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Передмова

Кожне нове покоління кожного народу намагається зробити свій 
внесок у загальний розвиток національного відродження, сказати своє 
слово в часі важливих подій і явищ. Ці діяння відбились не тільки в 
літературних, образотворчих та інших пам’ятках, а й у фольклорних 
надбаннях, народних традиціях і звичаях, багатющій джерельній душі 
народу, які збереглися в пам’яті людській. Пісня, як і мова — єдиний 
органічний витвір народу, пов’язаний з його життям. Протягом багатьох 
віків створювались пісні і передавались з покоління в покоління як 
найцінніший скарб, що допомагає пізнати життя народу. А народна пам’ять 
береже героїчне і трагічне, веселе і сумне, серйозне і жартівливе, щасливе 
і гірке. Спадають на думку слова Максима Рильського: „Фольклор  — це 
підручник душі людської”.

В цьому збірнику вперше отак масштабно подаються народні пісні, 
записані у селах Рівненської та с. Лисичинці Тернопільської областей, які 
тривалий час любовно збирав і записував Андрій Семенович Пастушенко, 
працюючи на кафедрі музики Рівненського      педінституту,  нині професор 
Міжнародного університету „РЕП” імені академіка Степана Дем’янчука. 
Він збагачує навчальний матеріал власними дослідницькими доробками, 
творчо опрацьовуючи і впроваджуючи їх у навчальний процес.

Започаткував цю благородну справу Андрій Пастушенко, ще 
навчаючись у Чортківському музично-педагогічному училищі, згодом 
працюючи у Кременецькому педагогічному училищі, де пробує свої сили 
в композиції та диригуванні, організовував вокальні, хорові та фольклорні 
ансамблі, створював нові пісні, писав музику до вистав, робив обробки 
народних мелодій, які посідають особливе місце в репертуарі хорових 
колективів, вокально-інструментальних та вокальних ансамблях.

Починаючи з 1990 року, Андрій Пастушенко плідно працює в 
напрямку відродження національної культури і духовності, він значно 
розширив діапазон дослідницької роботи. Важливою запорукою для нього 
як збирача стало відчуття природності пісні, вміння відділити „зерно” від 
полови, художнє її значення від штучного, фальшивого. Він зібрав кращі 
зразки пісенності традиційного фольклору і надав їм перевагу, оскільки 
на них простежуються процеси життя народу.

Чим глибше входили в духовне життя звичаї і обряди, тим важливішу 
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роль відігравали колядки, купальські, весільні пісні, які увібрали в себе 
колективний досвід багатьох поколінь. Саме вони стали животворним 
струменем у репертуарі, створеного А.С Пастушенком фольклорного 
ансамблю „Живограй”, саме тут, зберігаються ці надбання і передаються 
поколінням і це не випадково, адже більшість студентів у колективі — вихідці 
із села, і бабусина пісня стала доброю супутницею їхнього життя.

Народився А.С.Пастушенко у селянській родині в с. Лисичинці, 
Підволочись кого району на Тернопільщині. Саме від мами вперше 
він почув, а пізніше записав українські народні пісні, які увійшли 
до репертуару його колективу, а згодом - і до збірок, зокрема, „Сто 
українських народних пісень», „Повстанські пісні”, „Співає Живограй”, 
„Пісні Рівненщини”, „Традиційні народні свята», „Пісня повертається 
додому”, „Українські народні пісні в записах Андрія Пастушенка”, 
„Моліться всі, бо близький час”.

Після закінчення Рівненського інституту культури розкривається 
його потенціал як хормейстера і композитора. Його пісні наповнені 
ліризмом щедрого таланту, в яких спостерігається любов до своєї землі, 
батьківської домівки, рідної України, з синівською гордістю оспіване це 
безмежне багатство, яке є невичерпним джерелом у народженні нових 
витворів мистецтва.

Нова збірка Андрія Пастушенка вміщує значну кількість родинно-
побутових, козацьких, повстанських, жартівливих пісень, колядок, 
щедрівок, пісень весняно-літнього циклу — це вагомий доробок збирача, 
фоль клориста, який своєю тонкою спостережливістю зумів відібрати 
пісні високохудожнього змісту, зважаючи на їх поетичні й музичні 
особливості, які виплекані багатьма поколіннями і є окрасою сьогоднішніх 
виконавців.

Кажуть, що мелодія — душа пісні і на її дужих, широких і міцних 
крилах пісня долає незвідані відстані і через серця мільйонів міцно 
входить у свідомість людини. Адже тут багато залежить від інтонацій, 
які відтворюють основний настрій, емоційне спрямування, зміст пісні, 
простоту — це найважливіші риси, які є в народній пісні, її доступність та 
ефективність. Сила традиційного музичного фольклору завжди містилась 
у простих засобах відібраних багатющим досвідом народу.

Сподіваюсь, що новий доробок збирача і записувача фольклору 
Андрія Пастушенка, який увібрав у себе найкращі зразки народної пісні 
поліського регіону, сприятиме збагаченню духовності молодого покоління 
незалежної України.
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Догляди, зятю, дочки, (2)
Да купи чоботочки,
Щоб боса не ходила,
Людей не смішила.

Низько ворота впали. (2)
Ми в свата дочку вкрали.
Не кажіте нікому, 
Повеземо додому.
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Зароди, Боже, гречку (2)
Чорную головатую.
Везе син невістку –
Хорошую да багатую.

Лети, лети, соловеєчку, (2)
Сядь, впадь на віконечку.
Та дай матінці звістку,
Що везе син невістку.

Витинай, татку, ліску. (2)
Привіз син невістку
Тонкую, як билину,
Червону, як калину.

Паліте солому, (2)
Їде син додому.
Везе собі Подоляночку
В білому серпаночку.
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Но-но-но, ти-ти-ти
Будемо ся сварити:
Ні за се, ні за то,
За дрантливе решето.  2   

Но-но-но, ти-ти-ти
Підем разом гуляти.
Наша вуйка заглядає, 
Буде, буде сварити.  2

Но-но-но, ти-ти-ти
Будемо ся любити.
У гайочку під явором
Будем разом сидіти.  2
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Віддалася молодою,
Зажурився милий мною:
Ні зварити, ні спечи,
Хотів мя ся відречи.

Варю борщ у кастрюлі,
Печу хліб залюбки.
Помастила щітки знати,
Не навчила мене мати.

А в неділю пораненьку
Я дістала порадоньку:
То за борщ, то за каву
Залетіла аж під лаву.

Я з-під лави виглядаю,
Замість кави борщ даю.
А він мене з кулаками.
– Чого кава з буряками?

– Чи я тобі не хазяйка,
Не признають люди?
Штири фірі сміття в хаті,
Най мені так буде.

Моя мама файна була,
Я перевершила:
Мама по три, я по штири
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