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Голод 33 

Трагічні уроки історії 

Година-реквієм у пам’ять про голодомор 1933 року 

…І досі блукають їх душі, мов тіні, 

І хліба шукають по всій Україні  
 (Голос з-за сцени) 

Не сьогодні це сказано: 

Час народжувати і час помирати, 

Час руйнувати  і час будувати, 

Час розкидати каміння і час збирати,  

Час мовчати і час говорити. 

Час – говорити! 

 

Ведучий 1. 

Відкрийтесь, небеса! 

Зійдіть на землю всі села, присілки та хутори 

Повстаньте всі, кому сказали: вмри! 

 

Читець. 

Зроніть сльозу. Бо ми не мали сліз. 

Заплачте разом, а не наодинці. 

Зроніть сльозу за тими, хто не зріс, 

Що мали зватись гордо – українці. 

 

Заплачте! Затужіть! Заголосіть! 

Померлі люди стогнуть з тої днини,  

Й благають: українці, донесіть 

Стражденний біль голодної країни. 

 

Згадайте нас – бо ми ж колись жили. 

Зроніть сльозу, і хай не гасне свічка! 

Ми в цій землі житами проросли,  

Щоб голоду не знали люди вічно. 

 

Ведучий 2.  

Засяйте над планетою невинні душі! 

Зійдіть на води й суші, 

Збудуйте пам’яті невигасний собор! 

Це двадцять другий рік! 
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Ведучий 1. Це тридцять третій рік! 

 

Ведучий 2. Це сорок шостий рік! 

 

Ведучий 1.  Голодомор! 

 

Ведучий 2. Голодомор! 

 

Разом.         Голодомор! 

 

(Голос з-за сцени) 

 

Пам’яті мільйонів українських селян, які загинули мученицькою смертю 

від голоду, заподіяного сталінським тоталітаризмом, пам’яті тисяч 

українських сіл і хуторів, які щезли з лику землі після найбільшої з трагедій 

ХХ століття. 

 

Учитель. (На фоні слайду презентації) 

 

Жить стало лучше, 

Жить стало веселее! 

                       Й. В. Сталін 

…а онде під тином 

Опухла дитина, голоднеє мре… 

Т. Г. Шевченко 

 

 Геніальний поет-гуманіст Шевченко правдиво розкривав усю трагічність 

людського життя за кріпацтва. Проте ці рядки виявилися пророчими для 

іншого часу. У «розквіті» соціалістичного будівництва в країні тиран Сталін 

проголосив це фальшиве гасло тоді, коли привид голоду вже навис над 

українським народом. 

Багатостраждальна історія нашого народу. Ми не повинні забувати 

тяжких її сторінок. На цю годину-реквієм ми прийшли зі свічками, як до 

храму. Хай же буде тут сьогодні храм духовності, храм пам’яті. 

(Учні запалюють свічки) 

 

Виконання пісні «Свіча», муз. М.Скорика 
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Учень 1. 

 Жахно навіть майже через століття ступати болючими стежками 

страшної трагедії, яка сталася на благословенній землі квітучого українського 

краю. Досі не віриться, щоб тут – у житниці України – раптово зник хліб, люди 

залишилися без зернини. І це в урожайний 1932 рік. Пухли старі і малі, 

вимирали роди й села. Смерть чигала по шляхах, на полі, в хатах. Здавалося, 

кістлява рука вдень і вночі не випускає своєї кривавої коси.1933 рік. 

Найчорніший час в історії України. У світі не зафіксовано голоду, 

подібного тому, що випав тоді на долю однієї з найродючіших і 

найблагородніших країн. 

 

Учень 2.  

ЛІТА 7441-ГО ВІД СОТВОРЕННЯ СВІТУ (ЛІТА 1933-ГО 

ВІД РІЗДВА ХРИСТОВОГО) БУВ В УКРАЇНІ ВЕЛИКИЙ 

ГОЛОД. 

НЕ БУЛО ТОДІ НІ ВІЙНИ, НІ СУШІ, НІ ПОТОПУ, АНІ 

МОРОВИЦІ. 

А БУЛА ТІЛЬКИ ЗЛА ВОЛЯ ОДНИХ ЛЮДЕЙ ПРОТИ 

ІНШИХ. 

І НІХТО НЕ ЗНАВ, СКІЛЬКИ НЕВИННОГО ЛЮДУ 

ЗІЙШЛО В МОГИЛУ – СТАРИХ І МОЛОДИХ, ДІТЕЙ, І ЩЕ НЕ 

НАРОДЖЕНИХ – У ЛОНАХ МАТЕРІВ. 

До Книги Буття України, - якщо таку Книгу буде колись написано. 

 

Читець. (На фоні «Адожіо» Альбіноні) 

… Сонце сходило над вихололими за довгу зиму полями, сідало за обрій 

кольору крові і не впізнавало землю. Чорне вороння зграями ширяло над 

селами, заціпенілими в тяжкому смертному сні. Танули на обширах України 

важкі сніги весни 1933 року, являючи світові трупний сморід, апокаліптичні 

видива, співмірні хіба що з картинами страшного суду. 

А чи була того року весна? Чи прилетіли знайомих людських осель 

довірливі лелеки? Чи співали травневими ночами у вербах над річками 

солов’ї? Ніхто того не бачив і не міг бачити. Ніхто того не пам’ятає сьгогодні. 

Пам’ятають інше.  

 

Учень 3.  

«На світі - весна, а над селом нависла чорна хмара. Діти не бігають, не 

граються, сидять на дворах, на дорогах. Ноги тонесенькі, складені калачиком, 

великий живіт між ними, голова велика, похилена до землі, а лиця майже 

немає, самі зуби зверху. Сидить дитина і чогось гойдається всім тілом: назад – 

вперед, назад-вперед. Скільки сидить, стільки й гойдається. І безконечна одна 
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«пісня» напівголосом: їсти, їсти, їсти… Ні від кого не вимагаючи, ні від матері, 

ні від батька, а так у простір, у світ - їсти, їсти, їсти…»  

Свідчення Кучерук Анастасії Максимівни з села Судачівка 

Чуднівського району на Житомирщині. (З-за сцени) 

 

Учень 4.  

Я свідчу від імені Джулай Марії Григорівни з села Городище Літинського 

району Вінницької області. 

«Помер чоловік мій Ваня. За ним повмирали діточки: Павлик двох років і 

Віра – півроку. Обох їх я занесла на цвинтар сама. Як прийшла хоронити доню, 

то була свіжа маленька ямка на чиюсь дитину. Я збоку видовбала дірочку та й 

поклала її туди. А на Павлика сама викопала ямку.» 

 

Учень 5.  

У 1933 р. обірвалась віха не однієї селянської сім'ї. Часто з розуму 

сходили, втрачали все людське. Матері варили у казанах власних дітей, їли 

дохлих коней, гнилу картоплю, одне одного. 

У зв'язку з тим, що Радянський Союз не визнавав факту голоду, міжнародна 

допомога йому не надавалась. 

 

Учень 6.  

Цей сніг, як сон, прийшов – розтане. 

Здимить і хмару перейде… Весна. 

Село лежить в тумані. 

Голодний рік. Голодний день. 

Іде – не йде, повзе по мертвих, 

Й хвалити бога – хоч повзе. 

Весняний дух живий – не спертий 

До сонця зводить все живе 

Й воно і молиться і плаче, 

Й радіє сонцю і воді. 

Якби він знав, коли б побачив – 

Сини ростуть на лободі. 

Сини Радянської держави! 

Та знає вождь, усе він зна… 

У вус всміхається лукаво: 

В Москві весна. Його весна! 

                                                       (М.Будлянський «Весна») 
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Учень 7.  

В селі весна повзе на ліктях, 

Повзе по мертвих і живих. 

В долині сонце ловлять діти. 

Що дзвінко капає із стріх. 

І п’ють опухлими вустами 

Оту живицю молоду. 

Їм жить і жить, та над полями 

Знов ворон каркає біду. 

Забрали тих, хто із комори 

Пашню останню вимітав, 

Хто ще активним був учора, – 

Сьогодні ворогом ставав! 

Голодний рік. Жорстокий світе. 

Дай хоч надію для живих. 

Весна. І сонце ловлять діти,  

Що дзвінко скапує із стріх. 

 

Учитель . 

Спочатку було слово. І було те слово — колективізація. Слідом за ним 

почався голод. Слово те прийшло в селянську хату не саме, за ним шикувався 

довгий стрій слів-чужинців, які несли з собою приниження для працьовитого 

українського селянина, чорну несправедливість, насильство і смерть. 

Агітація. Контрактація. Конфіскація. Касація. Екзекуція. Мобілізація. 

Реквізиція. Експропріація. Ліквідація... (слова на екрані) 

Ніби цьвохкав нещадний батіг по спині селянина. 

І тільки СМЕРТЬ зберігала свою назву. Нічого іншого на означення її не 

було вигадано. 

 

Танець зі свічками. 

 

Читець 1. 

О.Олесь 

Тиждень терпів я від голоду муки 

Тиждень терпів я від голоду муки, 

Плакав, ходив, простягаючи руки, 

Врешті й ходить я не зміг, 

Ледве дійшов і упав на поріг. 

Встав би, підвівся...Та зрадили сили... 

Плакали діти, баби голосили. 

Федір, мій син, на лежанці лежав... 

Звісно – каліка, терпів і мовчав. 



6 
 

Рачки над вечір поліз я по двору, 

Ледве добрався і вліз у комору, 

Наче уже переміг я й біду... 

Їсти не хочеться, смерти вже жду. 

Вранці на другий день зирк! У руки 

Хтось мені суне ковалок макухи! 

Хто це? Це ти, мій сусіда, Петро... 

Бог хай віддячить тобі за добро. 

Слина пішла. Затрусилися руки. 

Боженько милий! Ковалок макухи! 

Де ти? Пішов вже... Аж нагло онук 

Вихопив в мене ковалок із рук! 

Хтів я схопитись, побігти, догнати, 

Вирвати з рота! Навколішки стати... 

Вже я підводжусь і падаю знов... 

Впав непритомний, прокинувся – кров. 

Мабуть, забився... Вже близько до краю... 

Крутиться все навкруги... умираю... 

В кого б спитати – чи з'їв хоч онук? 

Може і в його хтось вирвав із рук. 

14.05.1922 

 

Читець 2. (Виходить на фоні слів з-за сцени) 

БІЛА МОЛИТВА БРАТИКА 

Ті маленькі рученьки, протягнуті до Бога... Маленький братик, умираючи, 

просив Бозю: «Дай хоч одненьку картопельку». 

 ГУРСЬКА Антоніна  

Бозю!  

Що там у тебе в руці?!  

Дай мені, Бозю, хоч соломинку, 

Щоб не втонути в Голодній Ріці.  

Бачиш, мій Бозю, я ще – дитинка.  

 

Таж підрости хоч би трохи бодай.  

Світу не бачив ще білого, Бозю.  

Я – пташенятко, прибите в дорозі,  

Хоч би одненьку пір’їночку дай.  

 

Тато і мама – холодні мерці.  

Бозю, зроби, щоби їсти не хтілось!  

Холодно, Бозю.  

Сніг дуже білий.  

Бозю, що там у тебе в руці?.. 
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Ведучий 1. (На фоні «Реквієму» Моцарта VII частина Lacrimosa) 

Світ мав би розколотися надвоє, сонце мало б перестати світити, земля 

перевернутися — від того, що це було на землі. Але світ не розколовся, сонце 

сходить, земля обертається, як їй належить. І ми ходимо по цій землі зі своїми 

тривогами і надіями, ми, єдині спадкоємці всього, що було. 

 

 

 

Ведучий 2. 

 Тож пом'янімо хоч сьогодні, з непростимим запізненням у довгі десятиліття, 

великомучеників нашої трудної історії. Пом'янімо і знайдемо в собі силу 

пройти за ними дорогою їхнього хресного путі. Не їм це потрібно, а нам. Все, 

що вони могли сказати світові, вони вже сказали. Тепер наша черга. 

 

Читець 3. 

Тихо, як свіча, догорів народ, 

Бо не мав меча на чужих заброд. 

Бо Господь йому скинув з неба плуг, 

На ганьбу й сраму дав покірний дух. 

О, народе, встань, сам собі порадь, 

Бо з чужих старань будеш помирать. 

Буде знов душа йти на смертну креш, 

Доки з лемеша зброї не скуєш. 

Оберни сто суш, в золоті хліба. 

Вийми з наших душ страх і плач раба. 

Господи, прийди в нашу не проглядь, 

Дзвони розбуди, що в землі лежать! 

 

Учитель. 

Богородице! Матір наша небесна! Свята Покрово, покровителька люду 

святоруського! Куди ж ви всі відійшли? Чого ж залишили мою землю і нарід 

мій на поталу червоних дияволів? Чи ж не бачите, що вони доточують кров із 

могутнього українського дерева? Чи ж не бачите криниці, повної українських 

сліз? Чи ж не бачите, що то не Україна вже, а велетенська могила? Де ж ви, 

сили небесні?" 

І стояла Вона осліпла від горя, обдерта, сива, напівблаженна, мукою 

підпирала небо, моторошно роззиралася, Мати-Україна, на велетенському 

хресті розіп'ята, і вишіптувала: "Дітоньки мої! Заждіть! Ось квасок, 

петрушечка зійдуть. Вже ген зозуля маслечко колотить, вже ген жита 
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зеленіють, сади біліють. Івани, Марії, Тараси! Стривайте! Зачекайте! Куди ж 

ви? Як же я без вас?" 

Ганно! Ганно! Блаженна Ганно! Стеряна Ганно! Дитя в казані зварила і 

як вовчиця рвала його зубами, і вила, вила, вила, аж холонули далекі світи… 

Прости, небо! Прости, земле! Простіть, зорі! Всі сили земні і небесні, 

простіть муку і божевілля мого народу! Ту моторошну дику ніч, усі жахи, не 

бачені від сотворення світу, простіть!... 

Роде наш небесний! Народе Божий неоплаканий! Лика неціловані, руки 

не перехрещені! Душі рідні перед господніми воротами не поблагословенні! 

Прости, народе Божий! Прости цю прокляту землю, цей милий рай, на 

якому оселився диявол. Усіх нас грішних прости, що мовчали, за упокій твій 

молебнів не справляли. Поминальних свічок не ставили, обідів за тебе не 

робили. 

І ми покарані за безпам'ятство. І до нас озвалося лихо. Нагодовано і нас 

смертоносним плодом, горить і над нами лиховісна непогасна свіча. Прости 

ж нас, роде наш замордований, лише сирою землею зігрітий. Царствіє 

небесне вам, Душі убієнні! 

Господи! Страждання, муки й горе мого народу до Всевишньої скорботи 

зарахуй, і біди й погибель від землі й народу сущого відведи. Нині, прісно і 

навіки вічні відведи! 

АМІНЬ. 

 

 

Панахида. 

 


