
ЗАКЛІК 26 КРАСАВІКА 2021 
ДА ЖАНЧЫН УСЯГО СЬВЕТУ
Гэты заклік працягвае заклік 26 красавіка 2016, які выклікаў 400 ініцыятываў па ўсім сьвеце
 

Кантэкст
26 красавіка 1986 года адбылася Чарнобыльская катастрофа.
На працягу 35 гадоў гэтую вялікую падзею сучаснай гісторыі  
аналізавалі, каментавалі, здымалі пра яе фільмы, але яна застаеца 
“загадкай, якую павінна разгадаць ХХІ стагодзьдзе”, як кажа 
Сьвятлана Алексіевіч, лаўрэатка Нобелеўскай прэміі па літаратуры 
2015 года.
Менавіта яе твор “Чарнобыльская малітва”, упершыню апублікаваны 

па-руску ў часопісе “Дружба народов” ў 
1997 годзе і потым перакладзены на 
мноства моваў, дазволіў чытачам па 
ўсім сьвеце ўсьвядоміць разбуральныя 
на с т у п с т вы г э т ай не зваро тнай 
т э х н а л а г і ч н а й і г у м а н і т а р н а й 
катастрофы.
Гэты трагічны расповед рэгулярна 
адаптуецца для тэатру, радыё і кіно, ён 
натхняе многія канферэнцыі, артыкулы, 
раманы, інтэрв’ю і… канфлікты.
Пралог “Чарнобыльскай малітвы ” 
пачынаецца са звычайнай гісторыі 
каханьня і пераносіць нас прама ў сэрца 
здарэньня , беспрэцэдэнтага для 
гісторыі чалавецтва.
Про с т а е с ь в едчан ь н е маладой 
жанчыны, якая распавядае пра свайго 

мужа-пажарніка ператвараецца ў сапраўдную эпапею. У тую ноч яе 
муж разам з чатырнаццацю калегамі безвынікова спрабуе тое, пра што 
ім сказалі як пра “звычайны пажар” на чацьвёртым рэактары ЧАЭС імя 
Леніна.
Атрымаўшы ў першыя хвіліны сьмяротную дозу радыяцыі, ён два тыдні 
аганізуе ў невядомасьці, у страху, але і… у неверагодным каханьні. 
Гэтыя вар’яцкія чатырнаццаць дзён усё пераварочваюць для яго і 
ягонай жонкі, для іх сем’яў і сяброў, але і для Медыцыны, Навукі, 
Палітычнай і Ваеннай Улады.
У Савецкім саюзе і ва ўсім сьвеце.



Гэты “Гімн каханьню” годны таго, каб яго па ўсёй Зямлі 
выканаў велізарны жаночы хор.
Вы любіце чытаць або дэкламаваць уголас? Вы актрыса або не? Тады 
дзе б Вы ні знаходзіліся 25-26 красавіка 2021 года, у любы зручны для 
Вас час ад 18 вечара 25 да паўночы 26 прачытайце або сыграйце 
Пралог да “Чарнобыльскай малітвы” Сьвятланы Алексіевіч.
Сьпіс выданьняў і перакладаў на мовах усяго сьвету можна знайсьці па 
спасылцы: https://april26appeal.noblogs.org  
Гэты эфемерны мастацкі акт адрасаваны публіцы, бясплатна сабранай 
у кніжнай краме, бібліятэцы, на развалінах замка, у кватэры, у тэатры, 

у парку, у школьным класе, у закінутай 
фабрыцы, пасярод лесу, на вяршыні гары, у 
двары, у бары, на паркінгу, у кіно, у турме, у 
лякарні…

Пры выкананьні гэтых умоваў Сьвятлана 
Алексіевіч аўтарызуе і падтрымлівае ініцыятыву.
Ужо зараз Вы можаце паведаміць пра свой удзел у групе на фэйсбуку: 
www.facebook.com/groups/977646358962204/
Напішыце Ваша імя, месца (адрас і краіну) і час падзеі. Пры жаданьні 
Вы можаце дадаць ваш здымак і/або здымак месца, сайт, нумар 
тэлефона для сувязі.
Адказнасьць за падзею бярэце на сябе Вы. Яе арганізацыя мусіць быць 
простай і недарагой. У запрашэньні на падзею проста пазначце, што Вы 
адказваеце на “заклік 26 красавіка 2021”.
Група на фэйсбуку і блог “Заклік 26 красавіка 2021” будуць публікаваць 
усе прапановы па меры іх атрыманьня. Гэта прасторы інфармацыі і 
камунікацыі для журналістаў з усяго сьвету і для ўсіх зацікаўленых.

Можна зьвязацца з камандай “Закліку 26 красавіка 2021”:
- па-французску з Бруно Бусаголем cokoller@bluewin.ch
- па-ангельску з Андрэ Лярыўерам andre.lariviere@laposte.net
- па-руску і па-ўкраінску з Нікай Лё Дантэк artnouv@gmail.com

- з 18.00 25 кастрычніка да 00.00 26 
кастрычніка 2021
- чытаньне ці пастаноўка толькі 
Пралога
- простая інтэрпрэтацыя
- бясплатная падзея
- ніякай фіксацыі акрамя фатаграфій
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