
 
 

Знак біди: 

слідами Чорнобильської трагедії 

 
Минає 34 роки як Чорнобильська катастрофа сколи-

хнула весь світ. Її наслідки відчутні дотепер. Про ці сумні 

події не варто мовчати – письменники видають книги, ві-

рші, розповіді, спогади, інтерв'ю про події 26 квітня 1986 

року. 

Квітень 1986 року вибухнув не квітковим цвітом, а 

атомними частинками. Чорнобильська АЕС не встояла й 

зруйнувала все довкола. Це велика катастрофа, яка заче-

пила мільйони маленьких життів, зруйнувала сім'ї, змі-

нила ціле покоління. Зона, уражена радіацією, лякає не 

тільки небезпекою, а й історіями людей, які пережили ті 

страшні події. 

 



Книги, щоб пам’ятати про катастрофу на 

Чорнобильській АЕС 

 

Сергій Трохим «1986. Чорнобильські хроніки» 

 

 
 

Твір Сергія Трохима виданий у 2016 році. У книзі, об-

сягом 224 сторінки, розповідається про те, як через 

об’єктиви телекамер українських журналістів світ дізна-

вався, що ж реально відбувалося в зоні відчуження. 

Автор не тільки торкається фактів з історії трагедії 

Чорнобиля. Він доводить, що ця масштабна катастрофа 

стала саме тією безповоротною подією в історії Радянсь-

кої імперії, що призвела до її розпаду. Зоря Полин — при-

кінцевий акорд сумної мелодії, що передує остаточному 

фіналу. Далі — агонія величезної країни. 



Галя Аккерман «Пройти крізь Чорнобиль» 

 

 

 

Книгу вперше видали у 2016 році, а у 2018 її надруку-

вали ще раз. Її обсяг – 168 сторінок. Книга Галі Аккерман 

– це подорож письменника крізь драму Чорнобиля в різ-

номанітних її людських, соціокультурних, професійних 

аспектах. 

Це проходження крізь очисний вогонь нового знання, 

трагічних відкриттів, крізь драму людських доль. Ця 

книжка також про Чорнобиль як про один з найстрашні-

ших злочинів радянської системи. Незаперечна цінність 

видання і в тому, що це погляд людини інших культур – 

адже авторка суміщає в собі єврейську, російську і фран-

цузьку культури та родинно пов'язана з Україною. 

  



Юрій Сафонов «Біль і тривоги Чорнобиля» 
 

 
 

Книга "Біль і тривоги Чорнобиля" вийшла в 2006 

році обсягом 288 сторінок. Це колективна розповідь про 

найбільшу техногенну катастрофу в історії людства, з 

часу якої минуло вже багато років. 

Автори, що були безпосередніми свідками і учасни-

ками ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, діляться 

своїми спогадами про тривожні для України й усього 

світу дні весни і літа 1986-го, розмірковують над долями 

чорнобильців, болючими проблемами відчуженої 30-ти 

кілометрової зони і самої станції, розглядають і прогнозу-

ють розвиток ситуації навколо ЧАЕС. 

 

 

 



Михайло Загреба «Пропусти Чорнобиль  

крізь серце» 
 

 
 

Ця фотокнига – данина пам’яті журналіста і ліквіда-

тора Михайла Загреби, що вийшла в 2002 році.  

Захоплива розповідь про мальовничий древній полі-

ський край, убитий радіацією, примушує читача погля-

нути на чорнобильську катастрофу не тільки як на тех-

ногенну, але й на гуманітарну. Замислитись над тим, що 

ми втратили в історичному, культурному, природничому 

та мистецькому значеннях. Адже до аварії на Поліссі збе-

рігалися, як ніде в Україні, найдавніші звичаї, традиції 

культури та побуту слов’ян. 

Правдиву, емоційну оповідь Михайла Загреби ілюст-

рують його фотографії. 

 

 



Бійці невидимої війни. Книга нарисів, присвячена 

ліквідаторам-чорнобильцям Кам’янського району 
 

 
 

Книга вийшла в 2019 році. ЇЇ обсяг – 216 сторінок. Ав-

тори нарису: С. Л. Магльована, Т. П. Чупак, О. А. Мушта, 

Г. М. Таран, Л. В. Василенко, А. С. Притула, Л.С. Шра-

мко поділилися з читачами спогадами окремих чорно-

бильців Кам’янського району про перебування в зоні 

страшної техногенної катастрофи. 

Книга “Бійці невидимої війни” є своєрідним нагаду-

ванням людям про те, що вони не мають права стирати з 

пам’яті уроки, які винесла Україна з Чорнобильської 

трагедії, а також ніхто не повинен забувати тих мужніх і 

відповідальних людей, які носять горде звання “Ліквіда-

тор”. 



М. К. Оніщук «Черкаський біль Чорнобиля» 
 

 
 

Ця книга вийшла в 2006 році обсягом 166 сторінок. Це 

спроба узагальнити воєдино дещо з багатющого арсеналу 

матеріалів, історичних документів, літератури, періодич-

них видань, спогадів сучасників про землю Черкаську. 

Зібраний матеріал - яскраве свідчення про титанічну 

роботу, яка була виконана нашими земляками з ліквіда-

ції наслідків аварії, про той запал, з яким працювали 

люди як в Чорнобилі, так і в 30-кілометровій зоні.  

 

 

 



Ці книги становлять великий інтерес і призначені для 

широкого читацького кола.  

 


