeczucia, 
medium przekazu czarnobylskiego doświadczenia . 
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Kika +łów o gatuikacL1 

ok. 1500 

~ 

Gatunek wymarły - gatunek, który 
wyginął wskutek działań naturalnych 
lub wywołanych przez człowieka. Jest 
to jedna z kategorii systemu klasy
fikacyjnego gatunków zagrożonych 
oznaczana skrótem EX (ang. extinct). 
Za gatunek wymarły uznaje się gatu
nek, co do którego nie ma wątpliwo
ści, że ostatni osobnik reprezentujący 
takson zginął. Gatunek klasyfikowany 
jest jako wymarły, gdy bezowocne 
okażą się jego poszukiwania pro
wadzone w całym historycznym 
zasięgu, we wszystkich znanych 
siedliskach danego gatunku, pro
wadzone przez odpowiedni czas ze 
względu na długość cyklu życiowego 
i wszystkich form życiowych. Jeżeli 
gatunek wymarł w stanie dzikim, ale 
żyją jego przedstawiciele w niewoli, 
hodowli lub uprawie, uznaje się taki 
gatunek za wymarły na wolności EW 
(ang. extinct in the wi/d). 

(Dinornithiformes) - to rodzina 
wymarłych ptaków, które ostatnio 
zamieszkiwały rejony Nowej Zelandii. 
Z powodu działalności Maorysów 
wymarły ok. 1500 r. Z wyglądu 
przypominały strusie. Były masywne 
- osiągały wagę do 250 kg, a ich 
wzrost dochodził nawet do 3,5 m. 

ok.1700 

0000 

1883 

(Raphus cucullatus) - ptaki, które 
spotkać można było kiedyś na 
Mauritiusie. Były nielotami i osią
gały 75 cm wysokości oraz wagę 25 
kg . Po raz pierwszy zostały opi-
sane ok. XVI w. przez Holendrów, 
którzy nazywali je . obrzydliwymi 
ptakami" z powodu okropnego 
smaku ich mięsa. Nie przeszko-
dzi/o to jednak człowiekowi w ich 
wytępieniu. Wyginęły ok. 1700 r. 
właśnie z powodu działalności ludzi. 
Powszechnie uznawany za archetyp 
wymarłego gatunku, jego historia 
splata się z historią rozwoju ludzkości 
i jest bezpośrednio związana z dzia
łalnością człowieka. Zwrot „martwy 
jak dodo" oznacza: niewątpliwie mar
twy. Zwrot „iść drogą dodo" oznacza 
to, co wymarłe lub przestarzałe, 

jest także stosowane dla określenia 
wypadnięcia z potocznej praktyki, 
odejścia w przeszłość. 

K~GGA właściWJ 

(Equus quagga quagga) - jeden 
z najciekawszych wymarłych gatun
ków w Afryce, półgatunek zebry ste
powej, odkryty w Południowej Afryce. 
Podobna do zebry miała paski tylko 
do połowy ciała . Została całkowicie 

wytępiona ze względu na smaczne 
mięso i cenną skórę. Ostatnia 
kwagga padła w amsterdamskim zoo 
12 sierpnia 1883 roku. Ze względu na 
bardzo bliskie pokrewieństwo kwaggi 
i zebry stepowej naukowcy połu
dniowoafrykańscy rozpoczęli prace 
nad rewitalizacją kwaggi poprzez 
odpowiedni dobór genetyczny, mając 
plany ewentualnego wprowadzenia 
tego zwierzęcia do ekosystemu. 
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1986 

Wilk vorkcwaty 

??? 

(Thylacinus cynocephalus) - gatunek 
ssaka z rodziny wilków workowatych, 
największy drapieżny torbacz czasów 
współczesnych. Pierwotnie wystę
pował na terenach Australii i Nowej 
Gwinei, w czasach historycznych 
został wyparty wyłącznie do terenów 
Tasmanii, gdzie wyginął w XX wieku. 
Powszechnie jest znany jako tygrys 
tasmański (ze względu na paskowany 
zad), a także jako wilk tasmański i 
kolokwialnie, Tassie (albo Tazzy) fał
szywy tygrys lub po prostu tygrys. Był 
ostatnim przedstawicielem swojego 
rodzaju, Thy/acinus. Po przybyciu 
na Tasmanię Europejczyków uznany 
za szkodnika i bardzo intensywnie 
tępiony. Ostatni osobnik na wolności 

Człcwiek rozunny 

(Homo sapiens) - gatunek ssaka 
z rodzaju Homo, z rodziny człowieko
watych, z rzędu naczelnych. Powstał 
w środkowym plejstocenie ok. 100 
tys. do 250 tys. lat temu (a być może 
jego początki sięgają nawet 400 tys. 
lat temu). Współcześnie reprezento
wany przez, uważanego za podgatu
nek, człowieka rozumnego współ
czesnego (człowiek współczesny, 
Homo sapiens sapiens) znanego od 
końca plejstocenu (od ok. 40 tys. lat). 
Człowiek współczesny charaktery
zuje się postawą dwunożną, wypro
stowaną, wyraźnie zarysowanym 
podbródkiem, czaszką bez wałów 
nadoczodołowych, dużą objętością 

widziany w 1932 roku. Natomiast 
ostatni znany osobnik (samica) padł 
w 1936 w ZOO w Hobart. Od tego 
czasu (szczególnie od lat 80.) pewne 
niepotwierdzone ślady bytności zwie
rzęcia (takie jak zeznania świadków, 
niewyraźne tropy, czy niewyraźne 
zdjęcia) dały asumpt teoriom, że 
odosobniona populacja przeżyła w 
niedostępnych, górskich rejonach 
Tasmanii jeszcze co najmniej do 
lat 60. XX wieku. Oficjalnie został 
uznany za gatunek wymarły przez 
IUCN w 1986 roku. 

mózgu i wysoką jego sprawnością . 

Jest gatunkiem politypowym wyka
zującym znaczną zmienność cech 
w zakresie m.in. proporcji budowy 
ciała, ubarwienia włosów i skóry, 
wzrostu, grup krwi. Człowiek cechuje 
się wysoką inteligencją i stopniem 
rozwoju psychicznego, posługuje się 
mową, podlega ciągłej ewolucji kultu
rowej, której motorem jest zdolność 
abstrakcyjnego myślenia i świa
domego, celowego podejmowania 
decyzji, a także rozwój pracy przy 
ciągłym doskonaleniu narzędzi, co 
sprzyjało daleko idącemu rozwojowi 
współżycia w społeczeństwie. 
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Martin Rees 

Ostatnia gl:ldzhA 

Zmiany środowiska spowodowane działalnością czło
wieka wciąż pozostają dość słabo zbadane, a ich wpływ 
może być znacznie poważniejszy niż konsekwencje 
katastrof naturalnych, takich jak trzęsienia ziemi, erupcje 
wulkanów czy zderzenie z asteroidą. 

W swojej książce Przyszłość życia E.O. Wilson 
posługuje się sugestywnym obrazem, który unaocznia 
specyficzną sytuację naszej planety: „Ogół form życia, 
nazywany przez naukowców biosferą a przez teologów 
stworzeniem, jest tkanką tak cienką i delikatną, że nie 
można dostrzec jej z przestrzeni kosmicznej; wewnętrzną 
złożoność podkreśla fakt, iż większość gatunków wcho
dzących w jej skład, do tej pory pozostaje nieodkryta". 

Rodzaj ludzki systematycznie uszczupla różnorod
ność ziemskiej fauny i flory. Wymieranie jest oczywiście 
wpisane w rachunek doboru naturalnego: ze wszystkich 
gatunków, które kiedykolwiek zamieszkiwały naszą 
planetę, do dzisiaj przetrwało mniej niż dziesięć procent. 
Obecny kształt biosfery zawdzięczamy zawiłej ścieżce 
ewolucji, której pochód rozpoczynają najprostsze formy 
życia. Przez ponad miliard lat prymitywne, jednokomór
kowe organizmy, wydzielając tlen do trującej - z dzisiej
szego punktu widzenia - atmosfery, przekształciły ją w 
zdatną do użytku dla bardziej złożonych form życia. W ten 
sposób utorowana została droga do naszego powstania. 
Potrzeba ogromnej wyobraźni, aby objąć rozpiętość 
czasu mierzonego okresami geologicznymi od momentu 
powstania pierwszych organizmów do pojawienia się 

humanoidów, których historia jest i tak znacznie dłuższa 
od historii współcześnie znanego nam człowieka. 
Z badań nad skamieniałościami wiemy, że największa 
dywersyfikacja gatunków nastąpiła w czasie Kambru, czyli 
550 milionów lat temu. Następne 200 milionów lat ewo
lucja poświęciła na rozwój roślinności, tym samym dając 
szansę pojawienia się ważkom wielkości mew, stonogom 
na długość metra, ogromnym skorpion albo potworom 
morskim przypominającym kałamarnice. Potem nastała 
era dinozaurów. Ich nagłe zniknięcie 65 milionów lat temu 
otworzyło drogę ssakom - ostatecznie pojawienia się 
małp i nas samych. 

Dany gatunek jest w stanie przetrwać miliony lat. 
Działanie doboru naturalnego wymaga tysięcy pokoleń, aby 
wywrzeć zasadniczą zmianę w jego liczebności. Katastrofa 
może doprowadzić do natychmiastowego wyginięcia. 

Geologia udokumentowała pięć wielkich zagład 
w historii naszej planety. Największa wydarzyła się 
na przełomie Permu i Triasu około 250 milionów lat 
temu. Druga w kolejności jest ta, która doprowadziła do 
wymarcia dinozaurów. Najbliższa może nadejść w wyniku 
działalności człowieka. Gatunki wymierają obecnie sto 
albo nawet tysiąc razy szybciej niż przed pojawieniem 
się Homo sapiens. Kiedyś rocznie wymierał mniej więcej 
jeden gatunek na milion. Dzisiaj co roku bezpowrotnie 
znika jeden na tysiąc. Większość przypadków jest rezulta
tem ingerencji w środowisko, m.in. wprowadzania nowych 
gatunków do zastanego ekosystemu. 
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Dewastacja biosfery zasługuje na naszą uwagę nie tylko 
z powodów estetyczno-sentymentalnych. Z pragmatycz
nego punktu widzenia pozbawiamy siebie zasadniczej 
wartości, jaką jest różnorodność genetyczna. Jak mówi 
Robert May: „Palimy książki, których nawet nie zdążyliśmy 
nauczyć się czytać". Większość gatunków do tej pory 
pozostaje jeszcze niesklasyfikowana. Gregory Benford 
zaproponował projekt „Biblioteki życia", który miałby pole
gać na zebraniu, zamrożeniu i przechowywania próbek 
całej fauny lasów tropikalnych - nie tylko dla ochrony 
status quo, ale przede wszystkim jako polisę ubezpiecze
niową na przyszłość. 

Zagrożenie wzrasta z rozwojem biotechnologii. Dla 
przykładu: genetycznie modyfikowane łososie hodowane 
na potrzeby przemysłu spożywczego osiągają większe 
rozmiary i dojrzewają szybciej niż te, które naturalnie 
występują w biotopie. Ich „ucieczka na wolność" mogłaby 
spowodować zmniejszenie populacji, a w konsekwencji 
wyginięcie tych drugich. Jednak największe szkody mogą 
wyrządzić nowe odmiany chorób, na które środowisko nie 
będzie miało czasu się przygotować. 

Oczywiście naiwnością byłoby pragnienie zachowania 
świata natury w stanie nienaruszonym. Srodowisko, które 
tak bardzo kochamy, i z którym czujemy się tak zestrojeni, 
jest efektem naszej ingerencji, głównie produktem wie
ków intensywnej uprawy rolnej oraz rozwoju przemysło
wego. Na nieustanne zmiany jesteśmy skazani w związku 
ze zwiększającym się przyrostem naturalnym aż do 2050 
roku, kiedy to ludzka populacja osiągnie liczbę ośmiu 
miliardów. Założenie to wynika z faktu, iż średnia wieku 
mieszkańców państw rozwijających jest coraz niższa. 
Tendencja ta w połączeniu z postępującą urbanizacją 
doprowadzi do powstania co najmniej 20 „megapolis", 
których liczba mieszkańców będzie przekraczała 20 
milionów. 

Obecnie najbardziej optymistyczne prognozy suge
rują, że po 2050 roku populacja zacznie się zmniejszać, 
prawdopodobnie przed końcem XXI wieku wracając do 
dzisiejszego stanu, o ile postęp medycyny nie wydłuży 
znacząco przewidywanej długości życia. Grupa „50 lat+" 
zdominuje Europę i Amerykę Północną. Tendencja ta 
może być zamaskowana m.in. przez fale imigrantów z kra
jów rozwijających się, gdzie stabilizacja i konsekwentny 
spadek (o ile w ogóle nastąpi) przyrostu naturalnego będą 
opóźnione. 

Stare „zagrożenia bez wroga" (trzęsienia ziemi, burze, 
susze) zostały zastąpione nowymi, które zagrażają całej 
biosferze. 

Przetłumaczył Tomasz Szczepanek 
Fragment pochodzi z książki Martina Reesa Our fina/ hour 
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Gruz ta prz ... +zła+ć. 
· Je+t taki piękM ... wer~et w K~iędze Izaja~za: 

trawa zara~nie wa~ze mia~ta. 
Anselm Kiefer, .2005 



Appendix 
Piosenka Edyty Plechy wykorzystana w spektaklu 

ManaR JeMnR. KpoeaeaR JapR ... 
ApocTHblM AecaHT. CepAel..l mtTaR TeepAb. 
ManaR JeMnR - repoMcKaR JeMnR, 
6paTCTBO npe3Mp8BWMX CMepTb. 

ManaR JeMnR. 3AeCb 'ieCTb M KPOBb MOR. 
3AeCb Mbl He MOrnM, He CMenM OTCT)'n8Tb. 
ManaR JeMnR - ceR~eHHaR JeMnR, 
Tbl - MOR BTOp8R M8Tb. 

Mała Ziemia 

Mała Ziemia. Krwawa zorza ... 
Wściekły desant. Serca jak odlew nieba. 
Mała Ziemia - bohaterska ziemia, 
Braterstwo gardzących śmiercią. 

Mała Ziemia. Tu jest mój honor i krew. 
Stąd nie mogliśmy, nie odważyliśmy się wycofać. 
Mała Ziemia - uświęcona ziemia, 
Jesteś moją drugą matką. 
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