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ВСТУП 

Актуальність теми. Голодомор 1932-1933 рр. на території України – одна з 

най жахливих подій за всю історію людства, тривале приховування 

соціального лиха від людей, трагедія неймовірно великих масштабів. Факт 

існування голодомору 1932-1933 рр. почав визнаватися громадськістю тільки 

після проголошення незалежності України. Штучний терор голодом, 

запроваджений в Україні, призвів до масового винищення кількох поколінь 

звичайних безвинних селян, до розрухи соціальних основ нації, та її 

духовності. Сьогодні за сучасних умов, коли історики мають доступ до 

раніше таємних архівних джерел, стає зрозуміло: від терору голодом народ 

України втратив набагато більше, ніж за період громадянської та Першої 

світової воєн загалом. На сьогодні в Україні майже неможливо знайти 

людину, яка не чула про трагічні події 1930-х рр. Влада того часу розробила 

план, за яким стояла спланована конфіскація врожаю та усіх інших продуктів 

харчування у звичайних селян солдатами радянської влади впродовж періоду 

Голодомору 1932 – 1933 рр. Як наслідок це призвело до штучного 

винищення селян голодом у мільйонних масштабах в той час, як влада 

зберігала тонни зернових та інших продуктів в резервах, які відправляла на 

експорт за кордон під час Голодомору [1]. Також заборонялося та блокували 

виїзд тих людей, які хотіли покинути межі Української СРР. Влада 

категорично відмовлялася від допомоги з-за кордону для людей які 

потребують їжі. Не зважаючи на те, що дії представників радянської влади 

згідно з нормами радянського кримінального законодавства розцінювалися 

як вбивство, причини масового злочину ніколи в СРСР не розслідувалися, а 

значіть ніхто не поніс покарання при тому, що найвищому керівництву СРСР 

було відомо про факти загибелі людей від голоду. Масове вбивство людей 

штучним голодом впродовж десятиліть не тільки навмисно приховувалося 

радянською владою, а й взагалі заборонялося про нього будь-де згадувати. 

Сьогодні про тему Голодомору нам нагадають та розкривають у музейних 

експозиціях, художніх творах, кінострічках, публіцистиці. Кількість 
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наукових публікацій налічує майже десятки тисяч екземплярів. Попри це 

мало хто торкнувся теми Голодмору в хореографії. Сьогодні понад 80% 

українців за розрахунками соціологів вважають Голодомор геноцидом, що 

підтверджує актуальність теми. Тому тема подій 32-33 рр. робить мені 

виклик як хореографу постановнику, та надає змогу передати образи людей 

тих часів за допомогою елементів хореографії, міміки, реквізиту та одягу. 

Бакалаврська робота надає змогу розвиватися не тільки як балетмейстер 

постановник, а ще як виконавець того чи іншого образу та ставить тобі 

питання: «Чи зможу я передати на сцені глядачу саме той час, образ саме тих 

людей?». Тема Голодомору зацікавила мене не на жарт, тому для реалізації 

проекту я визначив таку мету, такі завдання: 

Мета бакалаврської роботи – реалізація творчого проекту «Отруйне 

колосся» на основі подій Голодомору (1932-1933рр.) та втілення його в 

хореографії. 

Завдання творчого проєкту: 

проаналізувати історію, причини та організацію Голодомору; 

проаналізувати образи головних героїв картини; 

охарактеризувати дійових осіб через художній образ в хореографії; 

розробити ідейно-тематичний аналіз хореографічної картини; 

втілити на сцені практичну частину творчого проєкту. 

Новизна творчого проекту - передати глядачу картину того часу, саме тих 

страшних подій через образи та хореографію , та поєднати в проекті 

класичну хореографію з сучасним танцем. 

Практичне значення творчого проекту.  

          Теоретична частина творчого проєкту може бути використана в 

навчальному процесі хореографами, або іншими суміжними 
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спеціальностями. Практична частина хореографічної картини «Отруйне 

колосся» може використовуватись як в аматорському колективі, так і в 

професійному колективі на великій сцені, зі зменшенням або збільшенням 

учасників, зміною та продовженням сюжетної лінії, збагаченням 

танцювальної лексики. 

Апробація творчого проекту. 

          Хореографічна картина  «Отруйне колосся» була показана на іспиті з 

«Мистецтва балетмейстера» (ВП «МФ КНУКіМ», ауд. 121.), на практичному 

показі творчих проектів у актовій залі університету. 

Структура та обсяг пояснювальної записки.  

          Пояснювальна записка складається зі вступу, двох розділів, висновків, 

списку використаних джерел, додатків. 
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РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи реалізації творчого проекту 

Хореографічна картина «Отруйне колосся» на основі подій Голодомору 

на Україні (1932-1933рр.) 

1.1. Термінологія. Голодомор як визначення 

          Голодомор — дослівний переклад цього слова морити голодом, смерть  

від спланованого голоду. Вперше термін Голодомор зустрічається 17 серпня 

1933 року в чеській газеті «Veсernıіk P.L.», в якій розмістили інформацію - 

«Hladomor v SSSR» [2]. За кордоном преса використовувала такі терміни як: 

«голод», «Głod», «Hunger», тобто нейтральне визначення слова, яке означало 

катастрофічну нестачу харчових продуктів в певній місцевості. Також у 

звітах німецьких дипломатів за 1932-1933 рр. зустрічаються такі терміни як: 

«Hungerkatastrophe» (голодова катастрофа), «Planierung der Hungersnot» 

(Планування голодовки) «Hungersterbens» (померлі з голоду),  які пов'язували 

з запланованим штучним голодом організованим радянською владою. Термін 

«голодова катастрофа» був запозичений в другій половині 1930-х рр. 

об'єднаннями української еміграції Америки та Європи. Його застосовували 

громадські діячі та публіцисти в 1940—1950-х рр.., особливо коли 

вшановували пам'ять жертв Голодомору (до 50-ліття трагедії). Пізніше  у 

науковій літературі з’явився його синонім - геноцид. Щоб дати назву 

масовому штучному голоду 1930-х років, дослідники використовували різні 

назви. Британський історик Роберт Конквест, один із найвідоміших авторів 

публікацій історії Радянського союзу назвав свою книгу «Жнива скорботи», 

Семен Старів автор книги спогади — «Страта голодом». Дуже часто 

вживалося поняття «штучний голод», або «навмисно організований голод». У 

роздумах та дослідженнях Роберта Конквеста та Джеймса Мейса автори 

доводять, що Голодомор відповідає загальноприйнятому визначенню 

геноциду [3]. Після того як Україна стала незалежною, термін Голодомор 

почали застосовувати письменники, політологи, соціологи, історики. 

Соціологи кажуть, що після опитування громадян Україні у 2015 році, майже 
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80 % вважають Голодомор геноцидом. У 2006 році Український парламент 

офіційно визнав Голодомор геноцидом українського народу. У Законі 

Верховної Ради офіційно зафіксували термін Голодомор «Про Голодомор 

1932-1933 рр. в Україні» тому він набув статусу юридично-правової категорії 

від 28 листопада 2006 року [4]. Пізніше 16 країн офіційно визнають 

Голодомор геноцидом українського народу. У 2010 році судовим розглядом 

завершилася кримінальна справа за фактом здійснення злочину геноциду. 

Суд визнав винним сім вищих керівників СРСР та УСРР, а саме генерального 

секретаря ЦК ВКП(б) Йосипа Сталіна, секретарів ЦК ВКП(б) Лазаря 

Кагановича та Павла Постишева, голову Раднаркому СРСР В'ячеслава 

Молотова, генерального секретаря ЦК КП(б)У Станіслава Косіора, другого 

секретаря ЦК КП(б)У Менделя Хатаєвича, голову Раднаркому УСРР Власа 

Чубара. Далі суд констатував, що за даними наукової експертизи загальна 

кількість людських втрат від Голодомору становить 3 мільйони 941 тисяча 

осіб. Також за даними слідства визначено, що втрати українців у частині 

ненароджених становлять 6 мільйонів 122 тисячі осіб [5]. 

1.2. Причини й організація Голодомору 

          На сьогодні з відомих документів архіву можна зробити висновок, що 

керівництво Радянської Росії свідомо організували винищення голодом 

українців. Голод організовували не лише в межах УСРР, а й на всіх етнічних 

землях. Організація голодомору та відкритий грабунок селян почалося 

приблизно в 1920 році, першими організаторами та керівниками якого були 

Ленін і Троцький. У 1930 році Сталін прийняв рішення, та дав поштовх новій 

хвилі колективізації в СРСР. Пізніше у квітні приймають закон, згідно з яким 

колгоспи змушені були здавати до третини зібраного збіжжя [6]. Ціни на 

Заході різко впали саме на сільськогосподарську продукцію, як наслідок 

Великої депресії. Економічна криза стрімко підкралася на поріг до 

Радянського Союзу. Щоб заробити валюту, влада приймає рішення 

продавати ще більше зерна за кордон, тепер з колгоспів забирають майже 
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весь урожай, що змушувало звичайних селян відмовлятися від праці. У 

грудні 1932 року для боротьби з цим явищем в СРСР вводять внутрішні 

паспорти. Пізніше у Миколаєві будують найбільший у Європі елеватор на 

території морського торговельного порту, через який влада відправляла зерно 

на експорт [7]. На фоні цих подій продовольче становище сіл ставало все 

гірше. В результаті з урожаю 31 року, який тягнувся аж до весни 32 року, в 

деяких сільських районах Української СРР почався голод, наслідком якого 

наступила смерть близько 150 тисяч безвинних селян. Голод тривав до тих 

пір, поки не з'явився врожай 1932 року. Внаслідок цього селяни утворили так 

званий рух опору, з яким було 1716 масових виступів, 15 з них 

кваліфікувалися як широке повстання проти радянської влади. Звичайні 

селяни об'єднувалися у групи людей кількістю до двох тисяч, та кричали такі 

гасла: «Верніть нам Петлюру!», «Дайте другу державу!», «Хай живе 

самостійна Україна!», «Геть СРСР!», «Давайте завойовувати іншу свободу, 

геть комуну!» [8]. На той час у селян зброї не було, тому брали вили, лопати, 

сокири, створювали навіть кінні загони. Групи селян які виступали зі співом 

«Ще не вмерла Україна» ліквідовували органи місцевої влади. Партійці й 

комсомольці втікали. Радянська влада не приживалася в Українській СРР. 

Керівництво СРСР розуміло це. На партійних зборах влітку 1930 року 

керівник Компартії України Косіор заявив: «Селянин приймає нову тактику. 

Він відмовляється збирати урожай. Він хоче згноїти зерно, щоб задушити 

радянський уряд кістлявою рукою голоду. Але ворог прорахувався. Ми 

покажемо йому, що таке голод. Ваше завдання покінчити з куркульським 

саботажем урожаю. Ви мусите зібрати його до останньої зернини та відразу 

відправити на заготівельний пункт. Селяни не працюють. Вони розраховують 

на попередньо зібране зерно, яке вони заховали в ямах. Ми повинні 

примусити їх відкрити свої ями «.Розумів це і Сталін. У листі до Кагановича 

від 11 серпня 1932 року, вождь писав: «Якщо не візьмемось нині за 

виправлення становища в Україні, Україну можемо втратити... Поставити 

собі за мету перетворити Україну у найкоротший термін на справжню 
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фортецю СРСР; на справжню зразкову республіку. Грошей на це не 

шкодувати» [9]. Таким чином, радянське керівництво ставило перед собою 

дві мети. По-перше, загнати селян у колгоспи та збільшити обсяги 

хлібозаготівель. По-друге, зламати класовий і національний рух опору, який 

на хвилях українізації набував обертів. 

1.3. Наслідки Голодомору 

          Статистика та дослідження історика Станіслава Кульчинського 

вказують на те, що кількість населення 1937 року становило 28 мільйонів 388 

тисяч осіб в той час, як населення 1926 року – 28 мільйонів 926 тисяч осіб. 

Таким чином за 10 років ми маємо різницю, яка становить 538 тисяч осіб 

[10]. Щоб точно порахувати втрати людей саме від голодомору, вчені та 

історики виключали очікувану природну смертність 1933 року. Для цього 

вони використовували середнє арифметичне від показників смертності за 

1927 – 1930 роки, приблизно 524 тисячі осіб на рік. Якщо брати 

відкоректовану народженість 1933 року, яка складає 621 тисячу, одержуємо 

приріст за це рік у 97 тисяч людей. У порівнянні з попередніми роками, цей 

приріст менший у п’ять разів. Порівняння цих величин дає нам змогу 

обчислити та дізнатися невідомий показник неприродної смертності у 1933 

році. За 27 – 36 роки природний приріст становить близько 4 мільйони 43 

тисячі осіб, якщо додати до цієї величини різницю (тобто 538 тисяч), 

отримуємо демографічний дефіцит у 4 мільйони 43 тисячі осіб. Також 

потрібно рахувати гілку міграції, яка становить 3 мільйони 238 тисяч осіб 

(що дорівнює прямим втратам від голоду 1933 року). Згідно з даними 

статистики можна зробити висновок, що голод 32 року на Україні забрав з 

собою на той світ 144 тисячі безвинних людей. Голод був наслідком 

примусової конфіскації зерна владою з урожаю 1931 року, який припинився 

лише влітку 32 року, з появою нового врожаю. У 1933 році історія знов 

повторюється після конфіскації владою врожаю 32 року. У разі відсутності 

зерна у селян на відміну від 1931 року, у 32-му проводилася конфіскація 
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запасів інших харчових продуктів. Результатом цього дійства вже в жовтні 32 

року почалася перевага смертності над народжуваністю. Питання про 

кількість загиблих під час голодомору залишається актуальним і на досі. 

Василь Морочко та Володимир Сергійчук, які є дослідниками Голодомору в 

Україні, в своїх роботах доводять, що внаслідок Голодомору загинуло 

близько 7 мільйонів українців. Слід звернути увагу на те, що під час другої 

світової війни серед українців загинуло близько 8 мільйонів осіб, що всього 

лише на 1 мільйон більше ніж загиблих від голодомору [11]. Також треба 

враховувати кількість загиблих від супутніх захворювань. 2 листопада 1933 

року відправлено повідомлення німецького консула в Києві А. Хенке про 

поширення в місті висипного тифу та зазначено, що кожного дня до лікарень 

потрапляє близько 200 хворих на тиф; причиною поширення тифу стало 

сільське населення, яке масово приїздить до Києва за хлібом; на селі 

розпочалася епідемія, спричинена масовою смертністю людей [12]. 

1.4. Тема голодомору в мистецтві 

          Тема Голодомору вперше була яскраво-трагічно розкрита в художніх 

творах українських письменників діаспори. Серед українських письменників 

Олександр Корж вперше порушив тему Голодомору у своєму творі «Степова 

доля». Так у романі  «Марія»  (1934) Уласа Самчука показана жахлива 

картина голодомору та трагедія роду. У той же час Василь Барка, якому 

вдалося пережити Голодомор, відтворює картину фізичного винищення сім'ї 

Катранників на Слобожанщині у романі «Жовтий князь» (1963). За 

радянської влади тема Голодомору була заборонена, але це не означає, що 

про неї не писали. Так, нещодавно були розшукані ненадруковані вірші 

Андрія Малишка, написані ще в 1964 році, в яких згадується Голодомор: 

«...Із тридцять третім голим роком, 

Голодно-голим та німим, 

Та тричі пухлим. Хай би з ним 

Поїли б кору і комору, 
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Траву і шкуру, цвіль і міль, 

Та мерли б жовті, як з похміль, 

Без трун понесені із двору. 

Нізащо. Просто. Без вини. » [13]. 

Також у повісті Анатолія Дімарова  «На коні і під конем» (розділ «Земляні 

млинці»), уперше опублікованій у 1973 році, міститься наступна згадка про 

Голодомор: «В ту страшну, голодну весну, коли й земля, здавалося, стогнала: 

«Їсти!», навіть діти не бавилися в свої звичайні ігри, а гралися в їжу. 

Випікали з чорної, розмоченої дощами землі пишні перепічки та млинці, 

варили з назбираних камінців галушки та вареники. Потім ходили одне до 

одного в гості, церемонно припрошуючи покуштувати багатих страв, 

розпускаючи неіснуючі ремінці на розбухлих від лободи та полови животах» 

[14]. 

Кінематограф 

          Про Голодомор знято велику кількість фільмів і телепередач, 

найвідомішими з яких є: «Незнаний Голод» (1983), «Жнива розпачу» (1984), 

«33-й, свідчення очевидців» (1989), «Під знаком біди» (1990), «Великий 

злам» (1993), «Пієта» (1993), «Українська ніч» (2002), «Час темряви» (2003), 

«Голодомор 1932—1933 рр.» (2004), «Великий Голод» (2005), «Тайна 

пропавшей переписи» (2005), «Голодомор. Технології геноциду» (2005), 

«Голодомор. Україна» (2005), «Голодомор. Україна, XX століття», «Жити 

заборонено» (2005), «Радянська історія» (2008). Що стосується художніх 

фільмів, то це: «Голод — 33» (1991), «Маленьке життя» (2008), «Поводир» 

(2014), «Номер 44» (2015), «Гіркі жнива» (2016), «Ціна правди» (2019), «І 

будуть люди (телесеріал)» (2020) [15]. Саме фільм «Незнаний голод» та 

телесеріал «І будуть люди» захопив мене й надихнув на подальший розвиток 

своєї задумки. Я побачив як вдягалися люди того часу, та якими предметами 

користувалися у побуті, що дуже допомогло мені у сценографії. Було 

звернено увагу не лише на зовнішній вигляд, а й на жести, міміку обличча, 
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характер людей та їх відносини між собою. У подальшому я провів аналіз, та 

конвертував все те у певні комбінації рухів, які відповідали характеристиці 

того чи іншого персонажа. Також я враховував місцевість та пору року, що 

впливало на костюми та рухи виконавців. Я вважаю, що завдяки цим 

прийомам мені максимально точно вдасться передати глядачу картину того 

часу, та здивувати його. 

 Музика  

          Українські композитори створили вокально-оркестрові твори на тему 

Голодомору. Найвідомішим є реквієм «Панахида за померлими з голоду» 

Євгена Станковича на слова Дмитра Павличка (1993). Приблизно в той же 

час з'явилася «Дума про тридцять третій» для мішаного хору та солістів 

Геннадія Саська на вірші Михайла Ткача. Ораторія Олександра Яковчука на 

текст Василя Юхимовича «Тридцять третій» відзначається тим, що крім 

очевидного для твору такої тематики трагедійного звучання, в ній наявні і 

сатиричні мотиви, пародіювання бравурних радянських маршів [16]. До 

вибору музики для своєї постановки я віднісся дуже прескіпливо, адже 

музика повинна повністью відповідати настрою хореографічної картини, та 

рухам які виконують танцівники. Після довгого пошуку потрібної мені 

музики, я натрапив на саудтрек з фільму  Даррена Аранофські «Реквієм по 

мрії», характеристику якого я розкрив у другому розділі (пункт 2.6). 

Висновки до першого розділу 

          Після прочитаного матеріалу та кількох переглянутих фільмів про 

Голодомор, мені все більше і більше стає шкода тих безвинних людей. 

Звичайні селяни, які не побоялись виступати проти Радянської влади з 

лопатою у руках за своє право на життя. Тому я дуже хочу, щоб нинішнє 

поколіня на власні очі побачили, як жилося звичайному селянину у ті часи. 

Не просто побачили, а цінували кожний шмат хліба, кожне зернятко, все те 

що мають зараз. Тому переді мною стоїть завдання, передати глядачу 

методами хореографії емоції тих людей, той жахливий час. 
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          У висновку я б хотів звернутися до одного із висловлювань того часу 

відомого українського письменника Івана Багряного, який спочатку натякає 

на чисельні втрати у часи Голодомору, а потім й прямо говорить: « Візьміть 

Малу Радянську Енциклопедію видання 1940 року, розкрийте її на букву «у» 

і прочитайте в рубриці «УРСР», що там написано. Це документ. А написано 

там чорним по білому, хоч і дрібним друком, що Радянська Україна за 

переписом 1927 року мала українського населення 32 мільйони, а в 1939 році, 

цебто по 12 роках... 28 мільйонів. Всього лише 28 мільйонів! Де ж ділися 4 

мільйони людей проти 1927 року? А де дівся приріст, що за 12 років мав бути 

щонайменше 6-7 мільйонів? Разом це виносить яких понад десять мільйонів. 

Де ж вони ділися ці 10 мільйонів українського населення? Що з ними сталося 

в країні «цвітучого соціалізму»? [17]. 
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РОЗДІЛ 2. Художні особливості творчого проєкту 

2.1 Лібрето 

          Події розгортаються у 1930-их р. на Україні. Невеличке село Керецьки 

закарпатської області, в сім’ї батька хлібороба. Звичайна українська хата на 

окраїні села, де царить спокій та любов. Батько кожного ранку ходить на 

працю, щоб заробити на шматок хліба, в той час як мати доглядає за 

донькою. Пізніше приймають Закон про хлібозаготівлі, згідно з яким 

колгоспи мусили здавати державі від чверті до третини зібраного збіжжя. 

Запаси їжі майже закінчилися, у сім’ї хлібороба стає питання: «Що їсти? Як 

вижити?». Почалася спланована конфіскація врожаю зернових та усіх інших 

продуктів харчування у селян представниками радянської влади. На селі 

настає абсолютний  голод, навіть кількох зерен не знайдеш. Перед батьком 

стає вибір, чекати смерті від голоду нібито від бомби уповільненої дії, або 

піти на ризик та бути схильним померти від кулі. На селі люди розуміли, що 

влада ставить такі умови, при яких прихована наявність їжі дорівнює смерть, 

начебто колосся «отруйне». Хлібороб наважується викрасти хоч трохи їжі зі 

складу солдат, взявши мішок він вирушив у дорогу. Минувши охорону та 

потрапивши до складу, батько почав набирати в мішок якомога швидше деякі 

шматки хліба. Через кілька секунд його помічає пес прив’язаній мотузкою до 

стовпа, який починає дуже сильно гавкати та привертати увагу солдат. 

Батько розумів що треба тікати, але солдати його швидко знайдуть за 

допомогою нюхових рецепторів пса. Озирнувшись він помічає каністру з 

гасом, яким успішно обливає собацюру. Після того він взяв мішок та чкурнув 

зі складу крізь охорону, так як знав село як свої п’ять пальців. Повернувшись 

до дому батько побачив усмішку на обличчі дружини та доньки, адже шанс 

на  повернення батька живим був мізерним. На наступний ранок сім’я 

хліборобів прокидається від галасу та вибивання дверей. Батько розуміє, що 

за дверима стоять солдати які хочуть здерти з них шкіру. Він домовляється з 

солдатом на тому, що вони не торкнуться жінок якщо він піде з ними. 
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Хлібороб йде з солдатами, але той обіцяє родині повернутися. Мати з 

донькою у відчаї прокидаються кожного ранку з надією на повернення 

батька. Тепер хлібороб примусово працює кожного дня, під наглядом солдат 

радянської влади. Люди які працювали на владу, автоматично ставали рабами 

на полі. Якщо подивитися на цих людей, можна було побачити одні ребра на 

які немов натягнута шкіра. На полі змушували людей збирати врожай, та 

фасувати його у мішки для подальшого експорту за кордон. Людям які 

працювали під наглядом солдат радянскої влади, заборонялося їсти зібране та 

ховати у кармани. На одного чоловіка в день давали невеличку пляшку води 

яка виходила з потом. Працівники які не дотримувались певних правил,були 

розстріляні солдатами. Минає день за днем, вже навіть земля для батька як за 

цукор. Хлібороб весь цей час ховає по одному колоску в день, щоб передати 

до хати через солдата з яким він у зговорі. З приходом ночі батьку сниться 

сон, як він з повними торбами їжі вертається до своєї сім’ї та грається з 

донькою яка сміється. Його будить галас охоронців, які зв’язали його 

мотузкою та прямують кудись. Далі стає зрозуміло, той солдат який був у 

зговорі – зрадник. Через кілька годин хлібороба розстрілюють на очах 

робітників, за якими стояла мати з донькою, які принесли гроші за викуп 

батька.  

2.2 Форма, жанр, стиль, ідейно-тематичний аналіз 

Форма: масова 

Жанр: трагічний 

Стиль: інтерпретація класичної хореографії з сучасним танцем 

Ідейно-тематичний аналіз: демонстрація нинішньому поколінню картини 

того часу, тих страшних подій на Україні які забрали мільйони безвинних 

людей на той світ 
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2.3 Композиційно-архітектонічна побудова 

1. Експозиція – події розгортаються у 1930-их р. на Україні. Невеличке село 

Керецьки закарпатської області, в сім’ї батька хлібороба. Звичайна 

українська хата на окраїні села, де царить спокій та любов. Батько кожного 

ранку ходить на працю, щоб заробити на шматок хліба, в той час як мати 

доглядає за донькою. 

2. Зав’язка – пізніше приймають Закон про хлібозаготівлі, згідно з яким 

колгоспи мусили здавати державі від чверті до третини зібраного збіжжя. 

Почалася спланована конфіскація врожаю зернових та усіх інших продуктів 

харчування у селян представниками радянської влади. 

3. Розвиток дії – хлібороб наважується викрасти хоч трохи їжі зі складу 

солдат. Минувши охорону та потрапивши до складу, батько почав набирати в 

мішок якомога швидше деякі шматки хліба. Через кілька секунд його помічає 

пес прив’язаній мотузкою до стовпа, який починає дуже сильно гавкати та 

привертати увагу солдат. Батько обливає собацюру гасом, після чого тікає зі 

складу. 

4. Кульмінація – на наступний ранок сім’я хліборобів прокидається від 

галасу та вибивання дверей. Батько розуміє, що за дверима стоять солдати які 

хочуть здерти з них шкіру. Він домовляється з солдатом на тому, що вони не 

торкнуться жінок якщо він піде з ними. Хлібороб йде з солдатами, але той 

обіцяє родині повернутися. Мати з донькою у відчаї прокидаються кожного 

ранку з надією на повернення батька. Тепер хлібороб примусово працює 

кожного дня на полі, під наглядом солдат радянської влади. 

5. Розв’язка – хлібороб весь цей час ховає по одному колоску в день, щоб 

передати до хати через солдата з яким він у зговорі. Далі стає зрозуміло, той 

солдат який був у зговорі – зрадник. Через кілька годин хлібороба 

розстрілюють на очах робітників, за якими стояла мати з донькою, які 

принесли гроші за викуп чоловіка.  
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2.4 Сценарно-композиційний план 

№ Епізод Виконавці Світло Декорації Реквізит Музичний 

матеріал 

Хроно-

метраж 

1. Показ 

трудолюбивого 

хлібороба та 

його щасливої 

сім’ї, яка 

проживає на 

окраїні села в 

звичайній 

хатинці. 

Хлібороб, 

мати, 

донька. 

Жовте 

з 

білим. 

Стіл, 

стільці, 

тин, 

полотно з 

українськи

м 

орнаменто

м. 

Знаряддя 

праці, 

продукти 

харчування. 

"Requiem for 

a Dream" 

(укр. Реквієм 

по мрії) 

12 

тактів. 

   

2. 

Конфіскація 

усіх продуктів 

харчування 

солдатами 

радянської 

влади. 

Солдати 

радянсь- 

кої влади. 

Чер-

воне. 

Візок 

солдат. 

Мішок з 

продуктами. 

"Requiem for 

a Dream" 

(укр. Реквієм 

по мрії) 

12 

тактів. 

   

3. 

Хлібороб 

наважується 

викрасти хоч 

трохи їжі зі 

складу солдат. 

Хлібороб, 

собацюра. 

Чорна 

темно-

та  з 

білим 

про-

жекто-

ром. 

Високий 

паркан  

Мішок "Requiem for 

a Dream" 

(укр. Реквієм 

по мрії) 

96 

тактів. 

4. Солдати 

забирають 

батька в 

«рабство» 

працювати на 

полі. 

Солдати, 

хлібороб 

та мати з 

донькою 

Тускле 

темно 

синє 

світло. 

- - "Requiem for 

a Dream" 

(укр. Реквієм 

по мрії) 

16 

тактів. 

5. Солдат 

зраджує 

хлібороба, 

після чого його 

розстрілюють 

на очах всіх 

працівників, за 

якими стояла 

жінка яка 

Солдат, 

хлібороб, 

інші 

селяни, 

мати з 

донькою 

Чер- 

воне. 

Чорне 

полотно з 

червоними 

плямами. 

Оруддя 

праці, 

пляшка з 

водою, 

колосся. 

"Requiem for 

a Dream" 

(укр. Реквієм 

по мрії) 

17 

тактів. 
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принесла 

гроші за викуп 

чоловіка. 

 

2.5 Дійові особи та їх характеристика 

Хлібороб – головний персонаж картини, звичайна сільська людина. 

Трудолюбивий батько, який працює кожного дня щоб заробити копійку. 

Добра душа та русяве волосся так і виблискують на сонці. Батько ладен піти 

на будь які обставини, тільки щоб сім’я жила у спокої. Він навіть ризикує 

своїм життям, аби був у хаті шмат хліба. 

Мати – жінка хлібороба, домогосподарка. Миле обличчя та тендітні руки, її 

посмішка немов сліпить очі. Вона кожен день готує їсти, прибирає в хаті, та 

управляється з донькою. Таку господарку треба було ще пошукати!  

Донька – дитина з сім’ї хліборобів років восьми. Маленька розумна дівчинка 

з кучерявим волоссям, яке віється на вітру.  

Собацюра – собака невеликого розміру зі складу солдат  незрозумілої 

породи, яка гавкає немов сирена.  

Солдати – представники радянської влади, «люди» які виконували всі накази 

вище посадовців, незважаючи на таке слово як «людяність». 

Зрадник – високий хлопець у формі, один із представників солдатів 

радянської влади,  який підставляв людей за свою вигоду. З хитрою 

усмішкою на обличчі та колоском у роті, він крокував крізь людей з піднятим 

підборіддям. 

2.6 Характеристика музичної основи хореографічного твору 

          "Requiem for a Dream" (укр. Реквієм по мрії) - саундтрек до фільму 

Даррена Аронофскі "Реквієм по мрії" (екранізація роману Хьюберта Селбі). 

Випущений у 2000 році. Композитором є Клінт Менсел (англ. Clint Mansell). 

Композиції виконав струнний квартет "Кронос-квартет". Музика 
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спродюсована Клінтом Менселлом, за винятком виконань «Кронос-

квартету», спродюсованих Юдітою Шерман (Judith Sherman) з 

аранжуваннями для струнного квартету композитора Девіда Ленга (англ. 

David Lang), володаря Пулітцерівської премії. Сам альбом спродюсований 

Клінтом Менселлом та Девідом Харрінгтоном (англ. David Harrington).  

           

2.7 Сценографія 

Умови виконання: 

1. Сцена середнього розміру; 

2. Наявність екрану на задньому плані, наявність центральних та 

бокових куліс, занавіс; 

3. Світлове оформлення; 

4. Відеокамера. 

Реквізит: 

- колосся; 

- каністра з гасом; 

- мішок; 

- хліб. 

Світлове оформлення: 

- Світлове затемнення; 

- Зміна кольорів: жовтого, червоного, фіолетового; 

- Взаємодія кольорів: білий з жовтим, білий з червоним. 
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ВИСНОВОК           

          Хореографічна картина «Отруйне колосся» надає нам змогу зрозуміти 

те, що треба боротися за своє життя. Навіть коли влада ставить такі умови, 

при яких життя перетворюється на муки. На прикладі хлібороба ми бачимо, 

життя не завжди складається як ти хочеш. Іноді на твоєму шляху 

трапляються такі обставини або люди, яких ворогам не побажаешь. 

Незважаючи на те,  що батько був розстріляний солдатами, він боровся проти 

влади та її законів до останньої каплі. Більшовики організували штучно 

голод в Україні. Перед очима цілого світу українське селянство вимирало 

цілими селами й районами...  
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5. Виїзд червоної валки з хлібом. Колгосп «Хвиля пролетарської революції», 

Харківська область, 1932 рік [22]. 

 



26 
 

6. Озброєний комсомолець охороняє комору зі збіжжям посівного та страхового 

фондів сільгоспартілі імені Григорія Петровського, село Вільшани, теперішнього 
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8. Марка СРСР: Другий секретар Центрального комітету Компартії України Павло 

Петрович Постишев (1887–1939). 1986 рік [25]. 

 

 

 

 

 

 

Втрати українців у населенні  

 
1926  1939  Приріст 

Повне населення УРСР 29,7 млн 32,1 млн +2,3 млн 

Українці УРСР 

23,2 млн 19,6 млн -3,4 млн 

80 % 73 % -7 % 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0_1926
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0_1959
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9. Одяг селян 32-33рр. [26] 

 


