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Загадили ліси і землю занедбали. 
Поставили АЕС в верхів” ї трьох річок. 
То хто ж ви є, злочинці, канібали?! 
Ударив чорний дзвін. І досить балачок. 
В яких лісах іще ви забарложені? 
Що яничари ще занапастять? 
І мертві, і живі, і ненароджені 
Нікого з вас довіку не простять! 
 
  Ліна Костенко. 

 
 
 

Зловісна заграва, що спалахнула квітневої ночі 1986 року над   українсько-біролуським 
Поліссям, сколихнула всіх. Чорнобиль став  зловісним знаком щонайсильніших 
саморуйнівних дій людини, найдраматичнішою поразкою в її такому нерозумному 
протиборстві з природою. З”явившись під знаком біблійної “звізди Полин”, той чорний 
Чорнобиль став якщо й не розплатою, то якнайсерйознішою пересторогою нашому 
варварству, легковажності, ненаситному споживацтву, технокративній сваволі, що дозволяє 
собі знущатися з природи, нашої одвічної матері й заступниці. 

 
Чорнобиль – це трагедія не тільки окремих осіб, не тільки наслідок низького 

професіоналізму, службової недбалості й некомпетентності. Чорнобиль – це поразка науки, 
відчуженої від людини, збюрократизованої, далекої від ідей гуманізму й народної совісті. 

 
Полум”я приборкано, зона означена, карти радіаціного забруднення після настійних 

вимог громадськості врешті-решт опубліковано. Але чи можемо ми сказати, що небезпека 
минула, що відчуття тривоги за середовище проживання нас більше не турбує? 

 
Літератури, яка з різних точок зору висвітлює Чорнобильську трагедію, дуже багато. В 

даному бібліографічному списку зібрані офіційні документи, книги та статті, в яких 
найбільш сучасно і науково обгрунтовані дані про причини аварії та її ліквідацію, про стан і 
майбутнє ЧАЕС, про  людські, технічні, екологічні та інші проблеми цієї глобальної 
катастрофи. 

 
В останньому розділі подано художні твори, присвячені Чорнобилю, та літературно-

критичні публікації. 



Аварія на ЧАЕС: події, наслідки, альтернативи. 
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