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Минув 19-й рік від трагічної події на Чорнобильській 
АЕС, що увійшла в історію людства як найбільш жахли
ва катастрофа XX сторіччя. Проблеми, породжені нею, і 
досі є проблемами сьогодення. На жаль, вони будуть на
гадувати про себе й нашим нащадкам. Чорнобиль постав 
перед нами як небезпечний фактор можливої загибелі

цивілізації, примусив визнати необхідність вчитися на 
власних помилках, мудро використовувати новітні тех
нології. Він став новим викликом людству, дав йому мо
жливість пересвідчитися, що в межах його відповідаль
ності сьогодні знаходиться сама планета Земля.
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Експозицію Націо
нального музею 

"Чорнобиль" створено з 
метою допомогти люд
ству усвідомити постчор- 
нобильську ситуацію, за
своїти уроки Чорнобиля 
в усіх сферах життя та 
не дати світові забути ці 
уроки. Всемогутність і 
безсилля людини проде
монстрував Чорнобиль і 
залишив застереження 
поколінням наступних 
тисячоліть. Але людина 
повинна сповна нести 
відповідальність за свої 
діяння - такий є лейтмо
тив музейної експозиції. 
Над входом до неї ми чи
таємо: "Est dolendi mo
dus, non est timendi. Є 
межа у печалі, тривога не 
має межі".

Наш унікальний музей 
працює в Києві на древ
ньому Подолі вже три
надцять років. За роки 
існування він став музе
єм національної трагедії, 
музеєм - пам'яттю, музе
єм - надією, музеєм - 
символом нездоланності 
українського народу в 
найстрашніших випробу
ваннях. Двадцять шосто
го квітня 1996 року Ука
зом Президента України 
йому надано статус На
ціонального.

Переступивши поріг 
музею, ви одразу ж опи
няєтесь перед шлагбау

мом, який зупиняє вас на 
Чорнобильській дорозі 
тривожно блимаючими 
вогниками. Символічна 
Чорнобильська дорога і є 
входом до музейної ек
спозиції. На дорозі на
мальована вирвана з ко
ренем яблуня - біблійне 
дерево життя, дерево піз
нання добра і зла, а її 
живі, червоні плоди, мов 
людські долі, котяться по 
дорозі вам назустріч. Уз
довж дороги над нашими 
головами, у нашій 
пам'яті - дороговкази, на 
яких назви 76 міст і сіл 
України, погублених ра
діацією. Дорога веде в 
Чорнобильську зону - зо
ну відселення, зону від
чуження.

Не одну тисячу років 
на цій землі безперевно 
жили люди. Тепер у 
бур'янах лани й городи, 
занедбані подвір'я, кину
ті напризволяще будин
ки, занапащена земля. 
Урвався живий природ
ний зв'язок, зв'язок по
колінь. Родовід перер
вався. Хто житиме отут у 
прийдешньому - через 24 
тисячі років (саме такий 
період напіврозпаду плу
тонію - радіоактивної ре
човини, якою забруднено 
поліську землю...

А 160 тисяч жителів 
українського Полісся, що 
з коренем вирвані з рід-

ної землі атомною стихі
єю, немов оці червоні 
яблука пообіч Чорно
бильської дороги розко
тилися світами.

Над дорогою хоругва з 
храму Іоанна Богослова, 
що стоїть в селі Товстий 
Ліс забруднений радіа
цією. Саме голос Іоанна 
Богослова з глибини сто
літь попереджав нас: 
"Хто має вуха, хай чує... І 
засурмив третій Янгол, - 
і велика зоря спала з не
ба, палаючи, як смоло
скип. І впала вона на 
третину річок і на водні 
джерела. А ймення зорі 
тій Полин, і стала трети
на води, як полином, і 
багато людей повмирали 
з води, бо згіркла вона". 
Чорнобиль - це вид по
лину, що зростає лише в 
українському та біло
руському Поліссі. Прий
шов час зупинитися і за
думатися - хто ми є і на
віщо на цій землі?

При вході в експози
ційний зал нас зустрічає 
іконостас, зібраний зі 
справжніх реліквій ду
ховної культури Полісся. 
Його фрагменти приве
зено науковими співро
бітниками музею з Вос- 
кресенського храму, най- 
древнішого в Поліссі 
(1773 рік). Храм, погра
бований мародерами, 
згорів вщент у травні 
1996 року. Пам'ять про 
нього для нащадків бере
же наш музей. Двері іко
ностасу обплутано колю
чим дротом, на якому ви
сить знак - жовтогарячий 
трилисник "Обережно, 
радіація!". У порожніх 
очницях іконостасу - си
луети в захисних костю
мах і респіраторах. Зі 
стін залу на нас дивлять
ся чорнобильські вікна, 
багатьом із них не одна 
сотні років.

У центрі залу на 
"п'ятаку" атомного реак
тора Чорнобильської 
АЕС встановлено покров 
з храму Архистратига 
Михаїла (с. Красне), під 
яким замість купелі, де 
освячували народження 
нової людини, гойдається 
поліський човен - символ 
Ноєвого ковчега. Саме 
він врятував земне життя 
під час Всесвітнього по
топу. А Чорнобильська 
трагедія - не є певним 
чином потопом, від якого 
до цих пір намагаємось 
врятувати майбутнє зе
млі - дітей. Тому човен

наповнений іграшками, 
їх залишають діти, які ві
двідують музей.

Над покровом - два ян- 
гели: білий і чорний, 
добро і зло, вічна бороть
ба. Під крилами білого 
янгола - портрети ма
леньких українців, що 
народилися після ката
строфи, але залишились 
її заручниками. Саме в 
цьому експозиційному 
залі можна поміркувати 
про те, що призвело до 
26 квітня 1986 року і як 
зробити так, щоб такого 
більше ніколи і ніде не 
трапилося...

Дві інших зали прис
вячено аварії і найважли
вішим подіям під час її 
ліквідації. Відвідувачі 
дізнаються про них через 
долі сотень тисяч лікві
даторів - людей різних 
професій: військових, по
жежників, міліціонерів, 
шахтарів, будівельників, 
лісників, зв'язківців, вче
них - всього більш як 
600 тисяч людей.

Унікальні експонати - 
розсекречені документи, 
мапи, фотографії, особи
сті речі ліквідаторів, інші 
реліквії із зони відчужен
ня, які тепер зберігають
ся в музеї (старовинні 
ікони, витвори народних 
майстрів, ремісників, ре
чі народного побуту По
лісся) - змушують зами
слитись про найболючіші 
проблеми сьогодення: 
екологічні, соціальні, ду
ховні збитки, заподіяні 
катастрофою. Численні 
матеріали розповідають 
про героїчні дії ліквіда
торів, які рятували пла
нету Земля від страшно
го лиха, не шкодуючи 
свого здоров'я і життя.

Сьогодні експозицію 
музею розташовано в де
кількох залах, вона налі
чує близько семи тисяч 
експонатів. А в 1992 році 
їх нараховувалось лише 
декілька сотень.

Чимало представлено в 
музеї документів, які 
оприлюдненно вперше. 
Вони допомагають шир
ше осягнути планетар
ний масштаб Чорно
бильської катастрофи, 
яку слід розцінювати як 
останній й найперекон
ливіший заклик до ядер
ного роззброєння, спіль
ної боротьби за екологіч
ну чистоту планети, прі
оритет загальнолюдських 
цінностей в розвитку сві
тової цивілізації.

Музейну експозицію 
оснащено сучасними адіо- 
візуальними та інформа
ційно-довідковими тех
нічними засобами, дію
чою трьохфазною діара- 
мою "Чорнобильська 
АЕС до, під час, та після 
аварії", діючими макета
ми, які розширюють хро
нологічні та тематичні ме
жі музею, підсилюють до
стовірність експозиції. 
Тут можна побачити уні
кальні відеоматеріали, 
комп'ютерні програми 
про катастрофу, її наслід
ки. На стелі одного з ек
спозиційних залів працює 
електронна карта атомних 
електростанцій, розташо
ваних на планеті Земля. 
Спеціальна комп'ютерна 
програма "Чорнобильсь
кий слід" демонструє рух 
радіаційної хмари по зем
ній кулі в квітні - травні 
1986 року.

У квітні 1998 року в 
експозиційному залі 
встановлено електронну 
Книгу пам'яті учасників 
ліквідації наслідків аварії 
на Чорнобильській АЕС. 
До неї вже занесено пріз
вища більш як 5 тисяч 
ліквідаторів.

Автор художньо-ди
зайнерської концепції 
музею народний худож
ник України А.Гайдама
ка. Створені ним худож
ньо-емоційні, філософсь
кі образи несуть значне 
тематичне навантаження, 
допомагають глибше ос
мислити загальнолюдсь
ку трагедію XX сторіччя.

Велика кількість мате
ріалів, які зберігаються в 
музеї, є наслідком науко
во-дослідної та пошуко
вої роботи працівників 
музею, спеціальних екс
педицій у зону відчужен
ня, відряджень у регіони 
України. У спеціально 
обладнаному фондосхо- 
вищі зберігаються десят
ки тисяч історичних ре
ліквій, які чекають своїх 
дослідників.

Багато уваги приділя
ють працівники музею 
роботі з молоддю. Для 
школярів, учнів та сту
дентів проводяться не ли
ше екскурсії, а й уроки 
пам'яті, зустрічі з ліквіда
торами, вченими, кінодо
кументалістами, письмен
никами, організовуються 
конференції, диспути, му
зично-поетичні вечори, 
конкурси, екологічні свя
та, перегляди тематичних 
відеофільмів тощо.

Музей підтримує зв'яз
ки з установами та орга

нізаціями, приватними 
особами в країні та за 
кордоном, які цікавлять
ся чорнобильськими про
блемами, допомагають 
постраждалим.

Значна частина експо
зиції розповідає про до
помогу Україні у подо
ланні наслідків Чорно
бильської катастрофи з 
боку світової спільноти. 
Ніхто з відвідувачів му
зею, з якої б країни він 
не був, не залишається 
байдужим до цієї траге
дії. Кожного дня ми чує
мо слова вдячності і 
співчуття. Вражені поба
ченим в музеї, вони по
тім надсилають нові ек
спонати для наших ек
спозицій: газети, журна
ли, документи тощо. Га
зету "The New York Ti
mes" від 29 квітня 1986 
року з сертифікатом 
справжності, яка вже 
стала раритетом, придбав 
для нас в Історичному 
Газетному Архіві США 
пан Брайан Томасино. 
Належне місце в експо
зиції зайняла картина 
американської поетеси та 
художниці Лони Шелтон 
"Вирвані з коренем". Цей 
твір виповнено у манері 
поетичного живопису, 
стилі, який створила са
ма авторка. Якщо уважно 
придивитися, можна по
бачити, що кожний мілі
метр картини заповне
ний віршами. Ідея вірша 
та картини з'явилася у 
авторки після відвідуван
ня Національного музею 
"Чорнобиль", районів 
України, які постражда
ли внаслідок ядерної ка
тастрофи. Авторка пере
дала цю картину в дар 
музею.

У нашому виставково
му залі постійно експо
нуються роботи худож
ників, фотомитців, на
родних майстрів, прис
вячені чорнобильській 
темі, місцю людини в 
світі, проблемам еколо
гії та майбутнього пла
нети. В цьому році ми 
відкрили вже 59-ту ви
ставку. Наші відвідувачі 
бачили й міжнародні ви
ставки - з фондів Хіро- 
сімського Мирного ме
моріального музею 
(Японія), з архіву Вати
кану, з приватної колек
ції італійського худож
ника Паоло Чимоні.

Фотовиставка "У зоні 
зупиненої цивілізації. 
Культові споруди та
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Закінчення. Початок 
на 1-ій, 6-ій стор.

некрополі 30-кілометро- 
вої зони" разом  з релік
віями, що зберігаються у 
фондах музею (предме
тами духовної і мате
ріальної культури меш
канців Полісся, фотогра
фіями з їхніх родинних 
архівів) у вересні 1997 
року були представлені 
на виставці під назвою 
"На цій знедоленій зе
млі" у м. Ерфурті в рам
ках Днів культури Укра
їни в Німеччині.

Восени 2003 року бри
танці побачили виставку 
дитячого малюнку "Чор
нобильська катастрофа: 
дитячий погляд", яку

музей демонстрував в 
Лондонській Міжнарод
ній галереї дитячого ми
стецтва.

Про існування Націо
нального музею "Чорно
биль" відомо далеко за 
межами нашої країни. 
Незвичайність та філосо
фічність його експозиції 
відзначає преса багатьох 
країн світу. За останні 9 
років музей відвідали 
представники 78 держав. 
В їхньому числі Прези
дент Грузії Михайло Са- 
акашвілі, віце-президент 
США Альберт Гор, Гене
ральний секретар ООН 
Коффі Анан, Голова 
Парламентської Асам
блеї Ради Європи лорд

Девід Рассел Джонстон, 
Голова Єврокомісії Ро
мано Проді, заступник 
Генерального секретаря 
ООН з гуманітарних пи
тань Кензо Ошима, Пре
зидент ОБСЕ Адріан Се
верин, виконавчий ди
ректор ЮНІСЕФ Керол 
Бедламі, відомий бра
зильський письменник 
Пауло Коельо, голови та 
члени урядів, парламен
тарії багатьох країн сві
ту, представники міжна
родних союзів і організа
цій тощо.

Музей став справжнім 
місцем роздумів про ми
нуле та майбутнє люд
ства, місцем збереження 
пам'яті, храмом надії та спасіння, куди приходять 

сотні тисяч людей різно
го віку, національності, 
віросповідання, аби 
пом'янути жертви Чор
нобиля, згадати і вшану
вати земним укліном 
ліквідаторів, які захисти
ли і продовжують захи
щати нё лише Україну, а 
й усе людство, подякува
ти тим країнам світу, які 
простягнули руку допо
моги нашим дітям, по- 
страждалим від Чорно
бильської катастрофи.

Ганна 
КОРОЛЕВСЬКА, 

заступник директора 
музею з наукової 

роботи, заслужений 
працівник культури.

Фото
Валерія КРИМЧАКА.

Від редакції: наразі Національний музей "Чорно
биль" на роздоріжжі - очікує вирішення своєї долі, 
оскільки Міністерство внутрішніх справ України, 
якому він належить, вже публічно, вустами свого мі
ністра Юрія Луценка, відмовилось від його подаль
шого опікування: "Музей відомству непотрібний, на
ша справа - злочинців ловити".

Зараз очікується рішення на урядовому рівні: ко
му віддати цей унікальний музей - МНС України чи 
Мінкультури? Скоріше б! Редакції "Вісника Чорно
биля" небайдуже, коли музей знову почне повноцін
но працювати, готуватися до відзначення 20-х роко
вин Чорнобильської катастрофи, адже ми свого ча
су підтримали ідею створення цього музею друкова
ним словом, допомагали у збиранні частини експона
тів. Нам небайдужа його доля, як вона небайдужа 
всім, хто мав відношення до його створення, стано
влення, хто хоч раз побував у ньому, кому небайду
жа пам'ять про ліквідаторів і постраждалих. Доля 
Поліської землі.

Тому закликаємо всіх, від кого це залежить: вирі
шуйте швидше, дайте музею працювати, - час для 
всіх плине невпинно і незворотньо.


