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Ми, члени пошукового загону «Спадщина» вирішили 

написати свою історію, бо історія – одна з тих особливих 

наук, якою цікавляться не лише вчені, а й пересічні люди. 

Зацікавлення історією – це спроба розібратися із собою, 

зрозуміти інших і пояснити світ. Ми переконані, що історія 

завжди повинна бути сучасною наукою. 

Ми прослідкували період з 40 років ХІХ століття до 

сьогодення. Своє дослідженні, яке базується на свідченні 

очевидців чи учасників подій, ми залишаємо для потомків. І 

тоді, не буде перекручень, фальсифікацій. Бо це слова 

людей, які жили в ті часи.  

Лукіан, сирієць, античний автор трактату «Як писати 

історію» ІІ сторіччя» сказав: «Отож нехай мій історик має 

бути таким: безстрашним, непідкупним, незалежним, друг 

свободи слова та істини, який називає, як каже комічний 

поет, фігу фігою, а ночви – ночвами, не керується ні 

дружбою, ні ненавистю, не знає ні милосердя ні страху, не 

визнає авторитетів, справедливий суддя, доброзичливий до 

всіх настільки, щоб нікому не дати більше, ніж той заслужив. 

У своїх працях чужоземець і людина, яка не має батьківщини, 

не визнає правил, окрім закону власної совісті, не 

зобов’язаний нікому у служінні, байдужий до чужих оцінок». 

Історія як наука формує життєві цінності. Вони 

формують наші життєві стратегії, а вони вже – це те 

майбутнє, яке нас чекає. Якщо історик не передасть молодим 

людям свого бачення і не переконає у тому, що воно корисне 

і правильне, то що у нас завтра буде? Історія – це політика, 

обернена в минуле. Цінність історії для загалу – це 

формувати життєві стратегії, давати приклади і зразки, на 

щось наштовхувати і від чогось відштовхувати. Від того 

залежить, у якій країні ми будемо жити. 
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ВСТУП 

 

Народні пісні України – це не лише велике національне надбання, 

візитівка нашої країни та культурний спадок для майбутніх поколінь, а й 

дієвий спосіб лікування душі та тіла. Їх створювали протягом століть. 

Найкращою перевіркою якості пісень став час. Частина з них дійшла до нас 

незміненими, їх співали наші бабусі і співаємо зараз ми у хвилини смутку та 

хвилини радості. Українські народні пісні підкорюють серця різноманіттям 

жанрів, стилю, тематики, глибиною змісту, красою та легкою для розуміння 

поезією. В них закладена могутня сила. Віршовані рядки несуть у собі мудрість 

попередніх поколінь, дух наших пращурів. Якщо людина приділяє велику 

увагу пісні, відкриває для неї своє серце та залишає в душі місце, це є кращим 

свідченням її могутньої сили.  

Нині, мабуть, мало хто може уявити, що співали наші предки у свої 

молоді роки, як підтримували спадкоємність народних традицій, як зберігалися 

вони упродовж віків. 

Тож і вирішили ми дослідити репертуар та розвиток самодіяльних 

колективів на теренах Посульського краю (Лубенського району зокрема). 

Для досягнення цієї мети були поставлені конкретні завдання: 

1. Простежити  історію створення самодіяльних колективів Лубенського 

району, використовуючи  доступні друковані матеріали та спогади учасників. 

2. Для відтворення картини культурного життя зустрітися з учасниками 

аматорських колективів (або їх рідними), зібрати фото та інші наявні 

матеріали; подати хронологію основних знаменних подій самодіяльних 

народних колективів через фотоматеріали, грамоти, подяки тощо. 

3. Визначити специфіку репертуару, проаналізувати творчий доробок 

самодіяльних колективів з точки зору його жанрово-змістової сутності, 

зокрема остарбайтерські пісні. 
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4.З метою популяризації культурних надбань систематизувати зібраний 

матеріал, через наявні засоби мас-медіа сприяти його популяризації, донести 

дану інформацію не тільки до жителів населених пунктів, де діють дані 

самодіяльні колективи, а й Лубенського району та Засульської ОТГ зокрема. 

Для більш організованої роботи було виокремлено основні етапи 

роботи. 

1 етап. Організаційно-підготовчий (вересень-жовтень 2018 року) 

Мета: теоретично підготувати учасників до роботи, стимулювати їх до 

дослідницько-пошукової роботи, зацікавити обраною темою. 

II етап. Комунікативний (жовтень 2018року). 

Мета: визначити джерела інформації, способи збору та аналізу; сформувати 

уявлення про бажані результати, розподілити завдання. 

III етап. Робота над проектом. Пошуково-дослідницький (листопад 2018року-

серпень 2019 року). 

Мета: опрацювати та здійснити контент-аналіз наявних архівних та друкованих 

матеріалів з даної теми, провести зустрічі з жителями села та записати їх 

спогади про історію створення самодіяльних колективів, репертуар; провести 

опитування серед учнів опорного закладу та їх батьків, жителів села; з’ясувати, 

чи зберігаються культурні традиції сьогодні. 

IVетап. Пропагандистський (лютий-листопад 2019 року) 

Мета: систематизувати зібраний матеріал та випустити буклети, стіннівки,  

записати виступи на радіо. 

V етап. Підведення підсумків (листопад-грудень 2019 року). 

Мета: презентація кінцевого результату, оцінка виконання даної роботи усіма 

учасниками, реалізація на практиці (апробація матеріалу  на уроках літератури 

рідного краю, Днів села Засулля, Пулинців, Тишків, Солониці, Ісківців, 

колективно-творчої справи «Самодіяльні майстри Посульської сцени»).  

Під час роботи було використано метод системного аналізу архівних 

джерел та наявних друкованих матеріалів, спогадів учасників колективів, 



8 

 

жителів сіл; керівників закладів культури; історичний, логічний і порівняльний 

методи. 

Дослідження проходило в межах одного району (села Засулля, Солониця, 

Войниха, Тишки, Пулинці, Хитці).  

Використані під час написання дослідницько-пошукової роботи джерела 

можна поділити на декілька категорій: 1) рецензії, відгуки та публікації у пресі 

про художні колективи [6]; 2) архівні матеріали Дмитра Стріхи [1], монографія 

Віктора Ревегука [10]; 3) праці під редакцією І.Березовського[2,3], 

Г.Грінченка[4], С.Зубкова[4] та дослідження В. Милорадовича [7]; 4) спогади 

учасників колективів. На особливу увагу заслуговують спогади директорів 

Солоницького та Пулинського будинків культури Івана Івановича Кириченка 

та Віри Панасівни Галіченко. 

 

Карта маршруту пошукового загону стежками Лубенського району 
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Історія створення самодіяльних колективів Лубенського району 

Микола Гоголь говорив, що народні пісні для України – все: і поезія, й 

історія, і батьківська могила, що пісні ці – народна історія, жива, яскрава, 

сповнена барв, істини, історія, яка розкриває все життя народу[ 3]. 

Мешканці  Посульського краю завжди відзначалися потягом до культури 

й освіти. Саме наша земля дала  дорогу славетним землякам: кобзареві Євгену 

Олександровичу Адамцевичу, професорові і вченому-селекціонерові 

Анастасію Єгоровичу Зайкевичу, письменникам Василеві Барці, Володимирові 

Малику, професорові, доктору філології Павлові Петровичу Охріменку та 

іншим. Про народний аматорський фольклорний колектив «Яворина» члени 

пошукового загону знають чимало. Адже серед його учасників є прабабусі 

учнів опорного закладу, колектив – постійний учасник звітних концертів,  

масових заходів.  

 

Народний аматорський фольклорний колектив «Яворина» 
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Тож для збору повної інформації вирішили звернутися спочатку до 

керівника Анастасії Василівни Задорожної та директора Солоницького 

сільського будинку культури Івана Івановича Кириченка [Додаток А].  

Цікавою була інформація про самодіяльні колективи Посульського краю, 

яку отримали пошуковці від художнього керівника Засульського сільського 

будинку культури Валентини Яшної.  

Народний вокальний самодіяльний ансамбль, який відомий ще під 

назвою хор-ланки Героя Соціалістичної Праці Ніни Павлівни Мороз 

Солоницького сільського клубу, був створений восени 1972 року. Ініціювали 

це створення Любов Іванівна Сластієнко (1927-1886р.) та Надія Овсіївна 

Костенко (1936-1997р.). Перша і стала згодом керівником жіночого ансамблю. 

Як згадує Іван Іванович, уже з першого виступу наші співачки отримали 

високу оцінку своєї творчості. Слухачі зауважили чистоту звучання, чуття 

ансамблю, приємний тембр. «Потім почалися виступи на центральній сцені 

колгоспу в с. Засулля та на районній. Хіба що на перших порах учасниці 

відчували скованість, яка притаманна усім початківцям, але згодом вона 

зникла, а на її місце прийшла сценічна культура поведінки. Уже в 1973 році 

цей колектив став переможцем районного конкурсу «Старинної української 

народної пісні». Через три роки (у 1976) наші співачки – лауреати I 

Всесоюзного фестивалю самодіяльної художньої творчості трудящих, 

заключний тур якого проходив у Кременчуці. А далі, як кажуть у народі, «і 

пішло, і поїхало»… Робота в колгоспі, репетиції, концерти, подорожі…»  

У 1981 прийшло справжнє визнання. Самодіяльному колективу 

присвоєно звання «Народний». Мабуть, далеко не кожному професійному 

колективу вдається привернути до себе стільки уваги засобів масової 

інформації, зокрема радіо і телебачення, як це змогли зробити солоницькі 

співачки.  «Ми не знаємо, розповідала А.Задорожня, коли саме народжувалися 

пісенні перлини. У творчому доробку колективу є і календарно-обрядові, і 

родинно-обрядові, і соціально-побутові пісні» [Додаток Б].  



11 

 

Лише деякі, пов’язані з певними іменами та історичними подіями, можна 

більш-менш датувати. На особливу увагу заслуговують остарбайтерські пісні.  

Про історію створення самодіяльного народного колективу «Діброва» 

пошуковці дізналися, відвідавши село Тишки. Більше чотирьох годин вони 

записували спогади керівника колективу Галини Тимофіївни Баленко та його 

учасниць. Більше двох годин працювали з наявними друкованими матеріалами, 

що зберігаються в архіві Будинку культури [Додаток В].  

 

Самодіяльний народний колектив «Діброва» 

Незабутніми були зустрічі аматорок із відомими людьми: Героєм 

України, народною артисткою України, лауреатом Національної премії 

України імені Тараса Шевченка, повним кавалером орденів княгині Ольги 

Раїсою Кириченко, народним артистом України Миколою Кириченком, 

режисером-постановником, народним артистом України Володимиром 

Любанським [Додаток Г]. 
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Поряд із основною роботою почалася й інша робота – для душі. Сьогодні 

в колективі сім його учасниць. Слід зазначити, що ансамбль постійно 

оновлюється і вікова межа становить 35-72 роки. Поряд із досвідченим 

керівником Галиною Тимофіївною Баленко співає і її донька Наталія Василівна 

Козаренко (1976 р.н.). Пісенний репертуар дуже різноманітний, адже тут є і 

родинно-побутові і соціально-побутові пісні. Серед останніх на особливу увагу 

заслуговують остарбайтерські та наймитські пісні. 

В історії відомі факти, коли одна людина «перевертає» світ, творить дива 

і, як не дивно, навіть не усвідомлює своєї значимості. Такою людиною по 

праву можна вважати мешканку  села Пулинці Віру Панасівну Галіченко (1937 

р.н.). У 1965 році вона розпочала свою діяльність як громадський діяч, людина, 

котра сама має чудовий голос та організаторські здібності. Лише за рік на базі 

Пулинського будинку культури було створено два колективи: хор-ланку та 

жіночий ансамбль. У репертуарі першого переважали старовинні пісні, другий 

же виконував сучасні. Згодом два колективи злилися в один – вокальний 

фольклорний ансамбль «Горлиця». До його складу входило 15 осіб. Поряд із 

жінками співали й чоловіки. Неперевершеним голосом вирізнялися: Ганна 

Іванівна Івахненко (1930 р.н.), Параска Назарівна Івахненко (1930 р.н.), Ганна 

Степанівна Міщенко (1935 р.н.), Людмила Іванівна Левішко (1937 р.н.), 

Кияшко Григорій Іванович (1941 р.н.), Ярош Анатолій Олександрович (1950 

р.н.), Киян Віталій Васильович (1951 р.н.), Антоненко Анатолій Григорович 

(1939 р.н.), Довбиш Микола Іванович (1950 р.н.), Віра Панасівна Галіченко 

(1937 р.н.), Наталія Василівна Тарасенко (1938 р.н.), Варвара Василівна 

Міщенко (1948 р.н.), Антоніна Кирилівна Курочка (1937 р.н.), Ганна Панасівна 

Мороз (1933 р.н.), Антоніна Панасівна Сенько (1928 р.н). Вік людей був різний 

(від 30 до 60 років), але їх усіх об’єднувало одне – любов до пісні. 

Спочатку учасники художньої самодіяльності підкорювали районну 

сцену, а згодом їх стали запрошувати на концерти в села Лубенського району.  

У 1986 році за ініціативи Віри Галіченко вперше на Україні було 

проведено свято малого села. «До пулинчан приїхали гості не тільки з району, а 
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й області. «Горлиця» на святковому концерті виконала більше 10 пісень. 

Односельці не хотіли відпускати учасників ансамблю зі сцени. Гучними 

оплесками вони вимагали виконати ту чи іншу пісню, – згадує організатор 

свята Віра Панасівна.  

У 1996 році колектив оновився. Через хворобу та смерть окремих 

учасників, довелося змінити склад ансамблю. Тепер їх стало 13. Поряд із 

«старожилами» з’явилися й нові учасники. Славні традиції українського 

народу продовжували популяризувати Віра Панасівна Галіченко (1937 р.н.), 

Наталія  Василівна Тарасенко (1938 р.н.), Антоніна Кирилівна Курочка (1937 

р.н.), Ганна Панасівна Мороз (1933 р.н.), Антоніна Панасівна Сенько (1928 

р.н.), Катерина Петрівні Бічко (1930 р.н.), а поряд із ними свою пісенну 

творчість розпочали Раїса Петрівна Левішко (1950 р.н.), Ольга Михайлівна 

Микитенко (1944 р.н.), Валентина Григорівна Козюра (1961 р.н.), Галина 

Петрівна Котубей (1950 р.н.), Любов Михайлівна Федісько (1954 р.н.), 

Катерина Іванівна Коваленко (1944 р.н.).  Сьогодні вік учасників – від 40 до 74 

років. Саме у 1996 році до колективу прийшло визнання: йому було присвоєно 

звання «Народний самодіяльний». 

 

Народний самодіяльний колектив «Горлиця» 
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 З того часу жінки постійно популяризують пісні нашого народу не 

тільки в Лубнах, Полтаві, а й виступаючи в Києві на огляді народної творчості 

«Квітни, Полтавщино, в єдиній Україні!», конкурсі «Древлянські джерела» в 

м.Рівне, фестивалях «Родослав»  м.Івано-Франківськ та «Рожаниця»  с.Бобриця 

[Додатоки Д, Ж]. Пісенний репертуар досить різноманітний 

Пошуковці познайомилися з репертуаром даного колективу й виявили, 

що в ньому багато пісень, написаних місцевими поетами. Вже багато років 

ансамбль «Горлиця» – незмінний учасник усіх свят, що проходять на території 

сіл Іскрівці та Пулинці. Їх кличуть на вирядини в армію та на пенсію, на 

весілля, на свято зустрічі весни, Івана Купала. Колектив досить мобільний і в 

плані збору учасників, і в оновленні репертуару. Жінки не просто вчать пісні, а 

й прислухаються до побажань односельців. Як говорить керівник Віра 

Галіченко, вони здатні вивчити будь-яку пісню, яка подобається людям. Коли 

їх запрошують на свята, то обов’язково обговорюють репертуар, враховують 

вік людини, її вподобання та інтереси.  

Одним із завдань, яке ставили пошуковці перед собою, було з’ясувати 

специфіку репертуару. Тому вирішили не тільки укласти репертуар, а й 

поділити його за жанрами. Мета кожної пісні – не стільки виразити особистість 

її творця, скільки апелювати до співпереживання слухачів, що, як правило, 

завжди вдається, як слушно зауважив І.Франко. Адже «народний поет творить 

свою пісню з того матеріалу вражень та ідей, яким живе ціла маса його 

земляків… Його пісня є, отже, якимсь виразом думки, вражень та стремлінь 

цілої маси, і тільки таким чином вона стає здатна до сприйняття і засвоєння її 

масою»[14]. 

Працюючи над реалізацією третього завдання дослідження, зробили 

наступні висновки: 

1. Основу репертуару колективів Лубенського району складає 

народна пісня. Як відомо, фольклорні пісні поділяються на два види: обрядові 

та позаобрядові. Позаобрядові, у свою чергу, виокремлюються в соціально-
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побутові (козацькі, кріпацькі, чумацькі, рекрутські та солдатські, бурлацькі, 

наймитські та заробітчанські) і родинно-побутові (пісні про кохання тощо).  

2. У репертуарі лубенських колективів переважають, за нашими 

спостереженнями, соціально-побутові пісні. З 1942 року до їх складу ввійшли й 

остарбайтерські. 

Остарбайтерські пісні. 

У соціально-побутовій ліриці відобразилися думки, почуття, настрої 

народу, викликані явищами, подіями чи обставинами суспільного життя, 

соціальними суперечностями, боротьбою проти гноблення. Як зазначає 

С.Зубков, «розвиток кожного виду пов’язаний з певним періодом… Ці пісні 

дають узагальнене відображення характерних для нього явищ, ситуацій. На 

відміну від історичних, вони не приурочуються до конкретної події, факту чи 

особи. Їхні герої – козаки, чумаки, наймити, заробітчани – також узагальнені, 

типові образи» [2].  

Працюючи в Полтавському державному архів вдалося знайти праці 

Дмитра Стріхи, який, вивчаючи події Другої світової війни на теренах 

Посульського краю, особливу увагу звернув на поширення соціально-

побутових пісень у цьому регіоні та констатував наявність нового виду – 

остарбайтерських пісень. У монографії «Два роки німецько-фашистської 

окупації Лубенщини» автор записав шість пісень, що стали популярними  після  

повернення жінок та дівчат з Німеччини[1]. До речі, три з них були в 

пісенному репертуарі Пробало Євдокії Василівни, яка була вивезена на 

примусові роботи до Німеччини у кінці 1942 року (спогади онуки Н.М. 

Колісніченко) 

Фольклор примусових робітників з’явився на сторінках газет і журналів у 

1943 році. Найбільша частина – авторські, записані чи знайдені 

кореспондентами газет, у тому числі фронтовиками. У них містилися тексти 

пісень, складені переважно дівчатами, що опинилися в німецьких трудових 

таборах, та які згодом отримали назву «невільницьких пісень» чи «пісень 

полонянок». У 1967 році київська «Наукова думка» видала збірку «Радянська 
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пісня», де у розділі «Пісні Великої Вітчизняної війни» були надруковані 

доробки остарбайтерів. Проте ця тема  залишається з-поміж мало досліджених. 

Пісні остарбайтерів є, безсумнівно, безцінними набутками фольклору 

радянської епохи, правдивими і зворушливими свідченнями трагедії, 

учасниками якої стали наші співвітчизники. Колишні в’язні концтаборів та 

остарбайтери змарнували молодість і втратили здоров’я у фашистській неволі. 

Вони витерпіли нелюдські страждання в полоні, але й не знайшли розуміння на 

батьківщині [Додатки З,К,Л,М]. 

Працюючи з історичними джерелами, пошуковці дізналися, що на 

теренах Посульського краю вербування проходило в три етапи. Керував цим 

процесом Вольфрам, а допомагав йому офіцер Шміц. У кожному населеному 

пункті були свої старости та поліцаї, які, бажаючи вислужитися, робили все 

для того, щоб завербувати якомога більше дівчат і в такий спосіб отримати 

подяку від німецької влади. Особливим старанням відзначилися поліцаї 

Очеретько та Рудь із Засулля та староста Севертока із Солониці (інформація з 

архівних джерел, дослідження Дмитра Стріхи). По усіх селах були розклеєні 

листівки, в яких розповідали про безтурботне життя для тих, хто поїде до 

Німеччни [Додаток З]. Сьогодні є всі умови для того, щоб невільничі пісні XX 

століття ввійшли до скарбниці українського фольклору, оскільки вони створені 

за кращими традиціями усної народної творчості. Це є доказом незнищенності 

душі нашого народу. Велика, якщо не більша частина полонянок, були 

мешканками сільської місцевості, де ще збереглися народні звичаї, де 

фольклор – частина життя. 

Здійснюючи контент-аналіз пісенного репертуару самодіяльних 

колективів Посульського краю, учасники пошукового загону дійшли 

наступних висновків: 

- твори, що з’явилися у фашистській неволі, є поєднанням кількох 

пісенних жанрів. Насамперед це наймитські пісні, балади, голосіння, бо 

більшість творів мають трагічний зміст, у них йдеться про важку роботу в 

неволі, знущання господарів, голодне життя, висловлюється надзвичайний сум 
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за втраченою молодістю; самих себе авторки часто уявляли заживо 

похованими, не мали надії повернутися додому, побачити рідних; 

- пісні, складені юнаками та дівчатами, відрізняються манерою 

виконання. Для дівчат характерна тривога за домівкою, батьками, рідними 

братами та сестрами, любов до батьківщини виражається через сум за нею, 

зображення вулиці, хати, криниці. У них наскрізно проходить почуття 

ненависті до ворогів, заклики власноруч боротися проти загарбників. 

Пісні, авторами яких були юнаки, відрізняються надмірністю почуттів у 

всьому: всеперемагаюча любов до Батьківщини, непереборне бажання помсти, 

всепоглинаюча ненависть до ворогів. Гітлер, фашисти та запроданці 

зображуються сатирично, їх образи змальовуються за допомогою лайливих 

слів, грубих виразів (чого зовсім немає в дівочій творчості); 

- із Посульського краю було вивезено багато жінок та дівчат, тому пісні 

мають жіноче обличчя. Їх складали багатьма мовами, але поділ за цією 

ознакою умовний, бо в неволі люди не бажали розмежовуватися на групи за 

національною ознакою. В окремих піснях є слова, характерні для певного 

регіону; 

- з-поміж  жанрів невільничих пісень найпоширенішими є пісні-послання 

(дочки до матері, дівчини до родини, сестри до брата, юнака до дівчини, до 

батьківщини, матері до своєї дитини), пісні-прощання, пісні-листи та пісні-

розмови. 

Ой, матусю-мамо, 

Ненечко рідненька! 

Як же мені гірко,  

Як болить серденько! 

Гірко на чужині, 

Смутно і нестерпно. 

День як рік, а нічка 

Не дасть стулить вічка. 

Думи мої - птахи 

Летять у Засулля, 

Може хтось згадає 

Дунечку красуню. 

 Час іде, минає 

І несе надію, 

Що вернуся скоро 

У свою хатину! 

(Записано від Євдокії  Іванівни Пробало, с.Засулля, 2018 рік) 
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Прощай, любий тату, 

І ти, старший брате, 

Доля всіх нас розлучила 

Й надягла кайдани. 

Я в Німеччині гну спину, 

Працюю в неволі, 

А хазяїн все кричить, 

Й налива помої. 

Дощі в Гамбурзі великі, 

Випада в усіх волосся. 

А дома такі здорові, 

Що Засулля вмістить можна. 

Як же хочеться зустрітись, 

На своїй земельці. 

Пригорнутись до вас, рідні, 

І до тебе, ненько. 

Ось тоді можна і вмерти 

На чужій сторінці, 

Щоби більше не страждати 

В німецькій чужинці. 

 

 (Записано від  Ольги Гнатівни Якименко, с.Солониця, 2017 рік) 

Особливо зворушливими є пісні-голосіння. В них дівчата передають 

свою тугу за рідною домівкою, селом, кущиком калини та соловейком, який 

будив їх щоранку.  

Прощай, село моє рідне, 

Прощай, Україно, 

Прощай, садок зелененький, 

Молода дівчино. 

 В тім садочку зелененькім, 

 Де сонечко сяє, 

 Під віконцем на калині 

 Соловей співає. 

 Співай, співай, соловейку, 

 В саду на калині, 

 Не журися, дівчинонько, 

 В далекій чужині. 

 Соловейку, рідний брате, 

 Вчини мені волю 

 Напишу тобі листочок – 

 Віднеси додому. 
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 Як принесеш додомоньку, 

 Сідай у садочку, 

 Спитаєшся мої мами, 

 Чи згадує дочку. 

 Спитаєш сестри мої 

 Як вона гуляє, 

 Чи щоднини добрим словом 

 Сестру споминає. 

 

(Записано від  Ольги Гнатівни Якименко, с.Солониця, 2018 рік) 

Летіла зозуля 

З далекого краю та й стала кувати. 

Ой як же мені, моя матінко, 

Додому попасти. 

Полем летіла, землю кропила 

Дрібними сльозами. 

Лісом летіла, гілля ламала 

Білими руками. 

Прилетіла я до матінки в сад, 

Сіла на камені та й стала кувать, 

Матінку питать, як жить на чужині. 

Сидить матінка край віконечка, 

Рушник вишиває, 

А найменший брат стоїть у сінях 

Ружжо заряджає. 

Дозволь же мені, моя матінко,  

Цю зозулю вбити, 

Бо вона кує, жалю завдає, 

Важко мені жити. 

Не дозволю я, мій синоченьку, 

Цю зозулю вбити. 

Бо цій зозульці, як моїй доньці 

Тяжко в світі жити. 

 

(Записано від Віри Галіченко, с. Пулинці, 2018 рік) 

Ліро-епічні пісні поєднують почуття і враження із сумними картинами 

невільничого життя: 

Став гестапо «вербувати», 

На каторгу заганяти. 

На каторгу заганяти, 

Як скотину таврувати. 

  



20 

 

Як скотину таврувати, 

Скотським пійлом напувати. 

Бодай же, фашисте клятий, 

Тобі сонця не видати. 

Віє вітер, віє буйний, 

Аж гуде у полі, 

Йде військо червонеє 

Виручать з неволі.  

 

(Записано від Галини Андріївни Супрун, с.Хитці, 2018 рік) 

З неба зірочка упала 

І розбилась на льоду, 

Я в Германію попала 

В 43-му году. 

Мені гори обіцяли, 

Обіцяли, що живу, 

Я робила, наче в пеклі, 

І горіла, мов в аду. 

Зранку крик і аж до ночі: 

«Ти роби, роби, роби!» 

Ну, а потім -  брукви трішки, 

Як не хочеш – то помри! 

Руки терпнуть, ниють ніжки, 

А душа чомусь щемить. 

Думки линуть на Вкраїну. 

Хоч би трішки відпочить. 

День за днем минають роки, 

Тяжко-важко мені тут. 

Гірких сліз летять потоки, 

Скільки ще терпіти мук. 

 

(Записано від Галини Олександрівни Якимець, с.Засулля, 2018 рік) 

Надзвичайно поширеним жанром невільничих пісень є пісні-переробки 

на мотив широковідомих радянських. І хоч співали їх найчастіше російською 

мовою, зміст був зрозумілий усім. 

На мотив пісні «Старі батьки сумують» 

Ой, у лузі на калині 

Чорний ворон кряче. 

То не ворон чорнокрилий, 

А  матуся плаче. 
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 Вона ходить попід гаєм, 

  Рученьки ламає. 

 Вона дочку з Германії 

  Щодня виглядає. 

 

На мотив пісні «Ой, мамо моя…» 

Горить лампадка, в хаті тихо, 

Уся сім’я давно вже спить – 

А мати з горя та досади 

Сама заплакана сидить. 

А дочка тоже все сумує, 

І гіркі сльози пролива. 

Вона і днями, і ночами, 

Нещасну долю проклина. 

Ой, чи зустрінемося разом, 

Обнімемося хоч на мить. 

Чи може вже ніде й ніколи 

Не стрінемось уже повік.  

 

Ще одна яскрава сторінка творчості остарбайтерів – частівки. Автори 

висміювали людей лукавих та улесливих, які намагалися за будь-яку ціну 

вислужитися, отримати  нагороду.  

Частівки мали різну тематику: від «зборів до Німеччини» до праці на 

фабриках, у господарів. Марія Солонина назавжди запам’ятала моменти, 

пов’язані з відправкою на примусові роботи. З листів матері вона дізналася про 

пишний бенкет, який влаштували односельці-блазні за успішно виконану 

роботу. І хоч життя в Німеччині було досить важким, дівчата намагалися 

підтримати одна одну, жартуючи над долею. 

Тупий Вольфрам дивувався, 

Де оцей набір узявся. 

Дівчата гарні, мов красуні, 

Офіцеру крутять дулі. 

Шміц теж брався до роботи 

Та обгадив  всі чоботи. 

Плюнули йому у вічі, 

Щоб не бачив світу більше. 

Ну, а блазень Севертока 

Влаштував бенкет. 

Щоб ми більше не вернулись, 

Він вручив букет. 
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Солоницький Очеретько 

Цілувався із Рудем. 

За дівчат, що в потяг втисли, 

Грудь від нагород одвисне. 

В Гамбурзі дощі великі, 

Що не день, то все ідуть. 

Голови у нас лисіють, 

Кажуть, то мозги ростуть. 

Німець нас так зустрічав, 

Що й обід приготував. 

Брукви й хлібчика окраєць, 

Каже, що приніс нам заєць. 

Цілі дні ми працювали 

Й одежину гарну мали. 

Дерев’яні чобіточки 

Позбивали усі ножки. 

Ну, а форма якраз впору 

Рукава тирчать у бік. 

Пережити б нам це горе, 

Щоб ти здох, клятий фашист. 

 

(Записано з вуст доньки Марії  Петрівни Солонини, с.Солониця, 2018 рік) 

З метою з’ясування збереження даних надбань учні дослідницької групи 

провели опитування  серед учнів опорного закладу та їх батьків, жителів села. 

Серед 114 опитаних батьків лише 47 знають про вивезення людей на примусові 

роботи до Німеччини. Скільки було хвиль відправлення не знає ніхто. Лише 4 

батьків змогли назвати людей-остарбайтерів (у 2-х – це були родичі, в 1 – 

сусідка, 1– читала в газеті). Серед 34 опитаних людей старшого віку (прадідусі 

та бабусі учнів ліцею) 26 чули про війну та остарбайтерів, 18 із них могли 

назвати по 1-2 односельцю, хто працював у Німеччині. 

Як бачимо, перед учнями стояло дуже важливе завдання, а саме: донести 

до молодого покоління та їх батьків основні аспекти специфіки 

остарбайтерських пісень. З цією метою було випущено 2 буклети та 4 міні-

газети «Чи знаєш ти?..» Цікавим було те, що після випуску першого буклету  

жителі села почали приходити до опорного закладу і пропонувати фото із 

сімейного архіву. Для засульчан було проведено 4 екскурсії в шкільному музеї 

«Історія Посульського краю» [Додаток М].  
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Для проведення колективно-творчої справи «Засулля в роки Другої 

світової війни» учні 10А класу запросили рідних. Цікавою була розповідь 

бабусі Захарченко Ганни про участь його батька у війні та спогади про сусідку 

Галину Котляренко, якій тричі вдалося втекти з пункту відправки. Щороку у 

вересні відзначається День села. Вже стало доброю традицією проводити 

зустрічі пошуковців із членами хор-ланки «Яворина», які продовжують 

милувати засульчан народною піснею [Додаток Н]  

З метою збереження пісенних надбань пошуковцями були 

систематизовані пісні остарбайтерів та зібрані в одну збірку «Пісні незабутого 

краю», презентація якої  відбудеться у листопаді 2019 року. До речі, ілюстрації 

до книги створити самі пошуковці. 

Члени пошукового загону «Спадщина» виступали по Лубенському радіо 

(жовтень 2018р., березень 2019 року) та розповідали про свою роботу жителям 

району.  

Зібраний матеріал був використаний та може використовуватися на 

уроках української літератури, а саме: 

6 клас під час вивчення тем: 

 Роль і місце пісні у житті українців. 

 Пісні мого краю (урок літератури рідного краю). 

7 клас 

 Суспільно-побутові пісні мого регіону (урок позакласного читання). 

    10 клас 

 Вступ. Українська література другої половини XIX століття у контексті 

розвитку тодішнього суспільства, культури, мистецтва. 

Таким чином, пошуковці провели досить ґрунтовне дослідження 

стосовно вивчення фольклорно-літературної основи репертуару самодіяльних 

народних колективів Посульського краю. Вони не тільки дослідили пісенний 

репертуар трьох колективів, систематизували основні знаменні події, а й 

поповнили музейну кімнату закладу фотографіями  остарбайтерів.  Як бачимо, 

творчість остарбайтерів яскрава, самобутня, здатна пробудити в душі людини 
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найкращі почуття. «Невільничі пісні XX століття – вартісні набутки 

української нації, вони повинні зайняти належне місце в скарбниці 

українського фольклору»[7], – стверджує Л. Морміль у статті «Пісні 

остарбайтерів — невільників XX століття».  

Ці твори мають надзвичайно велике значення, допомагають відновити 

втрачений зв'язок між поколіннями, зрозуміти минуле, бо, як відомо, без 

знання історії неможливо збудувати майбутнє. Сьогодні все частіше говорять 

про перегляд тих чи інших подій. Фольклор остарбайтерів теж потребує не 

тільки переосмислення, а й детального вивчення. Адже саме через 

переживання співвітчизників, їх відчуття ми можемо відтворити повну картину 

поневірянь. високий патріотизм, бажання повернутися на батьківщину. 

 

ВИСНОВКИ 

Під час дослідницько-пошукової роботи загін «Спадщина» познайомився 

із історією трьох самодіяльних народних колективів, вокальний репертуар яких 

складають пісні українського фольклору. На жаль, до їх складу входять лише 

жінки, а вікова межа становить від 30 до 76 років. Найстарішим є вокальний 

народний самодіяльний ансамбль Солоницького сільського клубу, де 

наймолодшій учасниці 58 років. Народний аматорський фольклорний колектив 

«Горлиця» с.Пулинці й сьогодні веде активну роботу, постійно пропагуючи 

українську пісню поміж жителів навколишніх сіл. У своєму репертуарі вони 

мають понад 300 творів. Цікавим є той факт, що «Горлиця» виконує й пісні на 

слова місцевих авторів.  

Результати нашого дослідження були наступними: 

1.З’ясовано, що народний вокальний самодіяльний ансамбль 

Солоницького сільського клубу був створений восени 1972 року за ініціативи 

Любові Іванівни Сластієнко та Надії Овсіївни Костенко.  

Самодіяльний народний колектив «Діброва» Тишківського сільського 

клубу розпочав свою діяльність 1982 року завдяки Ользі Яківні Олійник.  
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Найстарішим є вокальний фольклорний ансамбль «Горлиця», заснування 

якого припадає на 1965 рік. Віра Панасівна Галіченко створила два чудові 

колективі на базі Пулинського будинку культури, які згодом об’єдналися в 

один. 

2. У ході дослідження було опрацьовано наявні друковані видання, а саме 

газети «Ленінська зоря», «Шлях до комунізму», «Комсомолець Полтавщини», 

«Червона Лубенщина»;  архівні джерела, зокрема дослідження Д.Стріхи та 

В.Ревегука; проведені зустрічі з людьми, чиї родичі були насильно вивезені на 

примусові роботи до Німеччини.  

3. Третя кімната шкільного музею поповнилася новими фотографіями 

остарбайтерів та спогадами про них. 

4. Записані інтерв’ю від сільського бібліотекаря Марії Мороз, 

художнього керівника Засульського будинку культури Валентини Яшної, 

директора Солоницького будинку культури Івана Кириченка. Неоціненним 

було спілкування з аматорами сцени – учасниками фольклорних колективів сіл 

Засулля, Тишків, Пулинців. 

5. Проведено опитування серед жителів села різних вікових категорій. 

6. Виявлено, що серед 114 опитаних батьків лише 47 знають про 

вивезення людей на примусові роботи до Німеччини. Скільки було хвиль 

відправлення не знає ніхто. Лише 4 батьків змогли назвати людей-

остарбайтерів (у 2- це були родичі, в 1 – сусідка, 1– читала в газеті).  Серед 34 

опитаних людей старшого віку (прадідусі та бабусі учнів ліцею) 26 чули про 

війну та остарбайтерів, 18 із них могли назвати по 1-2 засульчанину, хто 

працював у Німеччині. 

7. Проаналізовано зібраний пошуковцями матеріал стосовно обраної 

теми та систематизовано його в книзі «Пісні незабутого краю», створено 

ілюстрації до неї власноруч. 

8. Проведено велику просвітницьку роботу серед мешканців із виступами 

на радіо, колективно-творчими святами, на днях села. 

Отже, творчість остарбайтерів жива, яскрава, самобутня, вона здатна 

пробудити у душі людини найкращі почуття. Твори ж мають надзвичайно 

велике значення, допомагають відновити втрачений зв'язок між поколіннями, 

зрозуміти минуле, бо, як відомо, без знання історії неможливо збудувати 

майбутнє. 
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Додаток А 

 

 

Під час інтерв’ю з Іваном Кириченком та Анастасією Задорожною. 
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Додаток В 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломи та грамоти, що зберігаються в архіві Тишківського 

будинку культури 
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Додаток Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Під час зустрічі з Раїсою та Миколою Кириченкам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зустріч з режисером-постановником Володимиром Любанським 
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Додаток Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виступи колективу «Горлиця» на провідних сценах країни 

 та за її межами 
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Додаток Ж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колектив «Горлиця»  
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Додаток З 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агітаційний матеріал про безтурботне життя тих, хто поїде на 

роботу  в Німеччину.  
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Додаток К 

Фото остарбайтерів Посульського краю. 

 
  

 

Кустова Ксенія                                                Михайленко Марія 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кононенко Пелагея                                    Запорожець Катерина 
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 Додаток Л 

Робітниці заводу «Трієр», де  виробляли гумові чоботи.  

 Серед них Якименко Ольга Сергіївна 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Марія Городищенко у господарів 

Марія Городищенко у господарів 
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Додаток М 

 

Фото, зроблені під час другої хвилі  примусового вивезення 

людей зі станції Солоницька 
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Додаток Н 
 

Фото трьох подружок із Солониці, які зустрілися в Німеччині. 

Безугла Марія, Соловйова Марія, Мандрика Марія. 
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Екскурсії в шкільному музеї для людей різних вікових груп 
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На відкритті музею «Історія Посульського краю»  
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Галина Баленко з донькою Наталією розповідають про життя 
колективу 

 

Під час зустрічі з сільським бібліотекарем Марією Мороз 
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Зустріч з сільським бібліотекарем Марією Мороз 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Під час інтерв’ю з Валентиною та Олександром Бірюками 
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У гостях у родини Захарченків. 
Зустріч з Миколою Івановичем Сосною 

 

Інтерв’ю з художнім керівником Засульського сільського будинку 
культури Валентиною Яшною 
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Під час соціологічних опитувань на Дні села Солониця 
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Спілкуємося з односельцями 

Фото з самодіяльним народним колективом «Яворина» 


