
Чорнобиль – наш біль. 

 
    Чорнобиль – наш біль. Цей вираз справедливий 
для нашого народу вже 34 роки з моменту аварії на 
Чорнобильській АЕС. Багатьма втратами, сумом і 
біллю закарбувалася назва цього маленького 
містечка на півночі України у нашій пам’яті. 
Втрачено ліси, родючі землі для народу України та 
малу батьківщину для жителів цієї зони. Багато 
ліквідаторів втратили своє здоров’я та навіть життя, 

рятуючи світ від страшної трагедії. Люди спускалися у пекло радіоактивного вогню, бо 
розуміли: «Якщо не ми, то хто?». У такій справі 
важливі – чесність, мужність і відповідальність. 
    Хто знає, чи можна було уникнути цієї 
катастрофи чи зменшити її масштаби? Сьогодні 
над багатьма версіями можна розмірковувати. 
Нам доступна хронологія подій, дослідження 
версій причин аварії та факти про саму аварію. 
На порталі Чорнобильської АЕС за посиланням  
http://www.ic-chernobyl.kiev.ua/  можна прочитати корисні та пізнавальні  статті по темі. 
   Події, що залишають глибокий слід у душі людини знаходять своє відображення у 
літературі, поезії та кіномистецтві.  

   У письменника Євгена Гуцало є цикл оповідань «Діти 
Чорнобиля», що розповідає про трагічне життя дітей, які 
постраждали внаслідок катастрофи. «Чорнобильська дівчинка 
Калина» https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=4465   
та «Скажений чорнобильський собака» 
https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=4445  
є найяскравішими творами письменника. 
   «Повістинка про Потворка» Віктора Терена, що ввійшла до 
довгого списку Шевченківської премії. І хоч оповідання нелегко 
читати, у підсумку читач отримує зворушливу трагікомічну 
історію. Попри іронічний стиль автора 
— твір досить сумний, оскільки за 

веселими дитячими пригодами видніється самотня, покинута 
напризволяще й нікому не потрібна дитина в дорослому світі. 
Потворко — сирота, звичайний собі хлопчик, дитина, що тікає зі 
своєї планети Ч. (читай: із дому, а Ч. тут прочитується як 
«Чорнобиль») на сусідню планету, де їй також не раді. Тут 
панують егоїзм і продажність. Добрі люди також трапляються на 
життєвому шляху героя. Найдобріша серед них — теж дитина. 
Повість — одна з небагатьох речей у сучасній українській дитячій 
літературі, що змушує читача по-справжньому співпереживати, 

підіймає питання формування імунітету 
проти жорстокості, байдужості, неправди. 
    «Чорнобильський пес Аксель». Анатолій Андржеєвський. У 
фантастичному творі Чорнобиль живе своїм життям. Час у зоні 
спливає не так як ми розуміємо. Він переносить людину  вночі у 
минуле, вдень у прийдешнє. А у просторі живуть химерні істоти, 
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що утворилися завдяки випромінюванню. Вони невидимі як і сама радіація, але їхні дії 
реальні. Тварини – примари стали провідниками у відчужений світ для маленького 
мандрівника Мирося, що з батьками приїхав  у зону відчуження. Поза пригодами 
хлопчика ми можемо спостерігати перебіг подій катастрофи планетарного масштабу. 
   Цікаво послухати свідчення реальних людей, переживших у власному житті наслідки від 
вибуху на ЧАЕС.  «Дзвін Чорнобиля» — документальний 
фільм режисера Роллана Сергієнка. Автори намагались 
відобразити свідоцтва людей, безпосередньо причетних до 
трагедії, уроки якої ще слід усвідомити. «Дзвін Чорнобиля» 
занесений до «Книги рекордів Гіннеса» як фільм, який був 
показаний у всіх країнах світу, де є телебачення.  Відзнятий з 
28 травня по 26 червня і на початку вересня 1986 року  фільм 
був заборонений до показу на території СРСР. 

   Також слід відзначити телесеріал від HBO 
“Чорнобиль”, зрежисований шведським музикантом та 
кінорежисером Юханом Ренком. Майстерно і правдиво 
викладений матеріал привернув інтерес до подій, що 
розгорталися 34 роки тому. Після показу фільму по ТВ 
надзвичайно підвищився попит на екскурсійні тури у 
чорнобильську зону. 
Ми не знаємо скільки часу ще буде Чорнобильська зона 

вважатися зоною відчуження, але потрібно пам’ятати, що такі трагічні помилки можуть 
вартувати людству життя. Щорічно повертаючись до подій катастрофи, ми маємо 
розмірковувати над своїм призначенням на землі і намагатися жити так, щоб не завдавати 
болю тим, хто співіснує поряд з нами. 

Чи знаєш ти, світе 
Як сиво ридає полин, 

Як тяжко, як тужно 
Моєму народу болить!.. 

Б.Олійник 
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