
Анна-Вероніка ВЕНДЛАНД

Повернення до Чорнобиля. 
Від національної трагедії до предмета інноваційних 

дисциплін в історіографії  не тільки України

«Світові події» та глобальні катастрофи стають дедалі важливішим пред-
метом транснаціональної та глобальної історії. З погляду транснаціональних 
підходів вони цікаві насамперед тому, що їхні системи координат ще пере-
бувають у рамках національних держав, проте самі вони ігнорують існуючі 
кордони, ставлять їх під сумнів або деконструюють. Їх безпосередній перебіг 
можна локалізувати за означеними географічними координатами. Як прави-
ло, ці події асоціюються з певними державними територіями. Проте довго-
тривалий вплив і наслідки таких глобальних подій долають, чи радше оми-
нають національні та навіть континентальні кордони. Окрім того, такі по дії 
пов’язують між собою дуже віддалені регіони, де суб’єкти, що діють локаль-
но, адаптують і допасовують засвоєне на глобальному рівні («глокалізація»)1. 
Напевне, найвідомішим прикладом тут є терористичний акт 11 вересня 2001 
року, травматична подія, яку можна локалізувати в урбанній топографії, про-
те її політичні й військові наслідки мають глобальний характер: міжнародні 
військові коаліції, переступаючи кордони суверенних держав, розгорта-
ють так звану війну з терором. Нараз валійські, тюринзькі чи арканзаські 
хлопці опиняються в ролі солдатів у Афганістані, де стикаються з досвідом 
цілковитої культурної інакшості. Найновіша «світова подія» – потрійна 

1 Robertson R. «Glocalization». Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity // 
Global Modernities / Ed. Mike Featherstone, Scott Lash, Roland Robertson. London, 
1995. P 25–44.
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катастрофа в Японії (землетрус, цунамі, аварія на АЕС), що трапилася за 
тисячі кілометрів від Європи, – мала значний вплив на німецькі вибори та 
прийняття стратегічних рішень в енергетичній політиці. Водночас – і саме 
в цьому полягає специфіка транснаціонального – в багатьох європейських 
країнах ця катастрофа викликала готовність допомогти, але й стала приво-
дом до роздумів про те чужорідне, що криється в позірно скрізь подібному, 
високотехнологічному суспільстві – тим разом у японському.

Саме чверть століття тому такою «світовою подією» стала Чорно-
бильська катастрофа, яка призвела до радіоактивного забруднення бага-
тьох регіонів Європи. Дедалі більша часова відстань робить цю подію зна-
ковою для сучасної світової історії: Чорнобиль перебуває зараз у процесі 
своєї історизації.

Тут бачимо дві тенденції. Перша з них присутня вже пев ний час – йдеть-
ся про творення європейського, ба навіть глобального місця пам’яті, яке на-
самперед постає як національне lieu de mémoire2 у національній історії двох 

2 Термін lieu de mémoire (місце пам’яті), запропонований французькими істо-
риками П’єром Нора та Етьєном Франсуа, означає «насамперед те, що зали-
шилося. Крайня форма комеморативної свідомості, яка сама викликає історію, 
оскільки не знає її. (…) місце пам’яті в широкому сенсі слова відходить від 
щонайматеріальнішого, щонайконкретнішого об’єкта, який, зазвичай, має певні 
географічні координати, до об’єкта щонайабстрактнішого, сконструйованого 
інтелектуально» (Nora P. Les lieux de mémoire. Vol. 1. Paris, 1997). Тобто, місцем 
пам’яті можуть бути пам’ятники, історичні особистості, інституції, або – як то є 
в нашому випадку – події. Термін невдовзі набув поширення в Німеччині (Див.: 
Francois E., Schulze H. Deutsche Erinnerungsorte. München, 2005). Концепція 
«місць пам’яті» дедалі більше диференціюється (пор.: Sabrow M. Erinnerung sorte 
der DDR. Bonn, 2010), або ж достосовується до трансрегіонального чи європей-
ського рівня (Пор.: François E. Europäische lieux de memoire // Budde Gunilla u.a. 
(Hrsg.), Transnationale Geschichte. Themen, Tendenzen und Theorien. Göttingen, 
2006. S. 290-303; Olschowsky B. u.a. (Hrsg.), Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa: 
Erfahrungen der Vergangenheit und Perspektiven. München, 2011). Попри свій 
потенціал, як транснаціональне європейське місце пам’яті, Чорнобиль (ще) не 
фігурує в такому контексті. Серія лекцій Потсдамського центру сучасної істо-
рії ZZF Potsdam («Nach der Reaktor katastrophe. Tschernobyl als Erinnerungsort» 
(«Після Чорнобильської катастрофи. Чорнобиль як місце пам’яті»), Берлін, 
15 березня 2011 – 12 травня 2011) звертається до цього концепту, проте вико-
ристовує його радше як загальний термін задля поєднання широкого спектру 
тем. Більш конкретно цей підхід розробляється у проекті виставки «25 Jahre 
nach Tschernobyl – Menschen, Orte, Solidarität» («25 років після Чорнобиля – 
люди, місця, солідарність») Міжнародного освітнього форуму IBB. Виставка 
побувала в багатьох містах Німеччини навесні й улітку 2011 року.
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східноєвропейських країн, котрі найбільше потерпіли від наслідків ядерної 
катастрофи, – передусім йдеться про Україну та Білорусь.

Інша тенденція, поширена насамперед у Німеччині та Північній 
Америці, ще порівняно нова: це спроба тлумачення цього місця пам’яті 
та його суспільних, культурних, технологічних, екологічних і політичних 
імплікацій за допомогою інструментарію поки що почасти доволі молодих 
субдисциплін у рамках історичних і культурологічних студій – йдеться про 
транснаціональну та глобальну історію3; візуальну та гендерну історію; 
нову екологічну історію та історію техніки, а також про так звані студії 
катастроф (disaster studies). Втім, згадка про Німеччину та Північну Аме-
рику не означає, що такі дослідження провадяться винятково німцями та 
американцями, ці проекти реалізують у тісній співпраці з українськими, 
російськими та білоруськими колегами, проте неважко помітити, що 
інституціоналізація, фінансування та поширення наукових результатів 
відбувається майже винятково на Заході4.

Мета цієї статті – проаналізувати результати наукової дискусії навколо 
згаданих питань (яка точиться переважно німецькою й англійською мова-
ми) й дати поштовх до дискусії в самій Україні. Багато підходів досі ще 
мають експериментальний характер, тобто, вони в буквальному сенсі «но-
вина»: останні публікації з транснаціональної історії України ще не затор-
кували Чорнобиля5, натомість, у зв’язку із 25-ою річницею Чорнобильської 

3 Добрий вступ до тематики travelling concepts, транснаціональної історії, куль-
турного трансферу та трансферу теорій, на жаль, поки що існує тільки німець-
кою мовою: Hüchtker D., Kliems A. Überbringen – Überformen – Überblenden. 
Theorietransfer im 20. Jahrhundert // Dies. (Hrsg.), Überbringen – Überfor-
men – Überblenden. Theorietransfer im 20. Jahrhundert. Köln–Weimar–Wien, 
2011. S. 9–26; Patel Kiran K. Nach der National fixiertheit. Perspektiven einer 
transnationalen Geschichte. Berlin, 2004.

4 Проектна група «Politik und Gesellschaft nach Tschernobyl. Belarus, Ukraine, 
Russland, Litauen und Deutschland in vergleichender und beziehungsgeschichtlicher 
Perspektive (1986–2006) [Політика та суспільство після Чорнобиля. Білорусь, 
Україна, Росія й Німеччина в порівняльній перспективі 1986–2006], Центр 
сучасної історії в Потсдамі (Німеччина) / Ґісенський університет (Німеч-
чина), фінансується Фундацією Фольксваґен.

5 Kasianov G., Ther P. (Eds.) A Laboratory of Transnational History. Ukraine and 
Recent Ukrainian Historiography. Budapest – New York, 2009; Wendland A. V. 
Ukraine transnational. Transnationalität, Kulturtransfer, Verflechtungsgeschichte 
// Kap peler A. (Hrsg.) Die Ukraine. Prozesse der Nationsbildung. Köln-Weimar-
Wien, 2011. S. 51–66 (14). Український переклад цієї статті буде актуалізо-
вано тематикою Чорнобиля, що послужить прикладом транснаціонального 
підходу в історії України.
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катастрофи численні результати поки що не завершених проектів були 
представлені на наукових конференціях, зокрема, на конференції «Після 
Чорнобиля», яка відбулася в квітні 2011 року в Потсдамі6. Зрештою, я, 
як історик Східної Європи, граю тут не лише роль спостерігача, а й сама 
безпосередньо долучилася до національно-транснаціональної історії 
Чорнобильської катастрофи, щоправда, лише в одному доволі скромно-
му аспекті: саме ця подія стала каталізатором мого shift to the East, подалі 
від «загальної» історії (в Кельнському університеті у той час – німецької й 
французької) до моєї спеціалізації в царині історії української. Водночас, 
й буквальне повернення до Чорнобиля, який я відвідала в 1991 році: тоді 
місце катастрофи та люди, які там досі працюють, справили на мене велике 
враження. Тож із цим текстом у руках та проектом у думках, – проектом, 
що перебуває на стадії планування і з якого походять деякі представлені тут 
міркування7, – я повертаюся до витоків.

Чорнобиль як парадоксальне місце 
в національному наративі

Спершу я хотіла би задатися питанням, чому в інституціо-
налізованій, насамперед університетській історичній науці України, 
й також Білорусі тема Чорнобиля здається не вартою уваги як предмет 
серйозного історичного дослідження, яке могло б виходити за рамки 
власної країни? Можливо, панує думка, що про Чорнобиль все вже ска-
зано й написано. І справді, насамперед українськими, російськими та 
білоруськими авторами вже багато зроблено в напрямку журналістських, 
часом дуже зворушливих репортажів, доскіпливого аналізу безцінних 
свідчень очевидців і власних мемуарів8. Художнє осмислення катастро-
фи – постійно присутня тема, про яку ми ще згадаємо; тут найвідоміший 

6 Окрім того, конференція Українського дослідного інституту Гарварда (Harvard 
Ukrainian Research Institute) «Чорнобиль, 25 років опісля», Кембридж (Мас-
сачусетс), 26 квітня 2011 року.

7 Atomogrady. Leben, Arbeiten, Erinnern in der (post-) sowjetischen 
Kernenergiewirtschaft 1965–2011 [Атомогради. Життя, робота, пам’ять у 
(пост-) радянській ядерній енергетиці, 1965–2011].

8 Тут наведено два найвідоміші приклади. Невипадково ці тексти написані 
лікарем й інженером: Щербак Ю. Чернобыль. Москва, 1991; Медведев Г. 
Чернобыльская тетрадь (1987). Москва, 1990. Останній текст особливо дета-
лізований із фахового боку. Пор. теж: Chernousenko V. N. Chernobyl: Insight 
from the inside. Berlin, 1991.
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приклад – документальний роман Світлани Алексієвич9. Тоді як, судя-
чи з літератури, представники природничих та інженерних наук і меди-
ки інтенсивно й контроверсійно займаються перебігом катастрофи та її 
наслідками10, історики помітно відстають. Це відставання можна поясни-
ти, по-перше, небажанням розглядати екологічні й технічні особливості 
та пов’язані з ними соціальні й медичні імплікації як предмет історичних 
досліджень. По-друге, причиною може бути вже беззаперечно визначене й 
канонізоване місце Чорнобильської катастрофи в національному наративі, 
пам’ять про яку щорічно виливається в своєрідні ритуалізовані форми, 
але, за винятком ювілейних дат, як у 2011 році, ця подія не перебуває в 
центрі суспільної уваги. Соціальними й технічними наслідками катастро-
фи займаються міністерство надзвичайних ситуацій, державний комітет 
із ядерного регулювання України, державні органи охорони здоров’я й 
соціального забезпечення, а для історії важливі дні пам’яті та чітке місце 

9 Алексиевич С. Чернобыльская молитва. Хроника будущего. Москва, 1997.
10 Офіційний звіт: Государственный комитет по использованию атомной энергии 

CCCР, Авария на Чернобыльской АЭС и ее последствия. Информация, подготов-
ленная для совещания экспертов МАГАТЭ (25–29 августа 1986 г., Вена). Москва, 
1986; Возняк В. Я., Коваленко А. П., Троицкий С. Н. Чернобыль. События и уроки. 
Вопросы и ответы. Москва, 1989; Легасов В. Об аварии на Чернобыльской АЭС. 
Текст из пяти магнитофонных кассет, надиктованных академиком Легасовым В. 
А., матеріали слідства [після самогубства Леґасова 27.04.1988 р.] слідчої групи 
Генпрокуратури РФ, Москва, 1988, текст наводиться на веб-сторінці: www.lib.
rus.ec/b/105113/read; опубліковано в уривках як: «Мой долг рассказать об этом». 
Из записок академика Легасова // Правда. 1988. 20.05; Дятлов А. Чернобыль. 
Как это было. Москва, 1995 [книжка провідного інженера ЧАЕС, засудженого 
як одного з винуватців аварії]; Нестеренко В. Чернобыльская катастрофа. Т. 1–4. 
Минск, 1992–1993; пор. також бібліографії білоруської, російської та української 
наукової літератури про Чорнобиль: Чарнобыль: Інфармацыйна-бібліяграфічнае 
выданне: 20 год Чарнобылю. Мінск: Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2006 
[CD-ROM, на якому зібрано 9 річних покажчиків бібліотеки: Чарнобыль, 1991: 
бібліяграфічны паказальнік. Мінск, 1993; Чарнобыль, 1992: бібліяграфічны 
паказальнік. Мінск, 1994; Чарнобыль, 1993: бібліяграфічны паказальнік. Мінск, 
1997; Чарнобыль, 1994: бібліяграфічны паказальнік. Мінск, 2000; Чарнобыль, 
1995–1997: навукова-дапаможны паказальнік. Мінск, 2002; Чарнобыль, 
1998–2000: навукова-дапаможны паказальнік. Мінск, 2003; Чарнобыль, 2001: 
навукова-дапаможны паказальнік. Мінск, 2004; Чарнобыль, 2002: навукова-
дапаможны паказальнік. Мінск, 2004; Чарнобыль, 2003: навукова-дапаможны 
паказальнік. Мінск, 2005]. Західні оглядові публікації: Thornton J. Chernobyl 
and Soviet Energy // Problems of Communism. Vol. XXXV. Nov–Dec. 1986. P. 
1–16; Marples D. Chernobyl and Ukraine // Problems of Communism. Ibid. P. 17–27; 
Marples D. «The Legacy of Chernobyl» in 1997: Impact on Ukraine and Belarus // 
Post-Soviet Geography and Economics. 38 (1997). Nr. 3. P. 163–70.
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в національному наративі. І тут Чорнобиль відіграє функціональну роль 
«національної трагедії» другої половини XX століття, так само, як Голо-
домор і жахіття Другої cвітової війни відіграють таку роль для першої 
його половини. У цій функції Чорнобиль відіграє екс-пост телеологічну 
роль каталізатора: цю подію можна тлумачити як катастрофу радянської 
системи та передвісницю розпаду Союзу, або ж як імпульс до масової 
мобілізації проти урядової політики втаємничення, замовчування й заля-
кування, який, щоправда, спрацював із запізненням, проте розвинувся до 
рівня національного руху – «from Chernobyl to sovereignty»11.

Україні, як «батьківщині» аварійного реактора, було найпростіше 
ввести цю подію в свою національну історію. Зруйнований Четвертий 
блок став емблемою руїни XX століття, своєрідною печаттю трагічної 
й героїчної історії, тоді як час після Чорнобиля – початком піднесення. 
Такий погляд представлений і в деяких оглядових західних публікаціях, 
тимчасом як загалом в історичній науці роль цієї катастрофи зазвичай не 
виходить за межі аналізу наслідків аварії, що підлягають обрахуванню12. 
Адже всупереч тому фактові, що радіоактивні опади поширилися на всю 
Європу й особливо заторкнули Білорусь13, такий погляд збігався з гло-
бальним баченням цієї події, що повернуло Україну на когнітивну карту 
світової спільноти. Якщо в останні 25 років хтось казав, що приїхав із 
України, то зазвичай були лише дві можливі реакції: або успадкована з ра-
дянських часів повна дезорієнтація щодо цієї nowhere-land14, або: «...знаю! 
Чорнобиль».

І саме в цьому полягає великий парадокс Чорнобиля. Безперечно, тут 
йдеться саме про українську трагедію неймовірних масштабів, але не про 

11 Solchanyk R. (ed.) Ukraine, from Chernobyl’ to Sovereignty: A Collection of Inter-
views. Edmonton, 1992. Цікавою в цьому плані є недавня стаття Сергія Жадана 
(Харків) «Чорнобиль. Місце для прізвища» в: Главное. Интернет обозрение из 
Харкова. 2011. 03.05; www.glavnoe.ua/articles/a5061. Переглянуто 13.09.2011.

12 Wendland A. V. Die ukrainischen Länder 1945–1993 // Golczewski F. Geschichte der 
Ukraine. Göttingen, 1994. S. 269–312; Kappeler A. Kleine Geschichte der Ukraine. 
München, 2000. Пор. також німецькомовні оглядові праці з історії Радянського 
Союзу та України: Altrichter H. Kleine Geschichte der Sowjetunion 1917–1991. 
München, 1993; Hildermeier M. Geschichte der Sowjetunion 1917–1991. Entstehung 
und Niedergang des ersten sozialistischen Staates. München, 1998; Magocsi P. R. A 
History of Ukraine. Toronto, 1996; Subtelny O. Ukraine: A History. Toronto, 1994.

13 Sahm A. Und der dritte Weltkrieg heißt Tschernobyl // Dorn F., Jekel L., Ignatowitsch 
V. (Hrsg.) Erinnerungen gegen den Krieg. Не убить человека. Минск, 1995. S. 
202–226 (особливу увагу в праці присвячено білоруській культурі пам’яті).

14 Hrytsak Y. On the Relevance and Irrelevance of Nationalism in Contemporary 
Ukraine // Laboratory of Transnational History. P. 235–247.
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національну трагедію винятково України та українців. Це можна сказати 
як про мікроісторичні початки, так і про далекосяжні наслідки: на Четвер-
тому блоці ЧАЕС 26 квітня 1986 року, в нічну зміну, під час якої радше 
випадково було поставлене завдання провести електротехнічний експери-
мент, який врешті й призвів до катастрофи, працювали люди з російськими, 
українськими, німецькими, узбецькими прізвищами. Місто енергетиків 
Прип’ять було російськомовним всесоюзним проектом майбутнього, який 
водночас мав грати роль української моделі поступу: космічний корабель 
модерну серед українського Полісся, одного з найархаїчніших і найменш 
розвинутих регіонів України. Атомна станція як «первая АЭС на Украине» 
відігравала центральну роль в історії злету УРСР до secunda inter pares 
Радянського Союзу15. До Прип’яті прибули люди з найрізноманітніших 
місць між Поліссям і Східним Сибіром у пошуках добре оплачуваної 
роботи, соціального престижу, пов’язаного з ядерними технологіями, та 
прагнучи до комфортного життя в «чистому» довкіллі.

Коли однієї весняної ночі ця мрія загинула, «ліквідація» катастрофи 
стала останньою великою битвою Радянського Союзу, в якій було задіяно 
всі матеріальні та людські ресурси від армії до промисловості. То була 
історія не лише примусу, але й індивідуального почуття відповідальності 
та героїзму. А тимчасом КДБ переймався насамперед контролем за усіма 
потоками інформації: ще до того, як було відімкнуто три інших блоки 
АЕС, КДБ подбав про те, щоб відімкнути телефони станції від загальної 
телефонної мережі, та й пізніше налагодження потужнішого телефонного 
й радіозв’язку для ліквідаторів було повністю в руках у чекістів16. Тож і 
в позитивному, і в негативному плані ці форми реакції на кризу були на-
самперед радянськими. У пам’яті залишилася ліквідація аварії як спільне 
зусилля всієї країни, про що нагадують назви восьми мікрорайонів ново-
збудованого Славутича, який замінив Прип’ять. Ці мікрорайони було на-
звано за столицями радянських республік, звідки приїхали будівельники 
на спорудження цього міста в 1987 році17.

15 Прип’ять. Фоторозповідь про одне з наймолодших міст України, що завдячує 
своїм виникненням спорудженню на р. Прип’ять Чорнобильської АЕС імені 
В. І. Леніна. Київ, 1986; Наша история. Первая АЭС на Украине [історичний 
огляд із фото] // Новини ЧАЕС. № 11 (1097). 2010. 02.09. С. 6.

16 Медведев Г., 1990; Легасов В., 1988.
17 Daycard-Heid S. A Second life for the Inhabitants of Chernobyl (sic) // Café Babel. 

The European magazine. 24.04.2006; www.cafebabel.co.uk/article/16600/a-
second-life-for-the-inhabitants-of-chernobyl.html. Переглянуто 13.09.2011.



Чорнобиль як світова подія 
та предмет трансферної історії

«Чорнобиль є скрізь» – це гасло антиатомного руху, вигада-
не в Німеччині, можна розуміти й буквально18. Навіть не заторкуючи 
транснаціонально-радянські аспекти Чорнобильської катастрофи, за сами-
ми лише своїми квантифікованими параметрами то була катастрофа гло-
бального масштабу. Радіоактивні викиди особливо високої концентрації 
забруднили три сьогодні незалежні держави колишнього СРСР, а за-
галом радіоактивне забруднення було зафіксоване на всій північній 
півкулі планети. Особливо катастрофічними були наслідки для Білорусі, 
Північної України та деяких регіонів Росії, досі викликає занепокоєння 
вплив підвищеної радіації на екологічні системи Балтійського моря та 
Скандинавії – всіма цими проблемами змушені займатися постраждалі 
країни самотужки або в співробітництві з іншими.

Саме тут доречне використання інструментарію трансна ціонального 
й трансферного аналізу, що слід розуміти як вдосконалення традиційної 
історичної компаративістики, збагаченої елементом взаємодії елементів, 
котра раніше розглядалися ізольовано. Особлива увага приділяється про-
цесам навчання, як культурного, так і технологічного, а також трансферу 
знань, що уміщає два або декілька суспільств у рамки нових взаємин19. 
Специфічним для такого трансферу й «перехрещення» є те, що ці процеси 
не обов’язково відбуваються за вектором від «більш розвинутого» до «менш 
розвинутого» суспільства, або за напрямом розподілу влади. Так, у 1986 
році внаслідок навчального ефекту та суспільної мобілізації, спричиненої 
радіоактивними викидами, стала значно суворішою енергетична політика 
багатьох західних держав і заходи безпеки на АЕС, хоча політики вод-
ночас намагалися переконати населення в тому, що, мовляв, у західних 
технологічних суспільствах реактор «чорнобильського типу» ніколи б не 
постав. Проте, Чорнобиль дав імпульс для численних сценаріїв «виходу з 
ядерної енергії», чи принаймні перегляду амбітних програм цивільного ви-

18 Arndt M. Tschernobyl. Auswirkungen und Perzeptionen im deutsch-deutschen 
Vergleich // Zeitgeschichte-online. Juni. 2011; www.zeitgeschichte-online.de/
md=Tschernobyl-Perzeptionen. Переглянуто 13.09.2011.

19 Espagne M. Les transferts culturels franco-allemands. Paris, 1999; Werner M., 
Zimmermann B. De la comparaison à l`histoire croisée. Paris, 2004;  Werner M., 
Zimmermann B. Vergleich, Transfer, Verflechtung; Kaelble H. / Schriever J. Vergleich 
und Transfer. Komparatistik in den Sozial-, Geschichts- und Kulturwissenschaften. 
Frankfurt/M., 2003.
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користання ядерної енергії та концепцій безпеки АЕС в багатьох країнах. 
Далеко не прямолінійний та неодноразово переглянутий вихід Німеччини з 
ядерної енергетики, остаточне рішення про що прийняте лише сьогодні під 
впливом Фукусіми, без Чорнобиля ніколи б не трапився20.

Водночас, слід відзначити, що «Чорнобиль» у багатьох східно-
європейських країнах дав важливий імпульс до політичних трансформацій, 
які були ініційовані з опорою на власні сили, а водночас завдяки дедалі 
інтенсивнішій комунікації з представниками громадянського суспільства в 
екологічному русі на Заході. Мирослав Ванек показав на чехословацькому 
прикладі, як шок катастрофи та «криза довіри» до влади зробили з катастро-
фи важіль реформ у руках опозиційних сил21. Проте, була і своя специфіка: 
ядерна катастрофа сприяла зростанню прихильників екологічних рухів, 
які, втім, переважно «переросли» в рухи за громадянські права та за 
незалежність. Особливо це стосується екологічних рухів в Україні та 
Білорусі, які, попри деякі початкові успіху (наприклад, припинення пла-
нування та будівництва низки атомних станцій), порівняно з їх західними 
аналогами структурно досить слабкі, що пояснюється, по-перше, вже зга-
даним поглинанням національними рухами, а, по-друге, відродженням 
державної репресивної політики в Білорусі, а віднедавна й в Україні. Важ-
ливим фактором тут є втома й зневіра людей у боротьбі за елементарні 
життєві потреби, в порівнянні з чим нова енергетична політика видається 
проблемою розкоші. Так, із погляду білоруських чорнобильців, як 
зазначає Олександр Долговський, головною проблемою є не продовження 
експлуатації чи будівництво нових АЕС, а медичне забезпечення, корек-
тне нарахування пенсії за інвалідністю, професійні шанси та насамперед 
наявність адекватного житла в міських центрах – всеохопна проблема, яка 
не втратила актуальності навіть через 25 років після евакуації та 20 років 
після розпаду СРСР22.

20 Arndt M. Tschernobyl im deutsch-deutschen Vergleich; Radkau J. Die Ära der 
Ökologie. Eine Weltgeschichte. München, 2011; Brüggemeier F.-J. Tschernobyl, 
26. April 1986. Die ökologische Herausforderung. München, 1998.

21 Vaněk M. Chernobyl – a Crisis of Credibility: Relations Between the Regime and 
Society in Czechoslovakia in the late 80s // «After Chernobyl» Conference Paper. 
Potsdam, 2011.

22 Sahm A. Transformation im Schatten von Tschernobyl. Umwelt- und Energiepolitik 
im gesellschaftlichen Wandel von Belarus und Ukraine. Münster, 1999; Stegnyi O. 
The Environmental Movement in Ukraine: Historical Retrospective and Current 
State // «After Chernobyl» Conference Paper. Potsdam, 2011; Dalhouski A. Belarus 
After Chernobyl: Material Compromise under the Conditions of the Temporary 
Democratization // «After Chernobyl» Conference Paper. Potsdam,2011; Долгов-
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Тож пост-чорнобильська суспільна мобілізація – доволі амбівалентний 
феномен, який суттєво відрізняється від подібних явищ на Заході. Цікавим 
аспектом тут є ґрунтовна трансформація уявлень про громадянські пра-
ва та роль громадян під впливом Чорнобиля, про які говорить у своїх 
дослідженнях Євгенія Іванова. Після катастрофи традиційні гендерні ролі 
в репродукційному процесі як фізично (внаслідок ризиків від радіації), так 
і соціально (внаслідок безробіття, дискримінації через буцім порушену 
здатність до запліднення) ставляться під сумнів. З іншого боку, з’явилися 
нові ролі, зокрема в жінок, наприклад, суспільна заангажованість у 
боротьбі за здоров’я своїх дітей23. Дзеркалом гендерних стосунків, що за-
знають трансформації, є численні анекдоти й жарти про секс і запліднення, 
що з’явилися після Чорнобиля в поєднанні зі стереотипними уявленнями 
про українців, росіян чи грузинів24.

Історія соціальної мобілізації після Чорнобиля є транснаціональ-
ним явищем, на яке, одначе, накладаються нові національні форми 
територіальності. Сотні тисяч жертв Чорнобиля й так звані ліквідатори 
розпорошені серед доброго десятка нових держав від Вільнюса до Мага-
дана, особливо, в місцях розташування інших АЕС, звідки ще в 1986 році 
посилали на допомогу великі власні групи фахівців25. Світ їхніх спогадів, 
стратегії подолання минулого та вимоги до влади загалом дуже подібні. 
Проте, їхнє мережування та можливості досягти політичних змін суттєво 
утруднюють новоутворені державні кордони та нові державні апарати, до 
яких вони звертаються, сюди ж додається брак зацікавленості наслідками 
катастрофи з боку національних урядів та, за винятком безпосередньо 
уражених, бажання суспільства забути про травму. Це є однією з причин 
відсутності перевірених даних про загальне число потерпілих і хворих 
внаслідок ядерної катастрофи.

ский А. Государственная чернобыльская политика и письменный протест 
белоруского населения в 1986–1991 гг. // Перекрестки. №1–2. Европейский 
гуманитарный университет. Вильнюс, 2010.

23 Ivanova E. Gender Analysis of Post-Chernobyl Citizenship // «After Chernobyl» 
Conference Paper. Potsdam, 2011.

24 Щербак Ю., 1991.
25 Волок А. Фильм о людях Чернобыля // РАЭ Росэнергоатом. Ежемесячный 

журнал атомной энергетики России. № 5 (2011). С. 26–28; Казанцева И. «Мы 
ехали в обычную командировку» // Там само. С. 28–29; Елкина А. Чернобыль, 
как это было… // Там само. С. 30–33; Лебедева О. Жизнь ради жизни // Там 
само. С. 34–35; Белоярская АЭС (вид.). Чернобыль, как это было. Заречный, 
2011 [спогади ліквідаторів з Бєлоярської АЕС].
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Так само майже винятково в національних рамках чиняться спроби 
реінтеграції жертв Чорнобиля та планування подальшого розвитку враже-
них регіонів, що, зокрема, помітно на картах радіоактивного забруднення, 
на яких зони забруднення дивним чином зупиняються на існуючих дер-
жавних кордонах. Так, у Білорусі, наприклад, в історії подолання наслідків 
аварії можна спостерегти різні фази, безпосередньо пов’язані з політичним 
розвитком, зокрема, з ренесансом авторитарної держави за президента 
Олександра Лукашенка: фази замовчування катастрофи перемежовуються 
з фазами відкритості. Андрій Степанов визначає теперішній курс режиму 
як ствердно-квієтистський: так, наслідки катастрофи розглядають як такі, 
що можуть бути подолані, тож забруднені регіони готують до заселення, 
забороняючи при цьому будь-які критичні голоси щодо подібної політики, 
ба навіть віднедавна біля литовського кордону планують спорудити першу 
атомну станцію26.

У випадку України особливо наочно видно, як поєднуються національна 
територизація та інтернаціоналізація: саме Україна має сплачувати більшу 
частину коштів катастрофи, які складають не лише кошти медичного об-
слуговування та затрати через втрачену територію, але й подальше утри-
мання  остаточно закритої наприкінці 2000 року Чорнобильської атомної 
станції. За оцінками економістів, загальні збитки від Чорнобильської 
катастрофи для української економіки становлять близько 180 млрд. 
доларів США27. Наразі Україна чинить спроби залучити членів світової 
спільноти та фінансові кола до великого проекту оновлення Чорнобильсь-
кого саркофагу, водночас розвиваючи із Росією, як традиційним партне-
ром, двосторонні стосунки у справі будівництва нових потужностей на 
українських АЕС28.

З іншого боку, внаслідок Чорнобильської катастрофи зростають 
різноманітні суспільні зв’язки в області гуманітарної допомоги між 
Україною та Білорусією з одного боку та Німеччиною, Італією й іншими 

26 Stepanov A. From Scientific Reversibility to Political Lock-in: Chernobyl and 
Nuclear Discourses in Belarus // «After Chernobyl» Conference Paper. Potsdam 
2011; Kuchinskaya O. Waves of Chernobyl In-Visibility in Belarus // «After 
Chernobyl» Conference Paper, Potsdam 2011.

27 Zharova L. Indirect Economical Losses from Chernobyl Catastrophe: 25 Years 
After // «After Chernobyl» Conference Paper. Potsdam 2011.

28 Noch einmal mehr als 500 Millionen Euro für Tschernobyl // Frankfurter Allgemeine 
Zeitung. 2011. 20.04. S. 1; Прудка Н., Сергієнко О. Чорнобильска арка // Енер-
гоатом України. № 2 (32). 2011. С. 19–23; Запайщиков К. Україна – Росія. 
Досвід та проблеми енергетичних ринків // Енергоатом України. № 3 (33). 
2011. С. 8–11.



європейськими країнами з другого, що майже цілковито розвиваються без 
державної участі29. Ці нові аспекти історії взаємозв’язків або ж перехресної 
історії (Verflechtungsgeschichte/histoire croisée) проаналізувала на прикладі 
німецько-білоруських ініціатив допомоги дітям Чорнобиля дослідниця 
Мелані Арндт, чиї висновки при певному допасуванні справедливі й 
для української сторони30. Завдяки програмам поїздок і перевезення 
гуманітарних вантажів відбулося поєднання раніше ізольованих локаль-
них світів, а також трансфер знань, що відбувався поза контролем держа-
ви. Саме в Німеччині додатковим мотивом допомоги могло бути бажання 
на приватному рівні надати посильну компенсацію конкретним представ-
никам країн, що найбільше потерпіли від злочинів німецьких нацистів. 
Середовище активістів допомоги дітям Чорнобиля, яке організувалося на-
самперед у середніх і малих містах Німеччини, познайомилося зі світом 
української та білоруської провінції. У пізнішій фазі своєї діяльності ці 
товариства допомоги дітям Чорнобиля почали сприйматися режимом 
Олександра Лукашенка як загроза для цілковитого контролю з боку вла-
ди, адже подібні ініціативи важко контролювати, і це призвело до запро-
вадження суворіших правил виїзду за кордон для білоруських дітей та 
до криміналізації цих ініціатив у очах влади. Щоправда, вільний потік 
інформації між німецькими активістами, які, як правило, походили з хри-
стиянських кіл і були налаштовані проти використання атомної енергії, та 
білоруськими адресатами гуманітарної допомоги в найбільш потерпілих 
від радіації районах не призвів до кардинальної зміни ставлення до атомної 
промисловості. До питання про межі трансферу я ще повернуся в рамках 
дискусії про Чорнобиль як історичну цезуру, якою завершу цю статтю.

29 Sahm A. Auf dem Weg in die transnationale Gesellschaft? Belarus und die 
internationale Tschernobyl-Hilfe // Osteuropa. 56 (2006). S. 105–116.

30 Arndt M. Children of Chernobyl and their German Parents. Civil Society 
Commitment in Belarus // «After Chernobyl» Conference Paper. Potsdam, 2011; 
Arndt M. From Nuclear to Human Security? Prerequisites and Motives for the 
German Chernobyl Commitment in Belarus // Historical Social Research. 35 
(2010). N. 4. P. 289–308; Arndt M. Verunsicherung vor und nach der Katastrophe. 
Von der Anti-AKW-Bewegung zum Engagement für die «Tschernobyl-Kinder» // 
Zeithistorische Forschungen. 7 (2010). Nr 2. S. 240–258; Арндт М. От страха к 
действию? Предпосылки и мотивации немецких гражданско-общественных 
инициатив в Беларуси после Чернобыля  // Перекрестки. 1/2010. С. 67–76; 
Arndt M., Steinhausen M. (Hrsg.) «Wir mussten völlig neu anfangen». Zeitzeugen 
der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl berichten. Bielefeld, 2011.
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Чорнобиль як візуально сконструйоване 
місце пам’яті

«Світові події» передбачають не лише світовий розголос, але й 
світову «видимість»; центральну роль у процесі карбування певної події 
в світовій історичній пам’яті відіграє зоровий ряд, адже тоді не виникає 
мовних бар’єрів. Так, майже кожен може пригадати, де він перебував, 
коли завалилися хмарочоси-близнюки Всесвітнього торгового цен-
тру, або коли впав Берлінський мур. Засвоєний упродовж останніх двох 
десятків років західною культурологічною та історичною наукою метод 
візуальної історії намагається з’ясувати в подібних контекстах вплив зо-
рового ряду на культуру пам’яті та історичні процеси. Візуальні джере-
ла більше не інтерпретують як суто ілюстративний матеріал до текстів, 
а як повноправні історичні фактори. Для такого аналізу було напрацьо-
вано багатий репертуар методів, який враховує специфіку різних видів 
медіалізації (наприклад, фото повсякденного життя, фото з преси, ми-
стецтво плакату, кіно, картографія).

Основним засновком візуальної історії є припущення, що зображен-
ня ніколи не буває лише «відтворенням» фрагменту реальності, а є вже 
кінцевим продуктом тривалого процесу впорядкування, вибору перспек-
тиви, концентрації, еліпсису; слід звертати однаково серйозну увагу як на 
технічні умови й види творення зображення, так і на мотиви та попереднє 
художнє бачення предмету творцем зображення, горизонт сподівань щодо 
форм майбутнього використання зображення, а також взаємозв’язок тек-
сту й зображення, а то й на ще складніші переплетіння зображень та інших 
текстуальних і аудіовізуальних видів медій (мультимодальність)31.

У зв’язку з цим постає запитання: як і коли Чорнобиль став медіальною 
та візуальною «світовою подією». З певністю, це не трапилося одразу 
26 квітня 1986 року, а лише з певним запізненням, адже, на відміну від 
Мангеттена чи Фукусіми катастрофу не супроводжували камери прямої 
трансляції, місцеве керівництво та московський центральний апарат 
декілька днів намагалися замовчати ці події.

Тож спершу особливістю катастрофи світового значення, яким є Чорно-
биль, була відсутність зорового ряду, не кажучи про загальну обмеженість 
інформації, характерну для перших днів після аварії. Увагу світової 
громадськості привабили не зображення, а заміри підвищеної радіації, 

31 Paul G. Visual History. Ein Studienbuch. Göttingen, 2006; Bohnsack R. Qualitative 
Bild- und Videointerpretation: die dokumentarische Methode. Opladen, 2009.
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зафіксовані в Скандинавії. Першими фотоматеріалами на Заході були 
«малочитабельні» фото території атомної станції, зроблені з військових 
супутників; перші нечіткі світлини зруйнованого реактора з’явилися май-
же через тиждень після аварії. Для радянських громадян сенсаційним було 
вже те, що взагалі були показані фотографії аварії після появи сенсаційного 
через свою нетиповість чотирирядкового повідомлення ТАРС32 про 
«аварію» та «заходи з ліквідації наслідків».

Загалом, невидимість є лейтмотивом візуальної історії Чорнобиля. 
Є ли ше декілька безпосередніх очевидців вибуху реактора, який більшість 
прип’ятчан просто проспали, тобто, про історичний «нульовий» момент цієї 
катастрофи є лише тексти33, але жодних зображень. Сьогодні в таких ви-
падках охоче вдаються до комп’ютерної симуляції, аби заповнити візуальну 
прогалину34. Смертельна небезпека була невидимою – за винятком зви-
чайного вогню пожежі, яку відносно швидко погасили, та жевріючого 
графіту, який горів декілька днів. Ще варто згадати вплив радіоактивного 
випромінювання на плівку, що надавало кадрам особливої зернистості, чи 
створювало ледь засвічені зони, тож спотворені радіацією фото перших 
тижнів мають особливо зловісну ауру непрямої візуалізації.

З метою унаочнення загрози й травми Чорнобиля вдавалися до різних 
стратегій візуалізації. У перші дні аварії картини були радше в уяві людей, 
насамперед як картини жахів гіпотетичного ядерного вибуху. Та невдовзі 
з’явився нетиповий для радянських обставин потік зображень, появі яких 
ми завдячуємо небагатьом кінодокументалістам і фотографам, котрі були 
разом із ліквідаторами у вертольотах, піднімалися на дах сусіднього тре-
тього блоку й супроводжували будівельників «Саркофагу». Таким доку-

32 Известия. 1986. 29.04.
33 Напр. свідчення очевидців у: Медведев Г., 1990. Валерій Легасов (1988) зма-

лював вражаючу картину, яка постала перед щойно прибулою державною 
комісією ввечері 26 квітня, в описі також йдеться про видимість / невиди-
мість: «Отже, за кілька кілометрів до Прип’яті, десь так за вісім за сім [= за 
чотири кілометри до АЕС. – А.-В. В.], ось тут я вперше атомну станцію не 
пізнаю. Тому що атомну станцію завжди можна визначити: стоять труби, з 
яких нічого не йде. Розумієте? Це найхарактерніша ознака атомного об’єкта, 
коли стоїть труба, тому що вона стоїть лише для витяжки повітря, з якої тяг-
неться лише криптон-85, про що я вже вам говорив, і більше нічого, а навкруг 
чистота. А тут нараз малинова заграва на півнеба і така біла-біла пара вихо-
дить з того реактора. Ну, загалом, – це не атомна станція, – моїм першим 
враженням було, що я приїхав не на атомну станцію».

34 Так само у фільмі Томаса Джонсона «Битва за Чорнобиль» (Johnson T. La 
bataille de Tchernobyl. 2006).
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ментом є фотографії Ігоря 
Костіна, відзначені World 
Press Photo Award35. Такі 
фотографії та фільми, насам-
перед, після публі кацій після 
1989 року, стали відомими в 
СРСР та за його межами як 
ікони цієї катастрофи. Си-
лует будівлі з характер ною 
вентиляційною трубою та 
зруй  нованим ре ак то ром, 
я кий із часом пе ре творився 
в лискучо-чорний об’єкт 
«Ук риття», що нагадує фор-
течний мур, незліченну 
кількість разів публіку вали 
в Укра їні, Білорусі та Росії, 
використовували на карти-
нах і багатьох пам’ятниках 
лік ві дато  рам, зокрема й на 
пам’ятнику безпосеред-
ньо на місці катастрофи36. 
Останній приклад вжи     вання 
цього зорового коду – фільм 
Олександра Міндадзе «В 
суботу» (Росія, Україна, 
Ні меч чина, 2011), в якому 
доскіпливо реконструюється оригі наль  не місце події, а камера ніби зача-
рована, щораз скеровується на зруйнований реактор.

Тобто, тут споруда виступає спогадом про подію. Цей зоровий ряд 
настільки закарбувався в пам’яті колишніх радянських громадян, що 
сьогодні, коли в ході будівництва нового саркофагу йдеться про демонтаж 
старої вентиляційної труби, яка навесні 1986 року правила пілотам 

35 Чернобыльский репортаж. Москва, 1989; пор. також фільм Томаса Джонсона 
«Битва за Чорнобиль», в якому використовуються документальні матеріали 
Костіна та інтерв’ю з ним; важливими є також роботи Володимира Шевченка, 
який помер в 1987 році від наслідків опромінення під час зйомок біля реак-
тора («Чернобыль – хроника трудных недель». СРСР, 1987).

36 РЭА – Росэнергоатом. № 5 (2011). Титульна сторінка.

ЧАЕС,  літо 1986 року. Дозиметристи 
вимірю ють з вертольота рівень радіації. 

У центрі світлини – готові перекриття 
та стіна майбутнього «саркофага» з північної 

сторони Блоку № 4. Джерело: Чернобыльский 
репортаж, фотоальбом. Москва, 1989. С. 55.
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вертольотів за орієнтир, лунають голоси за її збереження як пам’ятника37. 
Тим часом пам’ять світової спільноти поповнилася новими картина-
ми – зруйнованих реакторних приміщень Першої Фукусімської АЕС – 
що демонструють вражаючу подібність, можливо, й тому, що редактори 
великих журналів підсвідомо зверталися до іконографії Чорнобиля, а, 
можливо, й теракту 11 вересня 2001 року38.

До цих візуальних кодів пізніше додалися зображення покинутого 
міста Прип’ять, яке стало промовистим символом відчуження й занепаду, 
зокрема й завдяки численним високохудожнім фото із «Зони відчуження», 
опублікованим переважно на Заході39, на яких атомна станція розташована 
лише на задньому плані, а то й зовсім відсутня, проте її присут  ність – 
чи принаймні наявність випромінюваної нею радіації – в кожному разі 
подумки зберігається. Тут стає очевидним, наскільки тісно практики 
візуалізації пов’язані із засвоєними в культурі творчими моделями: так, 
деякі фотографії Прип’яті видаються не стільки історичними документами, 
як радше новим варіантом алегоричних vanitas; фотохудожник Андрій 
Кременчук в інтерв’ю послався також на мотив археології власного 
дитинства, законсервовані артефакти якого він відшукував у «Зоні» за до-
по могою камери40.

Особливо разючою тут є різниця із візуальною культурою мирно-
го атома, яка існувала до катастрофи – й ще досі культивується україн-
ськими й російськими АЕС. Стратегії візуалізації того часу на фото-

37 Получено разрешение на строительство НВТ // Новини ЧАЕС. № 1 (1102). 
2011.14.02; інтерв’ю з юними киянами у фільмі: Alain de Halleux, «Chernobyl 
4 ever» (2011).

38 Титульні сторінки журналів Spiegel i Time: Mörderisches Atom. Der Super-GAU 
in der Sowjet-Union // Der Spiegel. 40 (1986). Nr. 19. 1986.31.05; Chernobyl. 
Moscow’s Startling Report // Time. Nr. 35 (1986). September 1. 1986; Fukushima. 
Was wirklich geschah // Der Spiegel. 65 (2011). Nr. 12. 2011.21.03. Щодо додат-
кових паралелей із образами зруйнованого Всесвітнього торгового комп-
лексу, пор. інтерв’ю з Фолкером Заттелем, режисером фільму про атомну 
промисловість «Під контролем» («Unter Kontrolle», D 2011), в газеті Tageszei-
tung (taz) (06.04.2011): «Es hatte etwas Surreales. Die Bilder der explodierenden 
Reaktorengebäude erinnerten mich an den  11. September» («В цьому було щось 
сюрреалістичне, видиво зруйнованих вибухом реакторних приміщень нага-
дувало мені про 11 вересня»).

39 Lubricht R., Sahm A. Verlorene Orte, gebrochene Biografien. Dortmund, 2011; 
Krementschouk A. Chernobyl Zone (I). Heidelberg, 2011.

40 Біографія та фрагменти інтерв’ю з Кременчуком на виставці «Вулиця енту-
зіастів» («Straße der Enthusiasten», Фундація Генріха Бьоля – Heinrich-Böll-
Stiftung. Берлін, квітень 2011).
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графії, на плакатах, в книжках, фільмах й самому містобудуванні були 
амбівалентними: з одного боку, the reactor in the garden41, мирний і 
чистий атом серед буколічних пейзажів; з іншого – картини тріумфу 
техніки, динаміка гігантських турбогенераторів і високовольтних ліній, 
інсценування енергоблоків, в яких вгадується то естетика баугаузу, то 
образ білих океанських пароплавів; одне слово, ядерна енергетика як 
генератор нового суспільства та футуристичних форм урбанізму42. Після 
аварії з’явилися нові візуальні форми, головним повідомленням цих фото 
є метаморфоза й відчуженість: від білосніжних блоків атомної станції до 
похмурих довгобудів, як правило, схоплених знизу; від світлих новобудов 
до артефактів, загублених у поліських джунглях в оточенні злиденних 
острівців сільської цивілізації, на яких мешкають «самосьоли».

Візуалізації Чорнобиля в популярній культурі йдуть слідом відомого 
й багато в чому пророчого фільму Андрія Тарковського «Сталкер» (СРСР, 
1979). Названа іменем фільму комп’ютерна гра-шутер розвиває сюжет Тар-
ковського43 про загадкову «зону», де герої шукають особливе місце, в якому 
виконуються всі бажання. В комп’ютерній грі ця магічна мета – код Четвер-
того блоку. Дедалі численніша спільнота молодих сталкерів і графітистів, 
що перетворюють Прип’ять буквально в об’єкт (пост) урбанного ми-
стецтва, провадять так би мовити ремедіалізацію «Сталкера» в реальному 
просторі44. «4-й Блок» також став іронічним брендом пост-чорнобильської 
поп-культури, як у назві асоціації дизайнерів-художників із Харкова, ко-

41 Див. нарис ентузіастської фази радянської ядерної енергетики: Josephson P. R. Red 
Atom. Russia’s Nuclear Power Program from Stalin to today. Pittsburgh, 2005. P. 6–46.

42 Прип’ять, 1986; Белоярська АЕС, фото кінця 1960-х років (www.zarinfo.ru/
image_486.html. Переглянуто 13.09.2011).  Про безперервну традицію візуаль-
ного інсценування місць розташування АЕС пор. Смоленська АЕС див.: www.
rosenergoatom.ru/wps/wcm/connect/rosenergoatom/site/. Перегля ну то 13.09.2011. 
Про подібні візуальні стратегії в радянській гідроенергетиці («великие стройки 
коммунизма») 1950-х і 1960-x pоків пор.: Gestwa K. Die Stalinschen Großbauten 
des Kommunismus. Sowjetische Technik und Umweltgeschichte 1948–1967. 
München, 2010. S. 306–354.

43 Також і цей сюжет має історію ремедіалізації, починаючи від роману Арка-
дія й Бориса Стругацьких «Пікнік на обочині» (Strugackij Arkadij und Boris. 
Picknick am Wegesrand. Frankfurt, 2002) до авторської адаптації, написаної 
для сценарію фільму: Strugackij Arkadij und Boris. «Die Wunschmaschine» 
[Машина бажань] // Licht jahr 4. Ein Phantastik-Almanach. Berlin, 1985; Братья 
Стругацкие. Сочинения. Т. 2. Обитаемый остров: роман. Пикник на обочине: 
повесть. За миллиард лет до конца света: повесть. Москва, 1996.

44 Графіті в Прип`яті, 2011 див.: www.youtube.com/watch?v=uXOlJN5b4ww. 
Переглянуто 13.09.2011.
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тра організовує трієнале екологічного постер-арту45. Варто також згадати 
про проект віртуального «відродження» міста Прип’яті «Международным 
общественным проектом» PRIPYAT.com: «…основан в 2004 году бывшими 
припятчанами как неофициальный сайт Припяти… это крупнейшее в мире 
онлайн-сообщество, связанное с этим городом и Чернобыльской катастро-
фой в целом. Мы понимаем огромное значение Припяти для будущих поко-
лений и её беззащитность. Поэтому мы боремся за то, чтобы Припять была 
признана городом-музеем и взята под охрану. Проект PRIPYAT.com – это 
место для всех, кто любит Город. Его короткую цветущую молодость, его 
страшную судьбу, нынешнее затаенное одиночество и его будущее. До тех 
пор, пока существует сайт, живет и город Припять»46.

Ще задовго до цієї переінтерпретації в сенсі популярної культури 
«ліквідація аварії» породила специфічні прояви репрезентації, зафіксовані 
у візуальній формі, а також у формі поєднання тексту й зображення. Це 
помітно насамперед у документальному фото- та кіно-матеріалі пер-
ших років після катастрофи, а також у культурі пам’ятників і ритуалах 
пам’яті. Час безпосередньо після 1986 року був позначений радянськими 
стратегіями візуалізації пам’яті про війну, які стали визначальними для 
форм репрезентації катастрофи: палаючий реактор як ворог, ліквідатори 
як солдати, жінки як матері, подруги, медсестри по той бік фронту47. 
Символічні практики ліквідаторів і драматургія фільмів Костіна про при-
боркання аварійного реактора просякнуті алюзіями й ре-інсценуваннями 
образів Другої світової війни. Війна на суходолі, під землею й у повітрі; 
війна за участі регулярних військ, вірних своїм офі церам, а також «пар-
тизани» – ліквідатори, котрі в секундному такті роблять свою справу на 
даху машинного залу та третього блоку; і врешті перемога, підкреслена 
символічними діями, що імітують дії (свого часу також інсценовані заради 
фотографії) під час взяття Рейхстагу в травні 1945 року: радянський пра-
пор, що замайорів на вентиляційній трубі атомної станції, написи крейдою 
на саркофагу з іменами та назвами рідних міст будівельників-солдатів. 

45 Про асоціацію дизайнерів-графіків «4-й Блок» див. веб-сторінку: www.4block.
org/ua/main. Переглянуто 13.09.2011. На сайті уміщено віртуальну колекцію 
поштівок, присвячених 25-річчю Чорнобильської катастрофи.

46 Див. он-лайн: http://pripyat.com/. Переглянуто 13.09.2011.
47 Ivanova E. Gender Analysis; Kasperski T. Chernobyl’s Aftermath through Political 

Symbols, Monuments and Rituals: Framing, Remembering and Forgetting the 
Disaster in Belarus // «After Chernobyl» Conference Paper. Potsdam, 2011; пор. 
вибір назв вулиць у Славутичі від «Героїв Чорнобиля» до «Героїв Дніпра» 
(веб-сторінка міськради Славутича: www.e-slavutich.gov.ua/images/map_big.jpg. 
Переглянуто 13.09.2011)
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Картини з цього «фронту» супроводжувалися текстами, які проводили 
прямі паралелі із досвідом війни48, проголошуючи ядерну катастрофу най-
жахливішим випробуванням у вітчизняній історії з 1941–44 років.

З перспективи гендерних студій впадає в око відчутна невідповідність 
між інтерпретаційними моделями, засвоєними в Радянському Союзі 
після 1945 року і ре-активованими під час кризи, та реальними гендер-
ними умовами на станції: будівництво й експлуатація АЕС, а також і сама 
«ліквідація» Чорнобильської катастрофи була і є в Росії й Україні аж ніяк 
не тільки чоловічою справою; життя атомних містечок нерідко залучало 
цілі родини до роботи в ядерній галузі, й матері тут не були винятками. 
Саме тут помітно різку протилежність до персоналу АЕС західних країн, 
особливо Німеччини, де жінки повністю відсутні49.

48 Щербак Ю., 1991; тексти у виданні «Чернобыльский репортаж», 1989.
49 В атомній промисловості країн колишнього СРСР, зокрема, в Росії та Україні, 

чверть персоналу АЕС складають жінки. Велика частка жінок припадає на 

ЧАЕС, листопад–грудень (?) 1986 року. Ліквідатори пишуть свої імена та назви міст, з 
яких приїхали, на елементах конструкції саркофагу. На передньому плані підписи атомників 

з литовського містечка Снєчкус (нині Вісаґінас). У безпосередній близькості до зруйнованого 
реактора люди працювали в звичайному робочому одязі та бавовняних головних  уборах, а 

респіратори, «пелюстки», вони познімали. Джерело: Державне спеціа лізоване підприємство 
«Чорнобильська aтомна електростанція» у м. Славутич, www.chnpp.gov.ua.
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Дослідження вже згаданих стратегій візуалізації, окрім питань гендер-
них, дозволяє розглянути й питання про те, як такі форми візуалізації виз-
начають наші уявлення про «жертв» і «героїв», про «перемогу» і «пораз-
ку» та яку роль відігравали при цьому культурні репрезентації, закодовані 
в межах тодішніх політичних систем. Це питання при прямому порівнянні 
подій у Чорнобилі й Фукусімі та їх медійного висвітлення видається осо-
бливо гострим: можна виснувати, що ліквідатори катастрофи у вільних 
суспільствах, як-от «п’ятдесят фукусімців», вважаються героями саме тому, 
що їм приписують вільне прийняття рішень – будучи не надто обізнаними 
про роль фірм-субпідрядників та їх «тимчасово винайманих» працівників, 
що працюють у «гарячих» зонах західної атомної промисловості50. Тимча-
сом до пожежників, екіпажів вертольотів та будівельників, котрі споруд-
жували над четвертим блоком саркофаг, на Заході тривалий час ставили-
ся як до безвольної маси в системі примусу, а не як до суб’єктів власних 
рішень. Лише віднедавна їх почали й на Заході сприймати як повноцінних 
очевидців, що мають власне обличчя, та як індивідуальних суб’єктів 
історичних подій51.

Наш огляд питань візуальної історії Чорнобиля можна завершити вис-
новком про те, що конструйованість візуальних матеріалів, розмиті межі 
між документальністю й мистецтвом, палімпсестоподібна властивість 

адміністративний і менеджерський сектор, але частка жінок серед науково-
технічного персоналу значно більша, ніж у західних країнах. (Кризис гендеру 
не помеха // Новини ЧАЕС. № 9 (1095). 2010. 23.06. С. 7). Таке ж враження 
виникає при перегляді біограм і списків передовиків на АЕС й фотоматеріа-
лів із будівництва атомних станцій та ліквідації Чорнобильської катастрофи. 
Показовим тут є «Звернення до преси Хмельницької АЕС» від 4 березня 2011 
року щодо відзначених працівниць: www.xaec.org.ua/index-ua.html. Перегля-
нуто 13.09.2011; портрет Алевтини та В’ячеслава Дмитрієвих (Курська АЕС), 
в РЭА. 2011. № 6. С. 60–61; спогади чорнобильських ліквідаторів у: РЭА. 
2011. № 5. С. 34–35; «Был месяц май» // РЭА. 2011. № 5. С. 38–39.

50 Thébaud-Mony A. L’Industrie nucléaire, sous-traitance et servitude. Paris, 
2000; Thébaud-Mony A. Rationalité instrumentale et santé au travail – Le cas 
de l’industrie nucléaire // La Revue Internationale de Psychosociologie. 1997. 
Vol. III. № 8; www.fondation-copernic.org. Переглянуто 13.09.2011. Deutscher 
Bundestag, Drucksache 17/5738, 05.05.2011. Kleine Anfrage der Abgeordneten 
Jutta Krellmann u.a. und der Fraktion DIE LINKE «Werk- und Leiharbeit in 
Atomkraftwerken in Deutschland».

51 Sahm L. 2011; Загальнонімецький проект пересувної виставки «Чорно биль. 
Люди – Місця – Солідарність» (Gesamtdeutsches Wanderausstellungssprojekt 
«Tscher   nobyl. Menschen-Orte-Solidarität»), організований Дортмундським 
центром Internationales Bildungs und Begegnungswerk (IBB) у співпраці з міс-
цевими громадськими організаціями та університетами, 2011.
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матеріалу, в якому накладаються художні, історичні та культурологічні 
мотиви, є вартісним матеріалом для подальших студій. Сюди можна до-
дати й інші джерельні матеріали візуальної історії, на які майже зовсім 
не звертали увагу, – йдеться про картографію радіоактивного забруднен-
ня та медичну фотографію, що відігравали важливу роль в унаочненні 
наслідків катастрофи в період гласності після 1989 року. Залишається 
ще з’ясувати: чи справді карти були для громадськості переконливим 
медіумом відкритості того, що довгий час втаємничувалося, чи радше їх 
сприймали з недовірою, через багаторічний досвід із фальшованими кар-
тами, і вони були, врешті, лише фрагментами сконструйованої реальності? 
Так само багато нез’ясованого залишається в такому проблематичному 
жанрі, як фотографія мутацій та інвалідності, що поширюються, зокре-
ма, в інтернеті й нерідко слугують меті мобілізації та найчастіше вирвані 
зі свого первинного контексту, виконуючи радше плакатну функцію, при 
цьому важко перевірити, з якого контексту вони власне походять. Тут 
вибудовується складне візуальне поле з елементами кунсткамери й freak 
show, а також напрямок досліджень, який ще чекає ґрунтовного аналізу.

Четвертий блок як технічно-соціальна 
система: місце Чорнобиля в глобальній історії 

екології та ризикового суспільства

Техногенні катастрофи XX й початку XXI століття є кодами ризико-
вого сус пільства, як то їх моделює соціолог Ульріх Бек52. Специфікою цих 
нових суспільних форм, за Ульріхом Беком, є той факт, що створені самою 
людиною ризики ігнорують межі, сконструйовані для них людиною: межі 
соціального статусу, державні кордони, адміністративні межі юрисдикції. 
В Чорнобилі високопосадовці з Москви, що терміново прибули в складі 
урядових комісій, опромінилися не менше, ніж персонал АЕС, їхні родини 
в Прип’яті чи колгоспні селяни з навколишніх сіл, котрі знаходилися на 
найнижчому щаблі радянської соціальної драбини. Радіоактивна хмара 
поставила перед урядами й адміністраціями, незалежно від кордонів, 
ті ж проблеми, які відтак унаслідок браку відповідного досвіду, були 
вирішені дуже по-різному. Для прикладу, французький уряд, намагаючись 
втекти від реальності, демонстрував примат території, проголосивши 

52 Beck U. Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt 
am Main, 1986; англомовне видання: Risk society. Towards a New Modernity. 
London, 1992.
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радіоактивність проблемою країн на Схід від Рейну. Лише через багато 
років критична громадськість змогла пробити інформаційну блокаду 
«нуклеократії» – своєрідного сплаву інженерів із елітних шкіл, політиків 
і представників державного енергетичного концерну – й тематизувати 
проблему радіоактивного забруднення деяких французьких регіонів53.

Глобальні або глобально сприйняті катастрофи служать також 
дослідним матеріалом для створення моделей і теоретичних розробок 
щодо інтеракції людських спільнот й технічних і гео-екологічних систем. 
З українського чи східноєвропейського погляду Чорнобиль постає безпре-
цедентною катастрофою, проте, з такої ширшої перспективи – це лише 
«віха» в низці серйозних катастроф хімічної та ядерної промисловості, 
перебіг яких дає нам відомості про такий вид інтеракції. Тут Чорнобиль 
стоїть поруч із катастрофами в Севесо (1976), Три Майл Айленді (1979), 
Бхопалі (1984), Діп-Вотер Горайзоні (2010) та Фукусімі (2011).

Тож у останніх дискусіях екологічної історії йдеться про точну 
дефініцію «рукотворної» та «природної» катастрофи54. Так само, як 
транснаціональна історія трансцендує поняття нації, не відкидаючи його 
як певну референтну величину, і «природна» катастрофа – лише тому ка-
тастрофа, що людина її такою концептуалізувала. Уявлення про природу 
як про систему, мислену окремо від людини, видається проблематичним: 
людина як частина й складова природи постійно присутня у переплетенні 
природних і рукотворних катастроф, які взагалі стали історично можли-
вими внаслідок дедалі щільнішого заселення й активнішої промислової 
діяльності, що супроводжується, за висловом Поля Джозефсона, «безглуз-
дою... просвітницькою вірою в те, що ми здатні контролювати природу»55.

Фукусіма й Чорнобиль показали, яким чином діяльність людини, ма-
шин, створених людиною, та «сил природи» впливають навзаєм і посилю-

53 Kalmbach K. Tschernobyl und Frankreich. Die Debatte um die Auswirkungen 
des Reaktorunfalls im Kontext der französischen Atompolitik und Elitenkultur. 
Frankfurt/M., 2011.

54 New Approaches to the Research of Disasters: Perspectives of Environmental 
History (Dorothee Brantz, Centre for Metropolitan Studies, Technische Universität 
Berlin; Melanie Arndt, Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam; Marc Elie, 
National Center for Scientific Research, Paris; Rachel Carson Centre, Munich; Paul R. 
Josephson, History Department, Colby College; Franz-Josef Brüggemeier, Geschichte, 
Universität Freiburg), Потсдам, 8 квітня 2011 року; Radkau J. Natur und Macht. Eine 
Weltgeschichte der Umwelt, Beck. München, 2002; Brüggemeyer F.-J. Tschernobyl, 
26. April 1986. Die ökologische Herausforderung. München, 1998.

55 «foolish…enlightenment belief that we can control nature» – Paul R. Josephson’s note 
to Panel «New Approaches to the Research of Disasters», Potsdam. 8.04.2011.
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ють наслідки дії кожного окремого чинника. Той, хто будує атомну станцію в 
зоні високого ризику землетрусів і поряд із морем, – або ж у центрі важливої 
річкової системи, що забезпечує питною водою мільйони людей, як то було 
у випадку з Чорнобилем, – вже цим своїм рішенням про сумісність атомної 
станції та природних умов визначає майбутні гіпотетичні перебіги ката-
строф. Внаслідок хімічної чи ядерної аварії людські й природні параметри 
визначають, хто стане жертвами і якою буде їхня кількість. Якою є щільність 
населення, як далеко розташоване найближче велике місто, звідки дме вітер, 
є опади, чи ні? Після Чорнобиля в Радянському Союзі був поширений жарт, 
який іронічним способом ілюструє нашу тезу: «Хто винний в Чорнобильській 
катастрофі? – Кий. Навіщо він заснував Київ так близько до АЕС?»56.

Інтеракцію людських і природних факторів, яка й уможливила 
катастрофічний перебіг аварії, розглядає в своїй ґрунтовній книзі про 
«Нормальні аварії» соціолог організації Чарльз Перров57. Відштовхуючись 
від аналізу аварії на АЕС Три Майл Айленд, він описує складні інтеракції 
людина / машина у вузьких і тісно взаємопов’язаних системах, які ча-
сто призводять до непорозумінь і непередбачуваних перебігів аварії. На 
його переконання, атомна та хімічна промисловість належать до галузей 
із найбільшим ризиком саме тому, що в них висока складність агрегату 
поєднується з тісним взаємозв’язком між людиною і машиною, що сприяє 
аварійному перебігу подій.

Тож у випадку Чорнобиля, аварію слід розуміти не стільки як «крах» 
радянської системи, а й як нестабільний стан технічно-соціальної системи, 
котрий похитнувся в напрямку катастрофічного перебігу, що в принципі не 
залежить від умов політичної системи, типів реакторів й індивідуального 
налаштування персоналу, і може тра питися будь де. Це важливо ще й 
тому, що в ході безпосереднього юридичного розслідування катастрофи 
головною причиною називали буцімто винятково хибні дії персоналу 
станції (а не конструктивні особливості реактора, наприклад)58, а західне 
ядерне лобі після Чорнобиля сконцентрувалося на тезі про те, що основним 
фактором інгерентної безпеки західних АЕС є західна суспільна система як 
така. З іншого боку, можна вважати доведеним, що саме радянська система 
зразка 1986 року створила відповідні рамкові умови технічно-соціальної 
системи Четвертого блоку, які вплинули на такий катастрофічний перебіг 
й сприяли йому.

56 Щербак Ю., 1991.
57 Perrow C. Normal Accidents: Living with High-Risk Technologies. New York, 1984.
58 Ярошинская А. Чернобыль с нами. Москва, 1991. С. 125–126.
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Соціальною компонентою цієї технічно-соціальної системи були 
оператори блокового щита управління № 4, «сторонні» електротехніки, 
прислані контрактною фірмою, та інженер із керівництва станції, 
який відкинув скептичні зауваження своїх підлеглих щодо програми 
експериментів, підготовленої з грубою недбалістю, вдаючись до різких 
образ і погроз. Водночас, усе це відбувалося на тлі постійно зростаючих у 
1980-х роках і диктованих Москвою планів щодо розвитку АЕС та вироб-
ництва електроенергії, а також підвищення стабільності мережевої часто-
ти59. Виконання навіть найабсурднішого плану ціною ігнорування питань 
безпеки приносило ордени й привілеї, натомість, опір призводив до доган 
і знущань, яких зазнавали керівники будівництва й самі директори атом-
них станцій60.

Ця соціально-політично-економічна констеляція 26 квітня 1986 
року зіткнулася з технічною стороною системи, блоком станції, осна-
щеним водо-графітовим канальним реактором (РБМК61). Такий реак-
тор вирізняється цілою низкою фізичних і технологічних особливостей, 
які виявилися вирішальними для відомого перебігу аварії: насамперед, 
інгерентна для конструкції реактора особливість полягає в тому, що 
реактивність і потужність реактора наростає, коли в системі охолоджен-
ня утворюється пара, що може трапитися у випадку протікання труб, але 
й під час нормальної експлуатації (позитивний коефіцієнт реактивності). 
Окрім того, до 1986 року існувало багато можливостей робити з реактором 
те, що власне було заборонено, при цьому автоматичне відключення не 
було передбачене. Існувала можливість експлуатувати його на недопусти-
мо низькій потужності, вимкнути системи безпеки або підняти з активної 
зони реактора недозволену кількість поглинаючих стержнів62.

Всі ці особливості зіграли свою роль лише тому, що подібні дії 
трапилися в рамках непідготовленої та не перевіреної наглядовими орга-
нами програми експериментів, ще й під тиском із боку керівництва. Зіграло 

59 Thornton J., 1986. P. 10.
60 Про робочий клімат на Чорнобильській АЕС та в радянській атомній про-

мисловості до аварії можна знайти багато прикладів у: Медведев Г., 1990; 
Легасов В., 1988.

61 «Реактор большой мощности канальный». Вода в ньому використовується як 
теплоносій, графіт як сповільнювач нейтронів.

62 Kotthoff K., Erven U. Stand der Analysen des Tschernobyl-Unfalls // Atomwirtschaft. 
32 (1987). Nr. 1. S. 32–37; Birkhofer A. Aufbau und Sicherheitseinrichtungen 
sowjetischer Reaktor-Baulinien, Vergleiche mit deutschen Anlagen // Tschernobyl. 
Konsequenzen für die Bundesrepublik Deutschland. Eine Dokumentation des Vereins 
Deutscher Ingenieure. Beilage der VDI-Nachrichten. Nr. 46/1986. S. 20–25.
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тут роль і те, що оператори вже були свідками нестабільного стану реактора 
в минулому й гадали, що все залишається під контролем. Працівники 
неодноразово заявляли після аварії, що «все зробили правильно»63; з 
їхньої перспективи так воно й було, адже тривалий досвід навчив їх, що 
попри сумніви, завжди краще виконувати накази64. В результаті технічно-
соціальна система Четвертого блоку породила некероване зростання 
реактивності – так званого розгону реактора «на миттєвих нейтронах» – 
вибуху пари й, можливо, гримучого газу, що й спричинило руйнування 
реактора65. Абсолютно самовіддана робота персоналу з першого ж моменту 
аварії показує, що працівники принципово були здатні до прийняття 
автономних рішень, навіть переступаючи відверто безглузді накази їхніх 
дезорієнтованих керівників66.

Чорнобиль як (пост-) імперська історія 
трансферу знань і технологій

Вище вже були названі деякі аспекти глобальної та, насамперед, 
політичної історії Чорнобиля. Проте Чорнобиль належить також і до 
технічно-промислової історії трансферу й взаємовпливів, окресленої 
рамками радянської імперії. Історія про те, як у Чорнобильському районі 
Київської області постав феномен Чорнобиля, є не лише окремим епізодом 
міської та соціальної історії України, це також питання імперської істо-
рії. Рішення про вибір місця будівництва, про тип реактора та черги 
будівництва приймалися не просто з «доброго дива», але й не за прямою 
наказовою лінією з центру. Ці рішення були радше результатом складних 
комунікаційних процесів, які розгорталися в конкретному історико-

63 Свідчення старшого інженера управління реактором Леоніда Топтунова і 
начальника зміни БЩУ-4 Александра Акімова: Медведев Г., 1990.

64 Такі фактори, як підвищена групова когезія, самоцензура та самопереоцінка, 
зумовлені тиском ззовні, психологи також називають серед причин серйозних 
аварій, зокрема й у випадку Чорнобиля. Пор.: Hofinger G., Rek U., Stroh schnei
der S. Menschengemachte Umweltkatastrophen – psychologische Hintergründe am 
Beispiel Tschernobyl // Umweltpsychologie. Nr. 1 (2006). S. 26–45.

65 Kerner A., Stück R., Weiß F.-P. Der Unfall von Tschernobyl 1986 // atw-
atomwirtschaft. International Journal for Nuclear Power. 56 (2011). Nr. 2. P. 80–87; 
Информация для МАГАТЭ. 1986.

66 Медведев (1990) називає багато випадків, насамперед самовільне відключення 
начальником зміни реактора третього блоку, розташованого в тому ж примі-
щенні, що й аварійний; пор. також свідчення Олексія Бреуса в: «Добро пожа-
ловать в блоги» // Новини ЧАЕС. № 5–6 (1091–1092). 2010. 26.04. С. 6–9.
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політичному контексті. Вагому роль у Радянському Союзі відігравали 
конкурентна боротьба, коаліції та конфронтації елітних груп у партійному 
керівництві, науково-дослідних інститутах і міністерствах, зайнятих 
будівництвом атомних станцій, і все це – на тлі радянської військової 
ядерної програми, яка виступала гарантом статусу великої держави, та 
провідної ролі ядерної фізики в ієрархії радянської науки, що призводило 
до конкуренції ресурсів із іншими галузями науки, наприклад, інженерною 
справою. Такі надзвичайно складні коаліції та конкуренції інтересів, які 
призводять до реальних рішень щодо технологічного розвитку, відомі 
також і з західної атомної промисловості, хіба що там до них долучається 
інтерактивна компонента критичної громадськості67.

Таким чином, розвиток «чорнобильської» лінії реактора, РБМК, не-
розривно пов’язаний із генезою радянської ядерної потуги та виробницт-
вом радянського ядерного арсеналу, що в свою чергу генерувало імперську 
культуру експертів-атомників, яка ще мала пройти шлях емансипації 
від військового комплексу, хоча й не до кінця позбулася залежності від 
нього. Так само, як «мирний атом» був «інтеграційною ідеологією»68 
та технологічною відповіддю індустріальних суспільств на ядерний 
шок Хіросіми й Нагасакі, так і «цивільні» реактори РБМК були дерива-
том військових реакторів для виробництва ядерної зброї та, принаймні 
потенційно, годилися й для побічного використання з військовою метою. 
Саме через такий латентний ризик розповсюдження ядерної зброї згадана 
лінія реакторів, яка була дешевшою в будівництві й експлуатації, ніколи не 
експортувалася до інших соціалістичних країн. Михайло Горбачов, хоча і 
з зовсім інших мотивів, у своєму першому після аварії публічному виступі 
нагадав про зв’язок між атомною бомбою й цивільним реaктором, наголо-
сивши на нагальності процесу роззброєння; з цього погляду, Чорнобиль 
був пересторогою про наслідки ядерної війни69.

67 Про конкурентну боротьбу між науковцями та інженерами на рівні міністерства 
середнього машинобудування див.: Легасов В., 1988. Про вибір місця будівництва 
і типу реактора див.: Ярошинская А. Чернобыль с нами. С. 124–132; Joseph son 
P. R. Red Atom. P. 28–44. Пор. випадок (Західної) Німеччини: Radkau J. Aufstieg 
und Krise der deutschen Atomwirtschaft 1945–1975. Verdrängte Alternativen in der 
Kerntechnik und der Ursprung der nuklearen Kontroverse. Hamburg, 1983.

68 Про це в контексті західнонімецького суспільства 1950-х років див.: Radkau J. 
Der Mythos vom «Atomzeitalter»: Friedliche Atomnutzung als Integrationsideologie 
der 50er Jahre // Aufstieg und Krise. Kap. II. 3. S. 78–100.

69 Промова Горбачова на радянському телебаченні 15 травня 1986 року в: Новое 
время. 1986. № 21; Schelb U. Militärische Atomprogramme // Schelb U. (Hrsg.) 
Reaktoren und Raketen. Von der zivilen zur militärischen Atomenergie? Köln, 
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Та навіть у межах Радянського Союзу експлуатація реакторів типу 
РБМК – й загалом будівництво атомних станцій, або будівництво перших 
поколінь АЕС без контейнмента70 – в густозаселених регіонах сприймало-
ся експертами далеко не однозначно. Тут також іще задовго до плануван-
ня й будівництва Чорнобиля мав відбутися процес становлення певних 
представників експертної культури, тоді як іншим довелося замовкнути. Ви-
бір місця будівництва був імперським вибором, тобто, він відповідав потре-
бам радянської промислової політики, але також узгоджувався з інтересами 
мережування енергетик усього Варшавського пакту. Цей імперський 
аспект вибору місця будівництва Чорнобильської станції після 1989 року 
ввійшов у аргументаційну лінію українського анти централістського (але 
не антиросійського) протонаціонального руху, представники якого ін-
терпретували Чорнобильську катастрофу як ваду радянської системи71.

В імперській технологічній системі Чорнобильська аварія (інакше, 
ніж інші локальні аварії з пунктуально схожим перебігом) відіграла ще 
одну важливу функцію внутрішньо радянської та глобальної трансферної 
історії: вона призвела до суттєвої модернізації реакторів типу РБМК, що 
були задіяні на литовській Ігналінській АЕС, яка перебувала в експлуатації 
до 2009 року, на російських Курській (Курчатов), Смоленській (Десно-
горск) і Ленінградській АЕС (Сосновий Бор), які експлуатуються й досі. 
Водночас катастрофа поклала край новим розробкам реакторів типу 
РБМК72. Натомість, набув поширення корпусний реактор типу ВВЕР73, 

1987. S. 43–59; Marples D. Chernobyl and Ukraine. P. 19; Hopkins A. T. Unchained 
Reactions: Chernobyl, Glasnost, and Nuclear Deterrence. Washington, 1993. До 
історії атомоградів військового комплексу пор. магістерську роботу: Schlegel S. 
Der weiße Archipel. Sowjetische Atomstädte 1945–1991. Stuttgart, 2006.

70 Легасов В., 1988.
71 Показовим для такої ненаціоналістичної й неантиросійської критики є 

постава українського письменника-депутата Бориса Олійника на з’їзді КПРС 
(Frankfurter Rundschau. 1988. 15.08); промова Олійника в німецькому перекла ді: 
Offene Worte. Gorbatschow, Ligatschow, Jelzin und 4991 Delegierte diskutieren 
über den richtigen Weg. Sämtliche Beiträge und Reden der 19. Gesamtsowjetischen 
Konferenz der KPdSU in Moskau. Nördlingen, 1988. S. 407–411.

72 Kraemer J., Richter R. Die Entwicklung der Kernkraftwerkstechnik in Russland // 
atw-atomwirtschaft. International Journal for Nuclear Energy. 53 (2008). Nr. 8/9. 
P. 520–525; Hirsch H., Neumann W. (Un-)Sicherheit von Atomanlagen in Ost und 
West. Eine Studie mit besonderer Berücksichtigung des Atomprogrammes in der 
Sowjetunion, der HTR-Technologie und der sowjetischen Sicherheitsphilosophie. 
Hannover, 1988. S. 5.

73 «Водо-водяний енергетичний реактор»: вода в ньому використовується як 
теплоносій, а водночас сповільнювач нейтронів.
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який, так як на Заході, був розвинутий на базі корабельних реакторів. Ця 
лінія сьогодні домінує в атомній промисловості Росії та України, а також 
у російських експортних проектах. Прихильники цього типу реактора, до 
речі, ще до Чорнобиля, висували аргумент трансферу знань, наголошуючи 
на значно більшій акумуляції даних міжнародного досвіду, що підвищує 
його безпеку й економічність74.

Після Чорнобиля сюди долучається ще й нова компонента – глобалізація 
трансферу знання й технологій в ядерній енергетиці. Українська катастрофа 
була імпульсом до суттєвої інтернаціоналізації в сфері ядерно-технічної без-
пеки, як завдяки осягненню міжнародних домовленостей про режими без-
пеки, так і завдяки багатостороннім програмам на Чорнобильському май-
данчику, програмі ТАСІS, інвестиційним кредитам або квазі-лобістській 
діяльності МАГАТЕ. Історія технологічного трансферу почалася після 1986 
року з постачання імпортної будівельної та збиральної техніки до Чорно-
биля; сьогодні українська атомна промисловість є учасником багатосторон-
нього технологічного трансферу, який став можливим завдяки зникненню 
старих блокових кордонів і глобалізації ринку ядерних установок. Сьогодні 
українські атомники одержують послуги та комплектуючі із Західної та 
Центрально-Східної Європи, Росії та Північної Америки; в Чорнобилі ак-
тивно задіяні західні поставники технологій переробки ядерних відходів. 
Найважливішим із цих транснаціональних, насамперед західноєвропейсько-
українсько-російських коопераційних проектів – із поки що не відомим 
результатом – є вже згаданий проект спорудження нового саркофагу («Но-
вий безпечний конфайнмент») над зруйнованим Четвертим блоком75. 

74 Легасов В., 1988.
75 Milenin S., Skokov S., Supeno E. The Chornobyl [Chernobyl] Accident and the Future 

of Nuclear Energy: The Path Towards Safety and Sustainability // Harvard Ukrainian 
Research Institute Working Papers. Cambridge (Mass.), 1997 (http://www.huri.
harvard.edu/work1.html. Переглянуто 13.09.2011); КозловаПрудка Н. Уроки япон-
ської трагедії // Енергоатом України. 2011. № 3 (33). С. 2–4; «Атомна енергетика 
України потребує науково-технічної підтримки» // Там само. С. 5–7; Грінченко 
Г. П., Колочко В.М., Чалий Е.М., Франков Р.В. Продовження терміну безпечної 
експлуатації корпусів реакторів – основа для продовження проектного терміну 
експлуатації блоку // Там само. С. 21–25; Pretzsch G., Teske H. Entwicklung des 
nuklearen Sicherheitsregimes und Unterstützungsprogramme für Tschernobyl // atw-
atomwirtschaft. International Journal for Nuclear Power. 56 (2011). Nr. 2. P. 94–104; 
Eichhorn H. Industrial Complex for Solid Rad waste Management at Chernobyl nuclear 
power plant. Functionality of the facilities – Factors of success // atw-atomwirtschaft. 
International Journal for Nuclear Power. 56 (2011). Nr. 2. P. 105–107; прес-реліз 
Запорізької АЕС 16.06.2011 «Запорожская АЭС готовится к работе на топливе 
Westinghouse» // www.npp.zp.ua/news/znpp/312. Переглянуто 13.09.2011.
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Ядерна транснаціональність радянської доби, яка спершу проявлялася у 
взаємозв’язках між радянською ядерною програмою та видобуванням урану 
під радянською адміністрацією в НДР та Чехословаччині, а згодом в експорті 
реакторів до «братніх» країн, тепер змінилася ядерною глобалізацією.

Окрім того, саме розширення ЄС в поєднанні з впливами Чорнобиля 
призвело до суттєвих трансформацій енергетик різних східноєвропейських 
держав. Так, для Литви вхідним квитком до ЄС було закриття Ігналінської 
атомної станції, тобто втрата 3000 мегават інстальованої потужності, що 
було, зокрема, пов’язано з величезними соціальними проблемами у при-
леглому містечку енергетиків. Ця вимога обґрунтовувалася небезпекою, 
яка, з європейського погляду, походить від двох експлуатованих реакторів, 
за висловом західних представників, «чорнобильського типу». Литовсь-
ка громадська думка реагувала на цю вимогу зростанням «ядерного 
націоналізму»76 та закликом до будівництва нової станції на заміну. Ця 
нова станція – з новою назвою Вісаґінас – має бути споруджена на тому ж 
місці77. Отже, Ігналіна як спадок радянської атомної промисловості май-
же повністю витіснена з пам’яті представників ЄС ще до того, як почався 
демонтаж старих реакторів. Так само й закриття останнього третього бло-
ку Чорнобильської АЕС в кінці 2000 року насправді є сторінкою радше 
європейсько-американської, ніж української історії, заодно з частковою 
амнезією. Офіційний аргумент підвищення безпеки через закриття більш 
небезпечних реакторів РБМК зводиться до абсурду через демонстратив-
ну відсутність будь-якого інтересу до розташованих неподалік реакторів 
того ж типу в Курській та Смоленській областях Російської Федерації. Тож 
виникає припущення, що разом із реактором намагалися стерти з поля 
уваги європейської громадськості дражливі спогади про катастрофу: між 
2000 роком та 25 роковинами Чорнобильської катастрофи про Чорнобиль 
в Європі майже зовсім не згадували. В самій Україні закриття мало радше 
амбівалентні наслідки; тодішній режим Кучми хотів продати його амери-
канцям і європейцям подорожче, при цьому майже нічого не інвестуючи в 

76 Rinkevičius Leonardas (Department of Sociology, Kaunas University of 
Technology): 25 Years After Chernobyl: Tracing the Impact of Social Trauma 
on Public Risk Perceptions and Policy Change // «After Chernobyl» Conference 
Paper. Potsdam, 7-8. April 2011.

77 Visagino atominė elektrinė // Nucleus. Nr. 06/2011 (www.vae.lt/files/nucleus_
nr_11.pdf. Переглянуто 13.09.2011); Visagino atominės elektrinės projektas 
Lietuvoje [Проект АЕС Вісаґінас в Литві]: www.vae.lt. Засноване в 1975 році 
й назване іменем литовського компартійного діяча містечко атомників Снєч-
кус (Утенський район), розташоване поряд з Ігналіною, після 1991 року було 
переіменоване на Вісаґінас.
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безпеку ЧАЕС, а особливо на соціальні гарантії персоналу. Такий підхід 
надовго підірвав довіру до держави традиційно лояльних до державного 
апарату атомників78.

Названі аспекти політико-технологічної історії взаємозв’язків пост-
радянського часу доповнює технологічний, фінансовий і елітний трансфер в 
російській та українській атомній промисло вості, який тривав і триває після 
1991 року: російські фірми будують реактори, а російські державні гарантії 
та банки забезпечують фінансу вання, тоді як українські машинобудівники 
утвердилися в галузі конвенційних компонентів АЕС79. Місця дислокації 
АЕС та центри ядерно-технічних еліт у пострадянському просторі, попри 
те, що минув тривалий час після розпаду СРСР, залишаються в тісних кон-
тактах, адже представники ядерних еліт – принаймні до покоління сьогодні 
45-річних – вийшли з тих самих навчальних закладів й часто міняли ро-
боту, курсуючи між російськими й українськими АЕС80. Лібералізований 
європейський ринок електроенергії обрамлює цю трансферну історію, яку 
можна спостерігати сьогодні: навіть після Фукусіми використання ядерної 
енергії в Україні та Росії видається тим привабливішим, чим більше мож-
ливостей із зиском продати електроенергію на експорт. Можна припустити, 
що вихід Німеччини із виробництва атомної енергії матиме як непрямий 
наслідок розбудову української атомної промисловості. Тут історичне коло 
замикається, адже ще в часи Ради економічної взаємодопомоги українські 
АЕС (Чорнобильська, Рівненська) виробляли струм для західних сусідів 
по соціалістичному табору81.

78 Чернобыльская АЭС: Десять лет после часа «Ч» // Новини ЧАЕС. 17 (1103). 
2010. 29.12. С. 3–8.

79 Так це відбувається в рамках білоруського проекту Островецької АЕС та 
українського проекту Хмельницької АЕС (блоки 3 і 4), пор.: Інформаційно-
аналітичний огляд матеріалів «Хмельницька АЕС. Техніко-економічне 
обґрунтування спорудження енергоблоків № 3, 4». Київ, 2011; Оглядова карта 
історичних та актуальних проектів концерну Турбоатом, Харків, див.: www.
turboatom.com.ua/projects/map.html. Переглянуто 07.06.2011.

80 Портрет Володимира Шинкаренка (Ростовська АЕС), в: Сик А. Ради продо-
лжения жизни // Росэнергоатом. 2011. № 5. С. 50-51; Біограми керівних спів-
робітників російських і українських АЕС: Микола Сорокін (Курськ АЕС): 
www.kunpp.rosenergoatom.ru/wps/wcm/connect/rosenergoatom/kunpp/about/
leaders/; Андрій Петров (Смоленська АЕС): www.snpp.rosenergoatom.ru/wps/
wcm/connect/rosenergoatom/snpp/about/leaders; Олександр Паламарчук, Андрій 
Сальніков (Ростовська АЕС): www.vnpp.rosenergoatom.ru/wps/wcm/connect/
rosenergoatom/vnpp/about/leaders/; Ігор Грамоткін (Чорнобильська АЕС): www.
chnpp.gov.ua/articles.php?lng=ru&pg=131. Переглянуто 13.09.2011.

81 Marples D. Chernobyl and Ukraine. P. 19; Інтерв’ю з Кирилом Комаровим, 
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Представлені тут начерки до східноєвропейсько-західно європейської 
трансферної історії дають нам уявлення про те, чому може бути цікаво 
розглядати катастрофу та її наслідки не в національних рамках, а звернути 
увагу на її властивість оми нати кордони та на її незліченні взаємозв’язки 
як у межах країни, так і за її межами – при цьому, поряд із політичними, 
культурологічними й соціальними аспектами, варто залучити питання 
технології та екології.

Замість висновків: 
Чорнобиль як проблема періодизації новітньої історії

Для тих, кого зачепила катастрофа, та багатьох очевидців, котрі зали-
шили свої письмові свідчення, Чорнобиль становить цезуру, яка поділила 
їхнє життя на «до» і «після» Чорнобиля; так само й для забруднених 
регіонів ця подія стала історичним рубежем із далекосяжними наслідками. 
Про каталізаторну роль катастрофи в політичному, економічному та 
технологічному розвитку, який відбувався понад існуючими кордонами, 
ми вже згадували. Німецький історик новітньої доби Мартін Забро (Пот-
сдам) нещодавно в одній із доповідей заторкнув питання про те, чи можна 
розглядати Чорнобиль як цезуру новітньої історії, тобто, чи можна 1989 
рік замінити на 198682. Ці дати він назвав, виходячи з новітньої історії 
Німеччини; у випадку східноєвропейських держав датою для порівняння 
має бути 1991 рік, тобто, рік розпаду СРСР. Дивлячись на німецьку історію, 
Забро наголосив на тому, що Чорнобиль став не лише символом утрати 
довіри до високотехнічних рішень енергетичної проблеми. Тут радше вар-
то вести мову про втрату віри в саму «державу» й «соціальну спільноту» 
як регулятори наростаючих екологічних проблем, адже саме ці два фак-
тори в різних личинах були домінуючими в історичному розвитку в XIX і 
XX сторіччях як на Заході, так і на Сході. Таким чином, Чорнобиль позна-
чив початок епохи індивіда, який перед лицем своїх колективних рушіїв 
висловив свою вимогу свободи, яка також є свободою від екологічного 
забруднення. У зв’язку з цим цікаво спостерегти, як «цезура Чорноби-
ля породила свою власну передісторію», адже європейська дискусія про 

заступником директора російського державного концерну «Росатом»: 
«Manche Länder müssen Kernenergie verwenden» // Frankfurter Allgemeine 
Zeitung. 2011. Nr 150. 01.07.

82 Sabrow M. «Tschernobyl» als historische Zäsur // Zeitgeschichte-online. 2011 
April (www.zeitgeschichte-online.de/md=Sabrow-Tschernobyl-als-Zaesur. Пере-
глянуто 13.09.2011).



Україна Модерна, №18/2011

182 МАЙСТЕРНЯ ІСТОРИКА

екологію та ресурси зародилася задовго до Чорнобильської аварії й триває 
вже понад сто років. Натомість, у Радянському Союзі Чорнобиль позна-
чив кінець специфічної, підживленої світовою війною й індустріалізацією 
«культури гордості» – що можна розглядати як передвісник кінця імперії.

Можна погодитися із висновком Забро в німецькому контексті та в 
контексті трансформативної кризи пострадянських економік 1990-х; про-
те, якщо поглянути на держави самої Чорнобильської катастрофи в 2011 
році, то така постава сприймається з певним скепсисом. Хоча ця катастро-
фа зумовила для багатьох людей різкий поворот долі, вона не набула зна-
чення історичної поворотної точки. Насамперед це стосується трансферної 
історії як такої, тобто міркування про те, що в ході зростаючого мережу-
вання між Сходом і Заходом відбулося певне «перенесення» дискусій із 
Заходу на Схід. У Німеччині дискусія про ядерну енергію, – яка в червні 
2011 року призвела до рішення, прийнятого консервативно-ліберальним 
урядом Анґели Меркель, щодо виходу Німеччини з ядерної енергетики 
до 2022 року, – була однією з найважливіших дискурсивних ліній розко-
лу (cleavages) політично-соціального середовища. Та дискусія є частиною 
історії «кризи» німецької атомної промисловості. У цьому контексті Йоа-
хим Радкау веде мову про «нове Просвітництво»83.

Проте, його трансферна історія обривається переважно на німецькому 
кордоні. Звичайно, зв’язки із західними партнерами, наприклад вже згадані 
товариства допомоги чорнобильцям, або екологічно налаштовані фундації, 
певним чином сприяли чутливості до екологічних тем, яка вже розвивалася в 
українському й білоруському суспільствах. Втім, на відміну від Німеччини, 
українська або російська (так як і французька, англійська та шведсь-
ка) атомна промисловість зовсім не перебувають у глухій обороні. Після 
економічного зростання 2000-х років і під впливом дискусій про світові 
кліматичні проблеми тут досі зберігається непорушна віра в безпечність 
й економічну доцільність ядерної енергетики; а Чорнобиль відіграє радше 
функцію катарсисної аварії, яка трапилася внаслідок людських помилок і 
хибних політичних рішень, і з якої зробили необхідні висновки. Але згадані 
помилки в цих країнах не зводять до іманентно хибного технологічного 
розвитку чи до надскладних відносин між людиною і машиною84.

83 Radkau J. Aufstieg und Krise; Radkau J. Die Kernkraft-Kontroverse im Spiegel 
der Literatur – Phasen und Dimensionen einer neuen Aufklärung // Armin H., 
Schumacher R. (Hrsg.): Das Ende des Atomzeitalters? Eine sachlich-kritische 
Dokumentation. München, 1987. S. 307-334; Radkau J. Angstabwehr. Auch eine 
Geschichte der Kerntechnik // Kursbuch 85. 1986. Sept. S. 27–53.

84 Тема номера: Чернобыль – Фукусима: Перекличка через четверть века // РЭА 
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Та найголовніше, що досі в Україні та Росії атомна промисловість не 
ставиться під сумнів, а сприймається як генератор певного життєвого світу 
зі своїми урбанними формами, що накладають відбиток на цілі регіони. 
У той час, коли «місто-привид» Прип’ять зажило сумної слави як сим-
вол Чорнобильської катастрофи, у державах-експортерах атомного стру-
му – Росії та Україні – мешканці інших «атомоградів» живуть тим самим 
життям, яким жили мешканці Прип’яті до катастрофи, хіба що за винят-
ком обов’язкових пам’ятників ліквідаторам і пам’ятних днів. Мешканці 
Енергодара (Запорізька АЕС, Україна), Кузнєцовська (Рівненська АЕС, 
Україна), Нетішина (Хмельницька АЕС, Україна), Десногорська (Смо-
ленська АЕС, Росія) або Курчатова (Курська АЕС, Росія), але й спадкоємця 
Прип’яті, Славутича, продовжують плекати «радянську гордість», яку За-
бро встиг поховати в своїй статті, вже як гордість за національну енерге-
тику, доповнену українськими та російськими патріотичними компонен-
тами, які замінили колишній радянський патріотизм. Атомні станції, як і 
в радянський час, регулюють усі життєві сфери свого персоналу, насам-
перед у «своїх» містах, заторкуючи питання роботи, відпочинку, освіти, 
житлового будівництва, спорту, культури та пам’яті. Вони залишаються 
основними «економічними гравцями»85 своїх регіонів. Трансформації в 
протилежному напрямку від «моно-міста» відбуваються на іншому рівні 
й жодним чином не включаються в європейську критичну дискусію на-
вколо атомної енергії. Тут йдеться про внутрішні трансформаційні про-
цеси, наприклад, поступову економічну диверсифікацію, зміну світу ро-
боти внаслідок технологічних трансформацій або ж появу (православної) 
Церкви в суспільстві атомоградів. Новобудови церков у затінку атомних 
соборів і новітнє співіснування християнських і (пост-)радянських культур 
святкування є, очевидно, найбільш по ка зовою зміною в міському житті, де 
раніше передбачалася лише віра в партію та атом.

Ці спостереження приводять нас до констатації, що, по-перше, Чор-
нобильська катастрофа хоча і є історичною цезурою, але не настільки 

Росэнергоатом. Ежемесячный журнал атомной энергетики России. 2011. № 5; 
тут особливо: Сидоренко В. Регулировать область высоких технологий. С. 10–20.

85 Пор. форми самопрезентації та фотоматеріал на веб-сторінках названих під-
приємств і міст: www.chnpp.gov.ua, www.slavutich.kiev.ua (Чорнобильська 
АЕС – Славутич), www.xaes.org.ua (Хмельницька АЕС – Нетішин), www. npp.
zp.ua (Запорізька АЕС – Енергодар), www.rnpp.rv.ua (Рівненська АЕС – Куз-
нецовск), www.snpp.rosenergoatom.ru (Смоленська АЕС – Десногорск), www.
kunpp.rosenergoatom.ru, www.kurchatov.info (Курська АЕС – Курчатов). Пере-
глянуто 13.09.2011.
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значущою, щоб мати тривалий вплив на політичні рішення та економічні 
принципи в державах, безпосередньо заторкнутих катастрофою. І, по-
друге, Чорнобиль як місце пам’яті, безперечно, несе в собі значний 
транснаціональний потенціал для історіографії України. Проте, схоже, що 
histoire croisée ідеологій під чорнобильською хмарою, тобто перехресна 
історія в сенсі транснаціональної історії критики атомної енергії, має свої 
економічно та культурно визначені межі.

Переклав з німецької Роман ОСАДЧУК

Anna Veronika WENDLAND

Chornobyl Revisited: From National Tragedy 
towards Innovative Approaches in the Historiography of 

(not Exclusively) Ukraine

The nuclear disaster of Chornobyl is a historical event of global significance. 
In Ukraine, it functions mainly as a symbol of the country’s 20th century ruiina. 
Because of its stress on victimhood and the role of Ukraine in bringing down the 
Soviet system, such an image fits well into the conventional national narrative.  
It is moreover surprising that Ukrainian historians showed little involvement 
in the event that proved to have such a groundbreaking effect for the country’s 
history. Historical analysis of Chornobyl could and should incorporate a variety 
of methodological approaches that have gained in importance during the two last 
decades, such as transnational and global history, visual history, environmental 
history, and disaster studies. 

A transnational approach to Chornobyl reveals the Soviet imperial 
genesis of the disaster, which was not exclusively a “Ukrainian” catastrophe. 
Ukraine’s first nuclear power plant and its urban satellite, the atomograd 
Prypiat symbolized Soviet post-WW II industrial modernity. They stood for the 
emergence of Ukraine as secunda inter pares within the Soviet political and 
economic system.  As the first nuclear plant to collapse, Chornobyl epitomized 
the shaky nature of Soviet successes. A transnational approach to Chornobyl 
reveals how new technologies and related ecological hazards generate global, 
interdependent communities of “risk societies”. Transnational interdependence 
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and knowledge transfer after Chornobyl, however, never produced a strong anti-
nuclear movement in the countries most affected by the catastrophe.

Environmental history and disaster studies present catastrophes as results 
of complex interactions between environment, humans, and technical systems. 
Following this approach, Chornobyl’s fatal Unit 4 can be described as a 
techno-social system embedded in certain spatial, political and economical 
frameworks. Though catalyzed by Soviet home-made developments in 
reactor technology, ambitious nuclear programs and centralist pressure on 
the managements of local nuclear facilities, the Chornobyl disaster reflected 
the complexity of interdependent technical systems in advanced or developed 
industrial societies. As such, it is comparable to other major nuclear and 
chemical disasters since the 1970-s. 

Visual history provides a valuable insight into narration strategies and 
symbolic representations that people developed to come to terms with the 
almost unknown, invisible radioactive threat. “Liquidators”, nuclear workers, 
evacuees, media professionals, or simply concerned Soviet citizens often 
referred to the symbolic practices of WW II memory to make their experiences 
and fears understandable, or to express individual and professional pride in spite 
of gradual oblivion and social discrimination. Today, children of the likvidatory 
generation embark on new pop-cultural projects of visualization on Chornobyl-
related websites or in video, poster, graffito, and computer games art.


