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ZOBACZYĆ TO
NA EKRANIE,
CZYLI SERIAL HBO
„CZARNOBYL”.

PORADY SANDRY MILEWSKIEJ

CENA: JEDEN UŚMIECH :)

REPORTAŻ ODDAJĄCY
GŁOS LUDZIOM SWIETŁANY
ALEKSIJEWICZ
„CZARNOBYLSKA
MODLITWA”

BKR - zaczynamy
Przed Wami pierwszy numer naszego "magazynu", w
którym polecamy sprawdzone książki i inne wytwory
kultury wszelakiej. Robimy to, byście trafiali na same
dobre pozycje. Testujemy wszystko na sobie, wybierając
co lepsze kulturalne kąski, które sprostają nawet
najbardziej wybrednym gustom.
W myśli zasady "Trust me, I'm a librarian" w pierwszym
numerze prezentujemy sam creme de la creme
wydawnictw o katastrofie w Czarnobylu.
Przygotujcie zatem kawę, herbatę, kanapki, ciastka (lub
to, co lubicie) i rozsiądźcie się wygodnie. Zaczynamy!

W tym roku mija 35 lat od katastrofy w Czarnobylu. Dla
tych z Państwa, którzy chcieliby zgłębić temat jednego z
najpoważniejszych „incydentów” jądrowych w historii,
Biblioteczne Kolegium Redakcyjne (zwane dalej BKR)
przygotowało listę propozycji – wszystkie osobiście przez
BKR przeczytane/obejrzane i rzecz jasna dostępne w
Bibliotece.

Dwie pozycje, od których warto zacząć czytać o
Czarnobylu, czyli Adam Higginbotham „O północy w
Czarnobylu” oraz Serhii Plokhy „Czarnobyl: historia
nuklearnej katastrofy”

Zestawione są razem, ponieważ ukazały się na rynku
wydawniczym prawie w tym samym czasie i prezentują
zbliżony poziom wiedzy – z tym, że książka Plokhy`ego
kładzie większy nacisk na polityczny kontekst katastrofy oraz
jej skutki dla Związku Radzieckiego. Gdyby jednak BKR miało
polecić jedną, byłaby to książka Higginbothama. Solidna
porcja rzetelnej wiedzy wpleciona została w płynną narrację,
co sprawia, że całość czyta się bardzo dobrze, pomimo
niełatwej tematyki.

Co dalej? Reportaż oddający głos ludziom,
czyli Swietłany Aleksijewicz „Czarnobylska
modlitwa”.

Wydany po raz pierwszy w 1997 roku reportaż
noblistki przestawia katastrofę z perspektywy
zwykłych ludzi. Opisuje m.in. losy strażaków, którzy
brali udział w gaszeniu jądrowego pożaru,
mieszkańców okolicznych wiosek, którzy po
wysiedleniu wrócili do domów i do dziś żyją w
bliskiej okolicy Czarnobyla oraz likwidatorów. BKR
musi lojalnie uprzedzić: książka jest świetna (żeby
nie powiedzieć wybitna), ale wywołuje głęboki
wstrząs i może skutkować traumą.

Jako uzupełnienie: Paweł Sekuła „Likwidatorzy
Czarnobyla” oraz Igor Kostin „Czarnobyl: spowiedź
reportera”.

Dwie książki zawierające relacje z pierwszej ręki - Paweł
Sekuła zebrał wspomnienia likwidatorów, Igor Kostin zaś
był na miejscu od pierwszych dni katastrofy i
dokumentował całość wykonując setki zdjęć. „Czarnobyl:
spowiedź reportera” zawiera niektóre z nich i pozwala
zobaczyć na własne oczy ponury obraz skutków
wybuchu reaktora.

Zobaczyć to na ekranie, czyli serial HBO „Czarnobyl”.

Owszem, BKR znalazło w internecie blogi z listą
szczegółów produkcji HBO, które nie zgadzają się z
prawdą historyczną. Te drobne różnice (bądź mniej
drobne, jak np. dodanie fikcyjnej postaci Uliany Chomiuk,
mającej reprezentować zbiorowy wysiłek naukowców w
walce z katastrofą) nie wpływają jednak na odbiór całości.
Mówiąc wprost, serial należy do jednych z najlepszych
ostatnich lat, sprawia, że ciarki przechodzą po plecach i
pozwala poczuć grozę tamtych dni.

Czarnobyl i co potem?, czyli Kate Brown „Czarnobyl:
instrukcje przetrwania”.

Jeśli ktoś z Państwa zastanawiał się, jak wyglądały kolejne
miesiące po katastrofie albo co właściwie stało się z
żywnością ze skażonych terenów, to ta książka udzieli
wszystkich odpowiedzi (a po przeczytaniu będą Państwo
podejrzliwie patrzeć na przydrożnych handlarzy
jagodami).
Przy okazji obnaża chaotyczny i doraźny charakter działań
państwowych, przesycony nadrzędną potrzebą ukrywania
skali niebezpieczeństwa związanego z promieniowaniem.
BKR docenia rzetelność i wyważony ton publikacji.

P. S. A gdyby komuś było mało, to
Kate Brown napisała również
książkę „Plutopia” o dwóch
„atomowych miastach” wyrosłych
po obu stronach żelaznej kurtyny –
kombinatu Majak w ZSRR oraz
Hanford w USA. Również warto!

