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За безладу безмiр, за кар'єри i премiї, 

немов на вiйнi, знову вихiд один. 

За мудрiсть всесвiтню дурних академiй 

Платим безсмертям - життям молодих. 

  

Iван Драч "Чорнобильська мадонна"  

         Чорнобильська атомна 

електростанція, 26 квітня 1986 року, планове виключення 

реактора, що тривало 20 секунд, здавалося звичайною 

перевіркою електрообладнання. Проте через декілька 

секунд в результаті різкого стрибка напруги стався хімічний 

вибух, в результаті якого в атмосферу викинуто близько 520 

небезпечних радіонуклідів. Вибух був настільки потужним, 

що забруднення розповсюдилося на значні ділянки 

території Радянського Союзу, які наразі входять до складу 

Білорусі, України та Росії. За офіційними повідомленнями, 

відразу після катастрофи загинула 31 людина, а 600 000 

ліквідаторів, які брали участь у гасінні пожеж і розчищенні, 

отримали високі дози радіації.  

     Згідно з офіційними даними, радіоактивному 

опромінюванню піддалися майже 8 400 000 мешканців 

Білорусі, України та Росії, що перевищує чисельність 

населення Австрії.  

      Забруднено близько 155 000 км
2
 території, що складає 

майже половину загальної площі території Італії. 

Сільськогосподарські угіддя площею майже 52 000 кв.км, а 

це більш ніж площа території Данії, забруднені цезієм - 137 

і стронцієм - 90 з періодом напіврозпаду в 30 і 28 років, 

відповідно. Майже 404 000 людей були переселені, проте 



мільйони як і раніше живуть в умовах, коли залишкова дія, 

що зберігається, створює цілу низку небезпечних наслідків.  

15 грудня 2000 року діяльність ЧАЄС як виробника 

електроенергії було припинена. 

     Аварія, що сталася на Чорнобильській атомній станції в 

квітні 1986 року, залишається найдраматичнішою та 

найважчою за своїми наслідками катастрофою в сучасній 

історії. Вона і зараз впливає на життя мільйонів людей.  

      Масштаби катастрофи могли б бути незрівнянно 

більшими, якби не мужність і самопожертва сотень тисяч 

учасників ліквідації наслідків аварії – наших 

співвітчизників. Ризикуючи своїм життям та здоров’ям, 

вони виконали свій обов’язок і захистили людство від 

згубного впливу і подальшого розповсюдження радіації. 

Вічна пам’ять тим, чиє життя передчасно обірвала 

Чорнобильська трагедія, людська шана та вдячність 

героям-ліквідаторам. 

 

Запропоновані матеріали будуть корисними в організації та 

проведенні виховних та літературно-художніх заходів, 

присвячених Чорнобильській трагедії.  

 

Вірші про Чорнобильську трагедію 
 

 

                  Багряна А.   Малиновий дзвін  (уривок) 
 

         Ви чули, як плаче спустошена Прип'ять, 

         За скоєний гріх розіп'ята живцем, 



        Прип'ята до неба, щоб вічності випить, 

        Щоб вмити від бруду змарніле лице? 

        Регочуть іони малиновим дзвоном, 

       Вбиваючи блиск нерозкритих очей, 

        Ридає вночі божевільна мадонна, 

        Приймаючи з лона холодних дітей 

        В бездонність ночей. 

        І тихо ступає життя у полин, 

        І лине Чорнобильський дзвін. 

 

               *   *   * 

 

            Драч І.    Вічна материнська елегія 
 

        Назустріч Учні Сина. 

        Під руки - та в кабіну. 

        Знов дивна ця людина! 

        - Мене пізнав, Сину? 

                                                                   

        - Чого тікаєш, Мамо? 

        Тож мусимо ловити,  

        І скажу просто й прямо: 

        Мене не обдурити! 

 

        Тебе візьму я в Город 

        До внуків помирати. 

        Сказала йому гордо: 

       - Я - невмируща мати! 

        Дивилися солдати, 

        Як плачуть генерали, 

         І знов стара до хати 

        Чимдуж чимчикувала. 

 

       Де бусол і криниця, 

       Де кіт її й корова 

       І де усе, що сниться 

       Без слова, лихослова. 

 



      Пройшла усі сторожі, 

      Минула всі обвали. 

      Палали її рожі, 

      Як півні - генерали. 

 

      Було все мов на лезі, 

      Якому все стинали,  

      І квітку прямо в цезій 

      Поцілувала Мати. 

 

      Все плакало на сонці, 

      Не хтіло помирати,  

      І квітку прямо в стронцій 

      Поцілувала Мати. 

 

 

Драч І.   Солдатська мадонна 
 

Більше року метляється  

На балконах пропаща білизна,  

Більше року сотається 

Любов молода ненависна, 

Ненависна, бо звідки 

Ти іншої візьмеш любові, 

Коли кров клекотить 

І ненависть ходить по крові! 

Ріжем сосни руді 

Од того проклятого року, 

Із пеньками смолистими 

Також маєм мороку. 

Стовбури ми ховаємо –  

Аж два метри сипкого піску. 

Чи сховаєш ти ненависть 

У могилу таку? 

Вже над лісом рудим 

Простелились лисицями дюни, 

А пісочок цнотливий,  

І безтямно і проклято юний. 



Вистеляється, лащиться,  

Наче він ні при чому. 

Закопати, туди його матері,  

І швидше мотати додому… 

 

     Та щоранку ми бачимо, 

      Як вночі тут хтось босий ступа. 

     На пісочку неторканому 

     Якась боса жіноча стопа, 

     Наче б хто по душі моїй 

     Так таємно непрошено ходить. 

     І це нас налякало -  

     Не по-людськи якось виходить. 

 

     Нас привозять у зону. 

     Тут немає нікого-нікого. 

     Та за сни ти, нарешті, 

     Моя нерозумна тривого. 

     Але знову уранці 

     Босий слід той веде в саркофаг. 

     От спитай генерала. 

     Генерал каже: - Факт! 

 

 

    Ми пускали вівчарку. 

    Не бере вона босий той слід. 

    Ми вночі пильнували,  

    Ми уже не поспали як слід. 

    Та нікого не встежили. 

    Тільки босий хапливий слідок 

    Був тоді, коли сніг був 

     І коли був зелений льодок. 

 

     Генерал сподівається: 

    - Матір я взяв із села. 

    А вона мені з Києва 

    Третій раз уже боса втекла. 

    Хоч би взулась та взута 

    Тікала сюди у цей світ, 



    А то босий, однаковий, 

    Дуже босий-бо слід. 

 

   І замовк він знетямлений, 

Бо якраз по сипкому піску 

Йшли невидимі ноги 

І вервечку чітку і легку 

Своїх босих слідів 

Пропечатали перед нами, 

Перед юними й сивими, 

А дурними справіку синами. 

 

Бігли босі сліди, 

А пісок тільки спалено вився, 

Шепотів, шерхотів, 

В стежку шлейфом світився, 

А ми німо дивилися - 

От проява непевна яка!.. 

Може, мати ішла в Саркофаг 

До Валерія Ходемчука?!. 

 

  

Задворний В.     Героям Чорнобиля 
 

Коли зловісна блискавиця 

Сторуко в серце уп’ялась, 

І опалила ваші лиця, 

І в танці дикому зайшлась, 

Коли вже й хмари спопеліли 

У знавіснілому вогні, –  

Ви смерть приборкати зуміли 

На тім, останнім рубежі. 

Не віддали їй на поталу 

Світанків наших ніжний щем, 

Ви, як один супроти стали, 

Пекельним січені дощем. 

У тій жорстокій веремії 

Ви до кінця тримали бій 



І пронесли свої надії 

Крізь вогнецвіт своїх надій. 

Шумлять жита, як і раніше, 

Пливуть у небі літаки… 

       За вас історія допише 

       Суворі подвигу рядки. 

 

         Костенко Л.    Стоять озера в пригорщах долин 
 
     Стоять озера в пригорщах долин, 

      Луги цвітуть у придорожній смузі. 

       І царствений цибатий чорногуз  

      Поважно ходить в ранній кукурудзі. 

      Дівча козу на вигоні пасе, 

      Машини мчать, баранки крутять аси. 

      Малина спіє.. І на все, на все 

      Лягає пил чорнобильської траси. 

      Жоржини на чорнобильський дорозі 

      Вже другий рік, як струшують біду, 

      Прозорий жах обмацує ворота - 

      Чи можна людям в хату увійти? 

      Роса - як смертний піт на травах, на горіхах. 

      Але найбільше стронцію - у стріхах. 

      Хто це казав, що стріхи - традиційні? 

      У нас і стріхи вже радіаційні. 

      Летючі крони голубих дерев. 

      Із року в рік дожити до неділі. 

      Ріка. Палатка. Озеро. Курінь. 

      Аборигени острова Надії. 

      Босоніж дітки бігають малі. 

      Пройшла гроза і не була озонною. 

      А де тепер не зона на землі? 

      І де межа між зоною й не зоною? 

 

          Костенко Л.  Страшний калейдоскоп 
 
      Страшний калейдоскоп:  

       в цю мить десь хтось загинув. 



          В цю мить. В цю саму мить.  

           У кожну із хвилин. 

           Розбився корабель.  

           Горять Галапагоси. 

          І сходить над Дніпром  

          гірка зоря-полин. 

          Десь вибух. Десь вулкан.  

          Руйновище. Загладь. 

          Хтось цілиться. Хтось впав.  

          Хтось просить: «Не стріляй!»  

         Не знає вже казок Шехерезада. 

         Над Рейном не співає Лореляй. 

        Летить комета. Бавиться дитя. 

        Цвітуть обличчя, острахом не стерті. 

        Благословенна кожна мить життя 

        На цих всесвітніх косовицях смерті! 

 

                      **************************** 
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