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Цілюще джерело української пісні
“Здається, кожна гілка дерева в Україні має свого поета і кожна стеблина 

трави на цих безмежних квітучих рівнинах відлунюється піснею”.
Саме ці слова письменниці німецького походження Тальві (Терези Робін-

сон) спадають на думку, коли перечитуєш пісенний збірник “Любові цілюще 
джерело”. Поетеса Оксана Тебешевська та автор музики Сергій Андрущак 
причащають нас цілющою водою із джерела великої любові до рідної землі, 
батьківської оселі, найдорожчих людей.

Збірка тематично багата. До неї увійшло 18 пісень. Засобами художнього 
слова й музичними інтонаціями автори утверджують незнищенність українсь-
кого роду, українського духу, нашого високого слова, молитовно-глибокої 
пісні, у якій ми збереглися як нація.
  Пісня українська – то святе причастя.
  Пісня українська – то могуть крила.
  Пісня українська – то найбільше щастя,
  Бо у ній Вкраїна всі віки жила.   
 (“Українська пісня”).

Треба сказати, що творча співпраця О. Тебешевської та С. Андрущака триває 
вже понад десять років. Виконавці їхніх пісень неодноразово ставали лауреатами 
обласних, регіональних та всеукраїнських конкурсів. Складовою успіхів є те, 
що кожен твір несе потужний ідейно-естетичний заряд. “Намалюй Україну”,
“Я — бойківчанка”, “Живу у рідній Україні” – це пісні, сповнені гордості за 
рідний край, за приналежність до великого і славного українського народу.
  Вросла я серцем у красу підгірську, 

  У вічну пам’ять прадідів моїх,
  У їх коріння й силу богатирську,
  У найсвятіший батьківський поріг. 
    (“Я — бойківчанка”).
Патріотичний пафос пісень природний, він вдало поєднується  із дина-

мічно-танцювальними ритмами, особливо у приспівах. Піднесено-радісний 
настрій створюється багатоголоссям, своєрідними перегуками голосів, ла-
конічним текстом.

Є в збірнику дві пісні релігійного змісту. Це своєрідні прохання до Сина 
Божого та Пречистої Діви Марії благословити людей на добрі справи, зміцнити 
“в Божій вірі”, уберегти від усього злого. 

Тексти й мелодії нескладні, тому будуть доступні для виконання і дорос-
лими, і дітьми. 
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У кожному творі відчувається генетичний зв’язок з народною піснею, 
закоріненість у фольклорні джерела, а відтворення типових для української 
пісенності реалій – рідної хати, батька, матері, стежок дитинства і юності (“На 
березі долі”, “Мамина молитва”, “Батькові літа”, “Жовті ружі”) – робить наше 
сприйняття слів і мелодії глибшим та об’ємнішим.

Пісні напоєні якоюсь особливою теплотою і шляхетністю, викликають 
глибокі асоціації, чисті помисли й приємно-щемливі спогади.

   Від хати стежка до ріки, 
   Над нею верби русокосі –
   Тут доля батькова й роки
   Ходили молоді і босі.
     (“Батькові літа”).
Мінорно-журливо звучить пісня “Їдуть діти в чужу чужину”. Тавтологія 

“чужа чужина” та рефрен “Ой куди ж це ви, діти, куди?” підсилюють почуття 
тривоги за долю України, яку покидають доньки й сини, шукаючи кращого 
життя за кордоном.

   Їдуть діти в далекі краї,
   Їдуть статків шукати і блиску.
   Плачуть десь у гаях солов’ї
   І гойдають порожню колиску.
     (“Їдуть діти в чужу чужину”).
Твір має два ключові образи – оповідача, який з болем говорить про реалії 

сьогодення, і Матері (жінки і Вкраїни), яка “побивається чайкою” і кличе 
дітей повертатися додому. Особливо емоційно насиченими є фінальні рядки 
та акорди пісні, які звучать як застереження:

   Повертайтеся, доньки й сини, 
   Бо загине та пісня єдина,
   І ніхто не засіє лани,
   Не підніме червону калину.
Глибокою любов’ю до рідного краю захоплює пісня “Моя земля”. Ме-

лодія з плавним метроритмічним рухом, нешвидким темпом та образне слово 
злиті воєдино і відбивають світосприйняття і поета, й автора музики: рідна 
земля – “свята, як “Вірую”, вона найдорожча і найближча для кожної людини, 
особливо тоді, коли довелося покинути отчий край:

   Жила ти казкою 
   В душі моїй,
   Теплом і ласкою, 
   Жагою мрій.
   Лечу лелекою 
   До рідних піль.
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   Лісів смерекових 
   Я чую біль.
Настроєвий діапазон пісень збірника досить широкий: від урочисто-

бадьорого до елегійно-ліричного, від сумовито-тривожного до лірично-гумо-
ристичного, як це маємо у “Кольоровому вітрі”. Переливчаста мелодія твору 
передає мінливий настрій осені, яка, заквітчавшись, кличе в гості кольоровий 
вітер. А той –

   … осені не чує,
   Десь мандрує світом – 
   Вдома не ночує.
І цим викликає глибокий смуток осені:
   Засмутилась осінь, 
   Стала біля брами,
   Впали сльози-роси 
   Ранніми дощами.
Ось так у грайливо-казковій формі можна передати і красу осені, і зміну 

пір року, і своє захоплення навколишнім світом. 
А далі хочеться процитувати Ватрослава Ягича: “Українська пісня – це 

справжня поезія серця і почуття”. І справдi, пісні “Я прийду в листопад”, “Ко-
ротка мить життя”, “Коли прийдеш…”, “Гороскопи” – це лірична сповідь серця, 
пересипана чудовими поетичними образами (“неповторна пісня захмелілих 
трав”; погляд, заплетений у волосся; отрута “диво-пісні, що в сповитку сльози 
коханням затремтить” та ін.), заквітчана різнобарв’ям почуттів, які невимуше-
но вкладаються в музичну форму – романтично-замріяні заспіви й динамічні 
приспіви, сповнені світлими тонами, елементами поліфонії, полістилістики і 
ніжним настроєм.

Твори збірника – це справді співана поезія, цілюще джерело любові. Ду-
маю, вони сподобаються і виконавцям, і слухачам, бо несуть в собі відчуття 
свободи й радості, роблять людину кращою, чистішою.

Михайло Кривень,
народний артист України,

професор інституту мистецтв 
Прикарпатського університету 

імені Василя Стефаника
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