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({орнт;х ёапо у лто0спава € не]у'сшо '..

[{оэюна 3 н1,!х - це ло!на п!ё проерес.

[{айспорашлн|иле, що ус!х сп!тпкало, -

Бшбух на \орнобцльськ!й АЁс'

|1ротягом свого !сторинного розвитку л!одство зазна_т1о багато горя'

зму1шене було боротися за 1снування на 3емл|, його сп|ткали потпест|, стих|йн|

лиха) в|йни... Фднак ус| ц| под1| рано чи п|зно в|дходили в минуло, перея<ит| й

подолан|' з€},1и1ша}очи в соб| ли1пе спогади, тим часом як 9орнобильська

катасщофа фактично нездоланна, оск!льки головним ]1 насл|дком е рад|ац|я,

незрима й нев|днутна, здатна д\яти протягом тисяч рок|в 1 на величезних

територйх.

€аме тому тема 9орнобильсько| трагед|| близька не ли1ше укра!нцям, а й

л}одям усього св|ц. Ёемас л|ку лтодським )цратам, не п|ддаеться реальн|й

оц|нц1 1шкода' завдана здоров'то нац|!, однак найважче вим|ряти щавми
моральн|' адже 9орнобильська авар|я змусила л}одство усв|домити свок)

безпорадн|сть перед природо}о 1в|дтути сщах перед майбутн!м.

Б':оть на сполох дзвони 9орнобиля.. . Бедрь новий в|дл|к часу...

26 кв|тня 1986 р|к... ф дата стЁ1па пер1шо}о траг|иното в!хото в |стор|| атомно!

енергетики' яка засв|диила: небезпека чаце на того' хто вщатив конщоль над

атомом.



1|е| весняно] ноч| на берегах |!рип'ят| лтоди н|коли не забудщь. Бона

6ула тихок)' темно}о' не в|щува-гла б]ди. |{роте саме в цк) н!ч в|дл[к часу став

авар1йним. Б|д катастрофи в|дд1ляли не години' не хвилиъ1у1' а секунди... 1{оли

все навколо' здаеться' спапо' над четвертим реактором неспод|вано вихопилися,

розтина1очи небо, вогнян| язики... | завмерла 9ща|на-мати в н|мотшу

он1куванн|.

|!олум'я бурхливот похсеж| осв|тлило кох{ного' хто там прац1овав | хто

там жив' хто був поряд з б|дото в ту щаг|нну годину. |1ершлими до реактора по

щивоз| прибули пожех{ники, як1 не м.|ли права на помилку, | взяли 
'

|!ертпий удар на себе,

|{ер:ший вогонь на себе.

1ак одчайдутшний,(анко

.|1тодям в|ддав свое серце.

-{,к хсе тут не згадати,

[{оруч з ним не н€ввати _

Бас, що рл|ли серцем

[р|зний вогонь зупи}{яти.

3 атомом стати до бото *

3 пощъл'ям смертоносним'

1заступили собото

€в|т, що малий | дорослий...



-}{|на 1{остенко чи не пер1ша п|дкресл:ое мастштаби проблеми, пор|внтотони

духовне банкрутство л}одських ду1п |з найстратпн|хшото еколог|чното

катастрофо'о 
- 

{орнобилем:

{,то в на1шу дол}о т|льки не втрг{авоя)

Б яких тенетах т|льки не б'емось,

,{уховний 9орнобиль давно вже почався'

А ми ще т|льки його бо!мось.

9весь в|дчай | безпорадн|сть л!одини' яка опинилася сам_на_сам |з

еколог|чн0}о катасщофото, висловила.}1. |(остенко у сво|й поез!!:

Атомний Б!й опустив бетонн1 пов|ки.

|(оло окреслив навколо себе сща:шне.

({ому 3в|зда_|{олин уп€|"ла в нагш! р|ки?!

[то с|яв цто б|ду | хто 1| потсне?

[то нас образив, зн|вечив, обясер?

.{,ка орАа нам г1дн|сть притоптала?

9кщо (наука потребуе }кертв>), _

9ог,у }к не вас вона перековта-гла?!

|[оез|я ст€}ла своер|дним бол|сним плачем_прок.]ш1ттям ус|х безневинних |

сща)кденних, ус|х тих, хто бо]}ься )кит\4 дал| | не знае, к0го за це судр1ти.

/1тодство н€вав)кди з€ш1и1пить у сво!й пам'ят| стра1пний день, коли (ударив

чорнии дзв1ю):

3агадили л|си | зем.1|}о занедбали.

||оставили АБ€ в верх|в'? щьох р|но!с.

1о хто ж ви е' злочинц|, кан|бали?!

9дарив норний дзв|н. ! досить 6алачок.

:!*



Б яких л!сах |ще ви забарлот<ен|?

[(о янинари ще занапастять?

{ мертв|, | жив|, | ненародэкен|

Ё|кого з вас дов|ку не простять!

фама {{ стол|ття в1добрая<ена у багатьох сповнених в|дчато творах

укра|нських 1 заруб|экних письменник|в, | це озна.тас, що сьогодн| приховувати

правду про 9орнобильську щагед|то та !1 насл|дки недоречно | нечесно.

|{рийдеш:н1 покол|ння, як| )китимуть у пост иорнобильську епоху' мусять знати

про най>кахлив|тшу катасщофу лтодотва | винести з не| уроки в|дпов|дальност|

за свое майбутне | майбутне сво1х д1теи.

[о норнобильсько? катасщофи особлива увага прикуга | .[{|ни !(остенко .

Б|дщння ц|е! трагед|| нутне у творах поетеси. фоте .}1|на (остенко донин|

доклада€ зусиль' щоб норнобильська стор|нка укра|нсько| |стор!| н|коли не

з|тл1ла. |{оетеса пору1шув€|]!а ц|о проблему в публ|цистичних матер|а-гл€[, }
пов|ст| <3она в|дтркення>> | нав!ть у докр{ент.}льному ф|льм| <<9орно6иль,

тризна). 9 склад| норнобильсько| експедиц|| -[!|на (остенко в|дв!дала м|сце

катасщофи пон|вечен| населен| гункти щидцяти к1ломещово| зони

в!дтуження, зустр|налася з тими !] х(ите.}ш{ми' як| не покинули територ|го

техногенного лиха.

1ема 9орнобиля в л!риц1 -|{|ни !{остенко особливо терпка. Фсобисто для

не! це була стра1цна духовна вщата _ вона втратила притлок ду1ш1. 9ронище

€трахол|ося 6агато рок1в було !1 опорото, в|драдото. |||сля .норнобильського

лиха цей л1с опинився у зон| рад|ац|йного забруднення. [аким чином

всел|одське лихо ст€1ло частко}о особисто| дол| поетеси' а' от)ке' | !! творност|.



Рядки в1ртш!в -|1|ни 1{остенко переповнен! болем, обуренням, а.]1е не

<1нкрустац1]>> стверджуе' що б]да, яка переходить у спадок |з покол[ння в

покол|ння' приносить не ли!ше матер|альн1, а й духовн| генетичн1 вщати. Б|да у

спадок _ це тавро для всього покол|ння. у цикл| ''1нкрустац||'' ц|й тем|

присвя!1ено так| поез!|, як: <<€основий л|с перебирае сщуни))' <<€тоять озера в

пригор1шнях долин>>, <<фвенять у в!драх крижан| крух{альця>>, <<}1оя печс}пь _

р1ка без переправ0), ((А вже зем]|я, древ.т1янська рве на соб! кайдани>> та |н.

€тоять озера в пригорщах долин.

}!уги цв1-цть у придоро:кн|й сшгуз|.

1 царстве нртй цибатий норноцз

|!овахсно ходить в ранн|й кукурудз1.

[1вна козу на вигон| пасе.

йатшини 11уг[{ать' баранки крутять аси.

йатлина сп|е...

1 на все, на вое лягае пил чорнобильсько? щаси
Роса _ як смертний п|т на травах, на гор|хах.

Але найб|льтше сщонц|то _ у сщ!хах.

[то це сказав' що стр|хи - традиц|йн|?

9 нас | стр[хи в>ке рад!ац!йн|.

,{звенять у в|драх крихсан| круж€}льця.

€ело в сн|гах, | стежка ан| рутш.



€таренька щуп]а дихас на пальц!,

1й, певно' сняться повн| >кмен| ф}ш,
|й сняться хмари | липнев| щози,

{иясь А}тша, прозора при св|н|.

А в|кна сплять, заск.}1ив мороз !й сльози

9 вир|й шолет|ли рогаи|.

Аошту | сн|ц наковтався комин'

1тин улав, нав|що городить?

}{иве в т|й хат| сивий-сивий спомин'

!л|тку в]н п|д щу1ше}о сидить.

| хата, й тин, ! щутша серед АвоР},

1 кияштиння чорне де-не-де'

Бсе згадуе себе в сво1о найт9ащу пору.

[ стех<ка, по як]й вя<е т1льки сн1г |де.

9 1(иев| презентув.|пи кнш1{ку .]-{|ни 1{остенко <3оря на |м'я |{олин:

стр:!ху | в|ри в те' що разом мо)кна подолати б1ду.

€тра>кденна на1ша зем.тш1. .. 3рита моги||ами' зас1яна члями' полита

кров'то. |, здавалося 6, на ц|й, так|й мг{еницьк|й земл|, н|коли не повинно

селитися горе' бо вх<е ст|льки було його, що щ|зь в|ки [ дос| нуеться в|дгом|н

тя)ккого лтодського стогону... 9о,"у <3в|зда-|!олин ушала в нащ| р|ки?!> йоже,

це покаран! ми за хш|(ацьке ставлення до приро ди, занехцвання ]] законами, за

необачн|сть 1 необдуман|сть?



€ьогодн|, {( н|коли, госщо стоять еколог|чн| проблеми, з них

найстратшн1шла - це насл|дки {орнобильсько] катасщофи.

[осщим болем в|дцкнулася в серц| .[{1ни }(остенко норнобильська щагед|я. 3-

п|д'й пера виходять сповнен| г|ркоти 1 сщажлан}1'{ поетинн| рядки:

йи - атомн| з€}ложники прощесу.

Б>ке в нас нема н| л|су, н| небес.

1ак | х{ивем од сщесу | до сщесу

Абетку смерт1 масмо _ Авс.

} багатьох творах .}1|на (остенко не просто висловл}ое почуття' описуе

певн| 1сторитн1 под||, €}ле ставить досить складн| питантля, на як1 'намагаеться
знайти в!дпов|дь.

1ворн|сть -[{!ни |(остенко по_справ)кньому неповторне явище духовного

х(иття укра}нсько| нац||. [оркатонись на1ших ду1ш' вона пробуджу€ у них св|тл[ !

рад|сн| почуття' робить |х благородн|п:ими, нист|тпими.

.[{ину думками в сиву давнину... Баиу кв|тку ''норнобид5!| 
- 

духмяну'

запа!шну' що мас иулод|йну л|карсьч силу. Ё{атш| прад|ди тшукагли !!, щоб

ряцвати себе в1д хвороб, нещасть' щоб дат[4 соб1 довгол|ття. 1(в|тка

''норнобиль''... 1ам, де !| було багато, де над степом стояв !? дух запа1шний, там |

оселились л}оди' щоб дихати , на6ирати здоров'я. Ёазвали це м|сце {орнобилем.

1знали про нього ли1ше т|, хто жив там. }{ило, росло м1стечко, ст€ш]о м|стом, не

п|дозртоточи' що прийде час' коли про нього д|знасться весь св|т. 9ща!на ще не

вихукапа щи)каних за1цпор|в з ураз п1сля норнобильсько| катастрофи дутш. | ця,

люто припоро1шена ((мирним атомом)> зем]1я

мовчанн|_задум|.

немов застигла у сща1шно\,гу



9ар|вне ||ол|сся з| сгшутком дивитьоя на нас сво!ми голубими очима-

озерами' розк[тшними багатими л|сами, зор!е шам'ятт}о пращур|в' кричить

пустко!о' плаче оамотою... <<*ив_був народ над [[рип'яттто _ | знию>.

||рости, Бо>ке, прости' земле р|дна, сво!х лходей-щ!тшник!в, лтодей-

жертовник!в... !{ороку, щодня, щохвилини л}одство згадус цей день. 1 болить у

нього ду1ша' | >кевр[е над\я, | не згасае лтобов до ц1е| зболено{ краси' р1дно!

Б|тчизни.

9орнобильський в|тер по ду1шах мете'

{орнобильський пип на роки опадас.

[одинник )1{иття безупинно ]де

... .[иш: пам'ять усе пам'ятас

Б'готь щивожним набатом дзвони 9орноби;ш{... Бони нагаду!оть:

пам'ятайте! {ай не повториться! {ай земля зацв|тае навесн| пи!шним

буйством кольор|в, хай пнуться до сонця трави, хай поверта!оться з

чужини х<уравл|, несу{и на крилах рад|сть зусщ|н1 з р1дното землето!

Ф земле втрачена) явися)

Бодай у зболеному сн|,

1 лазурово простелися'

| дутшу порятуй мен!.



:г

;.

!

!е вже було в|стря атаки. Б1й |з розбурханото стих!ето. А поР}ч, у

мирно!шу >китт|? 1{о було, що зм|н}овапося' як прийтшла сща1шна зв[стка?

.|[уното в|дцкнулася в мирних поме1пканнях пол|щук|в, змусила лтодей

шо_ново]шу пог.]1янути на св|т. Розпоча-гтася евакуац|я хсител|в. <<8ив_був народ

над |[рип'ятт}о _ | знию>.

.[к глибоко символ|чно: евакуац|я в|дбуваеться напередодн| Беликодня.

9 цей день' за давн|м звича€м' прибиратоть подв|р'я, пе{щь паски' розпису[оть

писанки. .{,к в|домо, яйце символ|зуе пер1попочаток уоього сущого у €в|т1, знак

пер1шозародц Ёитгя. А ц' все навпаки. |{оля | луки, л|си ! озера, р|нки |

ставки поблизу 9орнобиля урахсен| тях{ко1о невидимо}о хворобото' яка

з€}пи|циться незагойното вир€вко}о на лон1 природи' закарбуеться в серцях тих'

хто покинув р|дну дом!вку, обжит| м!сця, могили сво|х батьк]в. Баэкко було |м

з.}пи1шати р1дн[ хати' усе те' що вони на)|(или свое}о праце}о, _ н|би в|д|рвати

частку свого серця.

9являто: висох.}1и р|нки,

|{ощезали | птахи, | зв|р|.

3 краго в край просл€}лися п|ски

Фантастичн| | мертвенно-с[р|.

)['являго: н| м|ст, н1 с|л.

Ё| на чо]угу погляд зупинити

1 що все 6уло довк|л _

Р{емоя<ливо нав|ть у яву:;т:*1.

{рама [{ стол!ття не поли1шае лтодськ! серця. |!роходять роки п|сля авар|| на

9орнобильськ|й Авс.



б|ль не вш{ухае' тривога не покидае лтодей, пов'язаних скорботним часом

ядерного апока.гт|псису. т{орнобиль атомний. Б{н, мабуть, зникне п|сля того' як

ми вищавимо у соб1 9орнобиль духовний.

1{итц| [{ стол|ття багато говорять про це у сво|х творах' не просто

висловл}о}оть поч}[{, опису!оть певн| |сторинн| под||, €|"ле став.тш{ть досить

складн| питання' 1шука}очи власно? !стини. .}!тодське )киття е 1швидкоплинним'

ми не маемо змоги виправити' викреслиту| те' що вхсе зроблено' тому масмо

оц[нтовати мох(лив! насл|дки сво]х д1й. 1 одразу згаду!оться слова ген[а-гльно]

поетеси "[{|ни (остенко :

8иття |де | все без коректур,

1 як напи1ше1п' так уже | буле...

Багато розм|ркову|оть поети та письменники над проблемо}о зм|зернення

л*одсько| А}тш|, яке не повинне в|дбуватися.

1 в еп!ценщ| лог|ки | сщесу,

,{е все зм|тпалось _ р|дне | иуэке,

!1туе розум вицки прощесу'

Аушла скарби прадавн| стере)ке.

1 насправд|, духовн| скарби, сама сутн1сть л}одини с однаковото за ус|х

нас|в, щеба вм|ти не зм|шцгвати акцент|в м|хс в|чним та ми}{ущим' попри

обставини сусп|льн| та |сторитн|, ми маемо збер|гати духовн| скарби

попередн1х покол|нь, що в|добразились у мистецтв|, у фольклор[, у ф|лософ||

видатних мислител1в минулого...

довертшено! та високо] за овое!о

акту€}пьното 1зараз.

1!1ен! здаеться' дроблема деградац||

природо}о л}одсько? ду:ш1 з€}пи1шасться


