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Праз прызму дзесяцігоддзяў 

          

      Чанобыльская трагедыя…Страшнае гора, якое абрушылася на нашу 

зямлю 25 красавіка 1986 года. Родны край ператварыўся ў “мёртвую зямлю”. 

Трыццаць  два гады  мы збіраем той атрутны ўраджай, што быў пасеяны тады, 

трыццаць два  гады  мы не можам ачуняць…Чарнобыль стаў самай вялікай 

бядой для сучасных беларусаў. 

     “Чарнобыльская быль” – менавіта так называлася мерапрыемства, 

прысвечанае угодкам чарнобыльскай трагедыі, праведзенае вучнямі 8-х класаў 

нашай школы.     Надоўга запала ў душу біблейская легенда пра зорку Палын, з 

якой распачыналася мерапрыемства. “…І ўпала з неба вялікая зорка, якая 

гарэла быццам свяцільня, і ўпала на трэцюю частку рэк і на крынічныя воды. 

Назва гэтай зоркі Палын; і трэцяя частка водаў зрабілася палыновай, і многія 

людзі памерлі, таму што воды сталі горкімі…”.  

Горкія і ўспаміны тых, хто перажыў гэтую трагедыю. Многа 

перасяленцаў з забруджанай радыяцыяй тэрыторыі жыве ў нашым горадзе. Яны 

не любяць успамінаць, просяць не называць іх імёнаў, пра трагедыю гавораць 

неахвотна, многія плачуць…Большасць з іх страцілі самае дарагое і каштоўнае 

- сваю маленькую  радзіму, куточак зямлі, з якім ад самага нараджэння людзі 

непарыўна звязаны. Выгнаныя бядою з родных мясцін, яны праз гады і 

адлегласці не знаходзяць душэўнай раўнавагі, сэрцы рвуцца дамоў…Пра што б 

ні гаварылі , прыгадваюць радзіму, роднае Палессе. Жыццё іх як бы  

разламалася на 2 часткі. Адна – большая, важнейшая, засталася там, у зоне, а 

другая тут – дзеля  дзяцей, унукаў. Успамінаюць рознае. Старэйшыя 

прыгадваюць прыгажосць родных мяцін да трагедыі, успамінаюць тую 

страшную спякотную вясну, пажары на тарфяніках, бясконцыя стужкі 

аўтобусаў са спужанымі няшчаснымі людзьмі. Маладзейшыя, што пад час 

трагедыі былі яшчэ дзецьмі, са слязьмі на вачах успамінаюць дамашніх 

пітомцаў, якіх прыйшлося пакінуць, мілыя сэрцу хатнія рэчы, сямейный 

рэліквіі, любімыя цацкі, якія засталіся там, у тым жыцці…  На Радаўніцу 

абавязкова стараюцца вырвацца на радзіму, наведаць могілкі, успомніць 

блізкіх, знаёмых. Аказваецца, не ўсе згадзіліся пераязджаць. Людзі пажылога 

ўзросту аставаліся на забруджанай тэрыторыі, каб апошнія гады жыцця 

пражыць там, на роднай зямлі. Многія сталі хварэць ужо на новым месцы, 

многіх няма ўжо ў жывых. Тыя, што дажываюць свой век тут, на новай радзіме, 

якая даўно ўжо стала другім домам, хацелі б быць пахаванымі там, у роднай 

зямельцы. Адна пажылая набожная жанчына сказала нам, што на яе думку, 



Чарнобыль – гэта пакаранне нам за нашы недарэчныя ўчынкі, безгаспадарлівыя 

адносіны да зямлі, якую ўжо не вернеш…  Яны не любяць успамінаць… 

     Літаратура заўсёды першай адгукаецца на самыя балючыя праблемы жыцця. 

А самай балючай тэмай для сучасных беларускіх пісьменнікаў стала тэма 

Чарнобыля. Пад час мерапрыемства была арганізавана выстава кніг, 

прысвечаных чарнобыльскай бядзе. З заміраючым сэрцам, са слязьмі на вачах 

слухалі мы ўрыўкі з кнігі нобелеўскага лаурэата С. Алексіевіч “Чарнобыльская 

малітва”, дзяліліся ўражаннямі ад прачытанага апавядання  І. Пташнікава 

“Ільвы”. 

     Гістарычныя даведкі, цяжкія кадры відэахронік, малюнкі дзетак, якія 

пацярпелі ад аварыі, бязлітасная медыцынская статыстыка… Усё што 

адбывалася пад час мерапрыемства надоўга запала ў душу, заставіла адчуць 

сувязь з нашым мінулым і адказнасць за нашу будучыню. Калісьці беларускі 

паэт Янка Сіпакоў напісаў: “Дзе нам баліць, там і душа.”А калі размова ідзе пра 

Чарнобыль – душа баліць. І так і павінна быць. Мы, маладыя, нясём адказнасць 

за нашу будучыню, за нашу зямлю. Менавіта мы павінны зрабіць усё магчымае, 

каб чарнобыльская трагедыя больш ніколі не паўтарылася. 

                                                                  

 


