








Український традиційний ідеал 
людини найяскравіше відбивається 
в українській народній пісні.

Григорій Ващенко

Кожен може з розумним виглядом довго розмірковувати про 
скороминущість життя, про моральні принципи, про економіку 
і політику, про шляхи розвитку України чи світу. Кожен може 
давати розумні чи вічні поради, вказівки, видавати накази. 
Кожен може обіцяти і не виконувати обіцянок, покликатися на 
важкі обставини, якщо не виконав свого обов’язку. Але цей 
співаник — не для всіх. Він стане супутником і порадником у 
житті тим, хто бачить свою мету, хто вперто торує свій шлях у 
житті, хто не зважає на обставини і показує справжній приклад 
для наслідування. Цей співаник призначений і для тієї особливої 
когорти людей, які є завжди вірними Богові та Україні, які 
постійно пам’ятають про інших та відчувають свою відпо ві
даль ність перед своїми товаришами чи провідниками. Такими 
людьми є українські пластуни.

Ідеологія, принципи, стиль життя лицарства, які виникли у 
гли бо кому середньовіччі, на початку XX ст. були втілені у формі 
скаутінгу. Український скаутінг — Пласт — також став на довічну 
службу Української держави. Пластуни взяли собі за зразок для 
наслідування героїзм наших лицарських попередників — руси
чів, козаків, січових стрільців та повстанців. Їхнє життя, їхня 
любов до України, безкомпромісність боротьби з загарбни
ка ми, хоробрість, розважливість, наполегливість та хитрість є 
близькими для нас і закликають вершити наші геройські вчинки.

Сьогодні ми, члени пластового куреня «Орден Залізної 
Остроги» ім. Святослава Завойовника, ініціатори та упорядники 
«Співаника Українського Лицаря», відчуваємо відповідальність за 
справу поши рен ня українських лицарських ідеалів серед пласту
нів та української молоді. 

ст. пл. скоб тарас Гривул, оЗо
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Ùå íå âìåðëà Óêðà¿íà
Національний Гімн (Славень) України. Восени 1862 року український етнограф, 
фольклорист, поет Павло Чубинський (1839—1884) написав вірш «Ще не вмерла Україна». 
Вже 20 жовтня того ж року Чубинського «за вредное влияние на умы простолюдинов» 
висилають в Архангельську губернію під нагляд поліції. Вперше вірш опубліковано 
у львівському журналі «Мета» (1863). Отець Михайло Вербицький (1815—1870) — знаний 
композитор свого часу, — захоплений віршем, пише до нього музику. У 1917—1920 
пісня використовувалась як один з національних гімнів. Незалежна Карпатська Україна 
15 березня 1939 року вперше оголосила пісню державним гімном. Верховна Рада 
незалежної України спершу (15 січня 1992 р.) затвердила тільки музичну редакцію 
Державного гімну, а згодом (6 березня 2003 р.) і слова —  перший куплет та приспів 
з незначними змінами.

 C           G   E7   Am    E     Am G 
Ùå íå âìåðëà Óêðà¿íà, ³ ñëàâà, ³ âî-  ëÿ,  
 C              G   E   Am    E      Am 
Ùå íàì, áðàòòÿ ìîëîä³¿, óñì³õíåòüñÿ äîëÿ.  
  E           Am  E      Am    G     C 
Çãèíóòü íàø³ âîðîæåíüêè, ÿê ðîñà íà ñîíö³,  
 E       Am      E     Am   E      Am 
Çàïàíóºì ³ ìè, áðàòòÿ, ó ñâî¿é ñòîðîíö³.

Ïðèñï³â: 
 C          G    E     Am   G     C 
Äóøó, ò³ëî ìè ïîëîæèì çà íàøó ñâîáîäó.  
C           G       E      Am    E    Am 
² ïîêàæåì, ùî ìè, áðàòòÿ, êîçàöüêîãî ðîäó.

Ñòàíåì, áðàòòÿ, â á³é êðîâàâèé â³ä Ñÿíó äî Äîíó,  
Â ð³äí³ì êðàþ ïàíóâàòè íå äàìî í³êîìó; 
×îðíå ìîðå ùå âñì³õíåòüñÿ, ä³ä Äí³ïðî çðàä³º,  
Ùå ó íàø³é Óêðà¿í³ äîëåíüêà íàñï³º.

Ïðèñï³â

À çàâçÿòòÿ, ïðàöÿ ùèðà ñâîãî ùå äîêàæå,  
Ùå ñÿ âîë³ â Óêðà¿í³ ï³ñíü ãó÷íà ðîçëÿæå,  
Çà Êàðïàòè â³äîá’ºòüñÿ, çãîìîíèòü ñòåïàìè,  
Óêðà¿íè ñëàâà ñòàíå ïîì³æ íàðîäàìè.

Ïðèñï³â

Джерело (тут і далі слід розуміти — джерело тексту та акордів):  
Проект «Українські пісні» http://www.pisni.org.ua.
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Öâ³ò Óêðà¿íè
Гімн Пласту. Слова славня уклав Олександр Тисовський  «Дрот» (1886—1968), а музику 
на пи сав видатний композитор, відомий творець українських маршів, Ярослав Ярославенко 
(Вінцков ський) (1880—1958). Текст складається з двох частин різного походження, але з 
єдиним змістом. У першому куплеті йдеться про те, якими пластуни нама гаються бути і 
яка їхня ціль — працювати в Пласті для України так, щоб виросло нове громадянство, яке, 
живучи в дусі Пласту, запевнило б краще майбутнє укра їн ському народові. Другий куплет 
до половини є дещо зміненим віршем Івана Франка «В дорогу», що його Каменяр склав під 
впливом першої своєї мандрівки (1884) з групою студентівмандрівників за маршрутом: 
Борислав — Східниця — Урич — Корчин — Бубнище і далі на Гуцульщину.

Öâ³ò Óêðà¿íè ³ êðàñà,  
Ñêîá³â îðëèíèé ìè ð³ä,  
Ëþáèìî ñîíöå, ðóõ, æèòòÿ,  
Ëþáèìî âîëþ ³ ñâ³ò. 
Ïëàñò — íàøà ãîðä³ñòü ³ ìð³ÿ,  
Ëþá³é Îò÷èçí³ íàø òðóä,  
Áóéíèé â í³ì ïîðèâ, íàä³ÿ,  
Â Ïëàñò³ ðîñòå íîâèé ëþä.

Áðàòòÿ, ïîðà íàì ñòàíóòè â ðÿä,  
Ñòÿã ïëàñòîâèé ï³ä³éíÿòè, 
Ñëàâó Âêðà¿í³ ïðèäáàòü!

Ñîíöå ïî íåá³ êîëóº,  
Çíàþòü ³ õìàðè ñâ³é øëÿõ,  
Â³òåð íåâïèííî ìàíäðóº  
Ïî Óêðà¿íè ïîëÿõ. 
Ìè æ ñîíöÿ ÿñíîãî ä³òè,  
Âîëüíîãî â³òðó áðàòè,  
Ìàëè á â áåçä³ëë³ çìàðí³òè,  
Ö³ë³ æèòòÿ íå çíàéòè?!

Áðàòòÿ, ïîðà íàì ñòàíóòè â ðÿä,  
Ñòÿã ïëàñòîâèé ï³ä³éíÿòè, 
Ñëàâó Âêðà¿í³ ïðèäáàòü!
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Îé ó ëóç³ ÷åðâîíà êàëèíà
Славень (Гімн) Українських Січових Стрільців. Слова: Григорій Трух. Музика: народна.  
Після переможної Зборівської битви 1649 р. козаки Богдана Хмельницького склали пісню 
«Розлились крутії бережечки». Вона швидко поширилась серед українського народу. 
З початком першої світової війни перші куплети пісні переробив Степан Чернецький 
(1881—1944). А спопуляризував її серед Українських Січових Стрільців (УСС) Григорій 
Трух (1894—1959) — вихованець стрийського Пласту,  бойовий офіцер УСС, член першої 
капітули Ордену Лицарства Залізної Остроги, монахвасиліянин, автор «Життя Святих» у 
4 томах. Пісня співається для вшанування полеглих українських Героїв, ходою або стоячи.

Em         Am        H7   Em  H7  Em  
Îé ó ëóç³ ÷åðâîíà êàëèíà ïîõèëèëàñÿ,  
 Em     Am    H7       Em       H7  Em D 
×îãîñü íàøà ñëàâíà Óêðà¿íà çàæóðèëàñÿ.  
G                             H7 
À ìè òóþ ÷åðâîíó êàëèíó ï³ä³éìåìî,  
Em                                   Am   H7  Em  
À ìè íàøó ñëàâíó Óêðà¿íó, ãåé, ãåé, ðîçâåñåëèìî! 

Ìàðøèðóþòü íàø³ äîáðîâîëüö³ ó êðèâàâèé òàí, 
Âèçâîëÿòè áðàò³â-óêðà¿íö³â ç ìîñêîâñüêèõ êàéäàí. 
À ìè ò³¿ ìîñêîâñüê³ êàéäàíè ðîç³ðâåìî, 
À ìè íàøó ñëàâíó Óêðà¿íó, ãåé, ãåé, ðîçâåñåëèìî!

Ãåé, ó ïîë³ ÿðî¿ ïøåíè÷êè çîëîòèñòèé ëàí, 
Ðîçïî÷àëè Ñ³÷îâ³¿ Ñòð³ëüö³ ç ìîñêàëÿìè òàí. 
À ìè òóþ ÿðóþ ïøåíè÷êó ³çáåðåìî, 
À ìè íàøó ñëàâíó Óêðà¿íó, ãåé, ãåé, ðîçâåñåëèìî!

ßê ïîâ³º áóéíåñåíüêèé â³òåð ç øèðîêèõ ñòåï³â, 
Òî ïðîñëàâèòü ïî âñ³é Óêðà¿í³ Ñ³÷îâèõ Ñòð³ëüö³â. 
À ìè òóþ ñòð³ëåöüêóþ ñëàâó çáåðåæåìî, 
À ìè íàøó ñëàâíó Óêðà¿íó, ãåé, ãåé, ðîçâåñåëèìî!

Джерела: Пісневир. Молодіжний співаник. — Львів, 2001; АудіоCD «Володимир 
Вермінський. Йшли селом партизани» (2002); Сурма. Збірник воєнних пісень. — Львів—
Київ: Червона Калина, 1922. — c. 8—10; Проект «Українські пісні» http://www.pisni.org.ua.
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Çðîäèëèñü ìè âåëèêî¿ ãîäèíè
Слова: Олесь Бабій. Музика: народна. Усі українські націоналісти визнають цю піснюмарш 
Гімном. Автор тексту, Олесь Бабій (1897—1975) — талановитий поет i публіцист. За 
участь в установчому конґресi ОУН польськi властi в листопадi 1931 року заарештували 
Олеся. Суд винiс вирок — 4 роки тюрми. Перебуваючи пiд слiдством, О. Бабiй написав 
«Марш нацiоналiстiв», який був надрукований у журналi «Розбудова нацiї» за сiченьлютий 
1932 року з таким повiдомленням: «Iз надiсланих проєктiв тексту гiмну ОУН прийнято 
проєкт, поданий одним з наших найвизначнiших поетiв, що запроторений у ворожу тюрму». 
Це ж число журналу оголосило конкурс на музику до Гімну, але хто став її автором, наразі 
невідомо.

Çðîäèëèñü ìè âåëèêî¿ ãîäèíè 
ç ïîæåæ â³éíè ³ ç ïîëóì’ÿ âîãí³â. 
Ïëåêàâ íàñ á³ëü ïî âòðàò³ Óêðà¿íè, 
êîðìèâ íàñ ãí³ò ³ ãí³â íà âîðîã³â.

² îñü ³äåìî â áîþ æèòòºâîìó, 
òâåðä³, ì³öí³, íåçëàìí³ ìîâ ãðàí³ò - 
áî ïëà÷ íå äàâ ñâîáîäè ùå í³êîìó, 
à õòî áîðåöü — òîé çäîáóâàº ñâ³ò.

Íå õî÷åìî í³ ñëàâè í³ çàïëàòè - 
çàïëàòîþ íàì ðîçê³ø áîðîòüáè: 
ñîëîäøå íàì ó áîþ óìèðàòè, 
ÿê æèòè â ïóòàõ, ìîâ í³ì³ ðàáè.

Äîâîë³ íàì ðó¿íè ³ íåçãîäè - 
íå ñì³º áðàò íà áðàòà éòè ó á³é. 
Ï³ä ñèíüî-æîâòèì ïðàïîðîì ñâîáîäè 
ç’ºäíàºì âåñü âåëèêèé íàð³ä ñâ³é.

Âåëèêó ïðàâäó, äëÿ óñ³õ ºäèíó 
íàø ãîðäèé êëè÷ íàðîäîâ³ íåñå: 
«Áàòüê³âùèí³ áóäü â³ðíèì äî çàãèíó - 
íàì Óêðà¿íà âèùå ïîíàä âñå!»

Âåäå íàñ â á³é áîðö³â óïàâøèõ ñëàâà - 
äëÿ íàñ çàêîí íàéâèùèé òà íàêàç: 
Ñîáîðíà Óêðà¿íñüêàÿ Äåðæàâà - 
â³ëüíà, ì³öíà, â³ä Òèñè ïî Êàâêàç.*

 
* Варіант: від Сяну по Кавказ. 
Джерела: Літопис УПА. 1996—1997. — Т.25: Пісні УПА;  
Проект «Українські пісні» http://www.pisni.org.ua.
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×óºø — ñóðìè ãðàþòü  
(Íàö³îíàë³ñòè)

Марш юнацтва ОУН. Пісня постала в часі польської окупації Галичини і Волині (1921—
1939 рр.) в середовищі націоналістичної молоді, значний відсоток якої становили вихованці 
Пласту. Пісня співалась в УПА. Про популярність пісні, зокрема, свідчить різноманіття її 
варіантів і навіть назв: «Грають сурми, грають», «Українамати кличе нас повстати», «Марш 
молодих націоналістів», «Марш Юнацтва ОУН».

 Am                  Dm  
×óºø — ñóðìè ãðàþòü, þíàê³â ñêëèêàþòü,  
F                                         E  
Ó ðÿäè çáèðàþòü, «Áóäå á³é!» — çâ³ùàþòü. Ãåé! 

Ïðèñï³â: 
   G              C         E  
  Hàö³îíàë³ñòè — ðàç, äâà! Ìîëîä³ îðëÿòà, | 
    Am             E   Am                 |(2) 
  Õëîïö³, õëîïö³, ñîêîëÿòà!               |

Óêðà¿íà-ìàòè êëè÷å íàñ ïîâñòàòè, 
Îäíîñòàéíî ñòàòè, â áîþ ïîãóëÿòè. Ãåé!

Ïðèñï³â.

Hå ñóìóé ðîäèíî, íå òóæè ä³â÷èíî! 
Êëè÷å Óêðà¿íà — íàøà Áàòüê³âùèíà. Ãåé!

Ïðèñï³â.

Ìè íå ñïëÿìèì ðîäó íàøîãî íàðîäó —  
² â âîãîíü, ³ â âîäó ï³äåì çà ñâîáîäó. Ãåé!

Ïðèñï³â.

Hå áóäåìî ñïàòè, ïëàêàòè-ðèäàòè, 
Äåíü ï³ìñòè, ðîçïëàòè áóäåì ãîòóâàòè. Ãåé!

Ïðèñï³â.

Çà íàøó Äåðæàâó, çà ÷åñòü ³ çà ñëàâó, 
Çíèùèìî êðèâàâó Ìîñêâó ³ Âàðøàâó. Ãåé!

Ïðèñï³â.

Поширені й інші варіанти тексту. 
Джерела: Пісневир. Молодіжний співаник. — Львів, 2001;  
Проект «Українські пісні» http://www.pisni.org.ua.



10

А òè, ä³â÷à, яê ñя ìàø?
Українська народна лемківська пісня. Вказаний у джерелі співаник створений українцем 
з Польщі Лехом Ляхом. Ймовірно, він здійснив обробку тексту й мелодії тв підбір акордів. 
Найвідомішим є виконання пісні українською співачкою, фольклористкою Мар’яною 
Садовською, що виступає сольно та з німецьким джазовим тріо «Бордерленд», та є 
донькою співака Віктора Морозова. 

Hm                           
À òè, ä³â÷à, ÿê ñÿ ìàø,      
     Em    F#7 Hm            
Öè ñîëîäêó ґàìöþ ìàø?       

Hm 
Ìàì ñîëîäêó, ìàì ñîëîäêó,    
F#         F#7               
ßê áè ìþä, ÿê áè ìþä,       

Hm    A7     D               
Ìàì ñîëîäêó, ÿê áè ìþä,      
Hm     Em    F#7 Hm          
Àæ ñÿ õëîïö³ íà í³é áþò.*   

À òè, ä³â÷à, íå ìóäðóé, 
ßê çà÷àëî-ñ, òî ëþáóé, 
Áî íà ìîº, áî íà ìîº 
Ñóìë³íº, ñóìë³íº, 
Áî íà ìîº ñóìë³íº 
Иíøó âîçìó, òåáå íº.

À òè, ä³â÷à øàëåíå, 
Íå ñïîçåðàé íà ìåíå, 
Ëåì ñïîçåðàé, ëåì ñïîçåðàé 
Íà òîãî, íà òîãî, 
Ëåì ñïîçåðàé íà òîãî, 
Шòî òè ï³äåø çà íüîãî.

À òè, ä³â÷à, êðàñîòî, 
ß òÿ ëþáëþ çà òîòî, 
Жå-ñ ÷åðâåíà, æå-ñ ÷åðâåíà 
Íà ëèöè, íà ëèöè, 
Жå-ñ ÷åðâåíà íà ëèöè  
И øèðîêà â ãóçèöè.

*Всі в’язки (куплети) співайте за взірцем першої.

Джерела: Самвидавний туристський пісенник: Там на Лемковині помедже горами. — 
Літо 1981; Проект «Українські пісні»  http://www.pisni.org.ua. 
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Апîëîã³я ëèöàðñòâà
Пісня на вірш української поеткишістдесятниці Ліни Костенко. Музика: Наталя Денисенко. 
Виконує: Оленка Падалка. Пісня стала гімном пластового куреня ч. 56 ім. Мілени 
Рудницької з ІваноФранківська.

Am  Dm          E7 
Òàì, äå âiêàìè, çà ãiðêèì òóìàíîì, 
Am                    E7 
Äå òðóáèòü â³÷í³ñòü ó Ðîëàíäiâ ðiã, 
Am          E7 
Áóëà Ëþáîâ ºäèíèì òàëiñìàíîì, 
Dm             E7      Am 
À òàëiñìàí òîé çâàâñÿ îáåðiã.

C            G 
Áóëî æèòòÿ îâiÿíå êðàñîþ, 
Am            E7 
Ëþáîâ i ÷åñòü öiíèëèñü íàä æèòòÿ, 
C                 G 
I ùî òàì ñìåðòü ç âåëèêîþ êîñîþ? - 
Am                E7    Am 
Ìóæ÷èíà, ëèöàð, ñîíÿ÷íå äèòÿ!

A7             Dm 
Â ìî¿õ ñàäàõ ìåëîäi¿ Ïðîâàíñó, 
G                 C 
I æiíêà, æiíêà, æiíêà âñiõ âiêiâ! - 
F                   G 
Çà íå¿ ëèöàð ãèíóâ áåç àâàíñó, 
C                   A7 
Çà íå¿ ëèöàð ãèíóâ áåç àâàíñó, 
Dm            E7      Am 
Âîíà æ ÷åêàëà öîêîòó ïiäêiâ.

Â ìîíàñòèðÿõ, фîðòåöÿõ i ñòîëèöÿõ, 
Ç ãëóõèõ ïàëàöiâ, ñõîæèõ íà òþðìó, 
ßêùî âií ëèöàð, — î, ÿêùî âií ëèöàð! 
Âîíà òðîÿíäó êèäàëà éîìó.

Ãðèìiëè âàëüñè, ïóðõàëè àìóðè, 
Äàâèëè áóäíi, ñìèêàëà ñiì’ÿ, - 
Жiíî÷à òóãà áèëàñÿ îá ìóðè: 
Äå ëèöàð ìié, ìîëèòâà äå ìîÿ?!

I õî÷ â’ÿæiòü, õî÷ êëiòêó àáî ïëiòêó, 
Õî÷ áîçíà-õòî ðîçêàæå áîçíà äå, 
ßêùî âií ëèöàð — æiíêà êèíå êâiòêó, 
ßêùî âií ëèöàð — æiíêà êèíå êâiòêó, 
Íà âñå æèòòÿ î÷èìà ïðîâåäå.
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Аð³é пðîùàºòüñя
Слова: Сергій Пантюк. Музика: Андрій Саєнко, Ігор Тітик. Сергій Пантюк походить із 
давнього села Сокілець Дунаєвецького рну на Хмельниччині. Ще підлітком розшукував 
на розораних полях кам’яні сокири... Текст вперше опублікований у його збірці «Храм 
характерників» (1995). Деякі сучасні українські барди (Саєнко, Нестерук та інші) створили 
на тексти Сергія ще ряд композицій. Існує вже й російський переклад пісні.

Em        C       G       H 
   ßê öå ÷àñòî áóâàº, ÿê ð³äêî — 
Em        C     G         H 
   Âèá³ð ïàäàº ðàïòîì äî í³ã.  
Em       C        G        H 
   ß ñüîãîäí³ íàï’þñÿ, ÿê ä³äüêî,  
C                             H 
   ² ðàá³â â³äëóïöþþ ñâî¿õ. 

ß òîá³ ïîäàðóþ ï³âíî÷³,  
À ï³âíî÷³ â³ääàì ñàìîò³. 
Шë³фóâàòèìó ñâàñòÿ çîëî÷åíå 
Íà øîëîì³, ìå÷³, ùèò³.

ß ìîëèòèìóñü Ñîíöþ âñåâèøíüîìó, 
Ï³ä éîãî áëàãîäàòòþ çàñíó.  
Òè ìåíå çðîçóì³ºø ³ âèáà÷èø,  
Ùî øàëåíî êîõàþ... â³éíó!  
Em       C      G      H  
   Ùî øàëåíî êîõàþ â³éíó!     (2) 
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Ïîáàæàé ìåí³ í³æíî¿ ñìåðò³ 
² áàãàòî ïèòíî¿ âîäè.  
ß óïåðòèé ³ äóæå â³äâåðòèé: 
Õî÷åø — æäè. À íå õî÷åø... 
Em           C        G           H  
   Õî÷åø — æäè. À íå õî÷åø — íå æäè! (3)

Джерела: Пісневир. Молодіжний співаник. — Львів, 2001;  
Проект «Українські пісні» http://www.pisni.org.ua.

Áàëàäà пðî êîçàêà Ãðèöüêà
Слова і музика: Едуард Драч. Пісня з популярного CD альбому «Небо України» (2002). 
Діючий лікарпсихіатр, а також на гітарікобзіскрипці тощо «грач», добре знає, що розпа
лює щире українське серце. За піснями Драча можна вивчати українську історію: «Як від 
річки Росі підіймався росич» («Київська Русь»), як вів у бій дружину «ясен князь Данило» 
(«Величальна ясному королю та князю Данилу Галицькому»), як мстилися ворогові козаки 
«отамана Сірка Йвана...» («Чортомлик»).

Âñòóï: Dm Am F Dm E Am

   Dm       E            Am     E     Am 
Ëåò³â ñðåä íî÷³, ìîâ ñêàæåíèé, ïî ñòåïàõ 
     F      G             C 
Шâèäêèé òà õèòðèé êîçàê Ãðèöüêî. 
   F     G        E7         F  
À êîíèê íîñîì çàîðàâ ó áóð’ÿíàõ,  | 
     Dm      E         Am         |(2) 
Çà³ðæàâ — ³ æàáà äàëà öèöüêè.     |

² â’¿õàâ Ãðèöüêî áóéíèì íîñîì ó áóð’ÿí, 
Ïî÷óõàâ âñ³ ñâî¿ áîëÿ÷êè. 
Äî ðàíêó òðåáà — õî÷ òè âñòðåëü — ó âðàæèé ñòàí, | 
À éòè æ, ÿê äî Êèºâà ðà÷êè.                      |(2)

    Em     F#       Hm  F#  Hm 
Âîâêè é ëèñèö³ çàâèâàëè ó ÿðàõ, 
    G    A         D 
Çâ³ðÿ÷à ò³÷êà æèðóâàëà. 
   G     A             F#        G 
² íà÷å ñâ³÷êà, ãîñòðà øàáëÿ ó ðóêàõ | 
      Em    F#       Hm             |(2) 
Ïðè ñâ³òë³ ì³ñÿöÿ ïàëàëà.           |

(Äàë³ — ç Dm) 
Â³í ïðèéäå ó âîðîæèé òàá³ð ïîíàä ñòàâ, 
Âðàæèí³ âêëîíèòüñÿ â³í íèçüêî. 
Òà é çáðåøå, çáðåøå, ÿê ëóêàâèé íå áðåõàâ —  | 
² â ïàñòêó ï³äå âðàæå â³éñüêî.               |(2)
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(Äàë³ — ç Em) 
À ï³ñëÿ áîþ â ëþòó ñìåðòü æàõëèâà ïóòü: 
Îñü ïàëÿ çíèçó â ñåðöå ñóíå. 
Âàì, âîðîãè, éîãî í³çàùî íå çáàãíóòü.   | 
Â³í âàì âñì³õíåòüñÿ é â î÷³ ïëþíå.      |(2)

(Äàë³ — ç Dm) 
ßêáè æ í³õòî íå éøîâ çà òåáå â ñìåðòíèé ãåðöü, 
Òîá³ á, Óêðàéíî, íå âö³ë³òè. 
Ëåò³â ³ äèáàâ íàêàðà÷êàõ â ëþòó ñìåðòü  | 
Òîé, õòî íàéá³ëüøå ìóñèâ æèòè.          |(2) 
 
Ïðîãðàø (íà ìåëîä³þ Âñòóïó).

Джерела: Аудіоальбом «Едуард Драч. Небо України» (1993—1998);  
Проект «Українські пісні» http://www.pisni.org.ua.
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Áåðåã ð³êè
Слова і музика: Олександр Шевченко, обробка мелодії — гурт «Піккардійська Терція». 
Пісня записана у 1995 році у Львові та увійшла у альбом «піккардійців» — «Антологія. Том 1» 
(2003). У 2012 році вже знана усіма композиція була презентована у ювілейному альбомі
трибюті, виданому з нагоди святкування 20річного ювілею видатного українського 
секстету, де пісню виконали такі відомі українські гурти як «ТНМК», «Ot Vinta», «С.К.А.Й.», 
та постає у досить незвичному як для шанувальників «терції», зухвалому рокнрольному 
аранжуванні.

D7                             G7 
ß çóïèíèâñÿ íà áåðåç³ âåëèêî¿ ð³êè, 
G7 
Çà ð³êîþ ìåíå ÷åêàºø òè. 
A7             G7           D7 
Íå ïîäîëàòè ìåí³ ãëèáîêî¿ âîäè.

D7 
² áåçíàä³éíî ÷îðí³þòü ñïàëåí³ ìîñòè,        
G7 
Òàêà äàëåêà òà äîðîãà äî ìåòè. 
         A7          G7                D7 
² ìåí³ í³ÿê, í³ÿê, í³ÿê, äî íå¿ íå ä³éòè-.

D7          G7 
Ïðîñòî òè æèâåø íå íà òîìó áåðåç³ ð³êè, 
       D7 
Äå ÿ ñòîþ, äå ÷åêàþ ì³ñÿö³ é ðîêè, 
        A7            G7         D7 
À òè æèâåø íå íà òîìó-y áåðåç³ ð³êè.

×óþ ÿ òâ³é ãîëîñ ³ áà÷ó ÿ òåáå, 
Òà ò³ëüêè êðèëà ìî¿ îáëàìàí³ äàâíî, 
ß íà ö³é çíåäîëåí³é çåìë³ çàáóâ, êîëè ë³òàâ.

² íå çáàãíóòè òîá³ òàì, íà áåðåç³ òâî¿ì, 
×îãî âàðòóº çðîáèòè îäèí ð³øó÷èé êðîê 
Òîìó, õòî íà ³íøèõ áåðåãàõ í³êîëè íå áóâàâ.

Ïðîñòî òè æèâåø íå íà òîìó áåðåç³ ð³êè, 
Äå ÿ ñòîþ, äå ÷åêàþ ì³ñÿö³ é ðîêè, 
À òè æèâåø íå íà òîìó áåðåç³ ð³êè.

(ïîâòîð ïåðøèõ òðüîõ êóïëåò³â)

Джерело: Проект «Українські пісні»  http://www.pisni.org.ua.
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Á³ëя òîпîë³
Автор слів — Петро Солодуха, музика є його спільним творінням з братом Павлом. Брати 
Солодухи — етнічні українці з Польщі, що у 2002 році у місті Ольштині створили рокгурт 
та назвали в честь головного героя поеми «Енеїда» Котляревського — «Еней». Гурт кілька 
років поспіль є одним із найпопулярніших у Польщі, попередні їх альбоми стали «золотим» 
і «двічі платиновим». «Біля Тополі» — це не тільки пісня… Це також крик душі та серця, який 
гурт «Еней» присвячує всім тим, що полягли в боротьбі за правду і волю нових поколінь, а 
також всім батькам, діти яких загинули на війні», — пояснюють музиканти на своїй офіційній 
сторінці в соціальній мережі «Facebook». 

Am            H 
Çîëîò³ ëóãè âåäóòü ó íåáîêðàé
  Dm                  Am   E
² ñóìíî íàâêðóãè — äî ïîëÿ òîïîëÿ ïîõèëèëàñÿ.
Am                   H
Òàì ñòàð³ áàòüêè çàïëàêàí³ ñòîÿòü.
Dm              Am      E
Ïðîùàòè áóëî ¿ì ñèíà, à â³í ãåðîºì ñòàâ,
Dm            G          E
Ìîëîäèé þíàê, ìîëîäèé êîçàê...

Ïðèñï³â:
Am          Dm      E      Am
Òàì, á³ëÿ òîïîë³, êàëèíà ðîñòå,
Am     Dm    G       C
Ìàìèí³ î÷³ ÷åêàþòü òåáå.
C        Dm
Ñèâà ó ðîçïà÷³ ïëà÷å,
Dm                    H             E
Ñèíà âñå ÷åêàº, òà â Áîãà âæå éîãî äóøà.

Ìàì, ÿ â áîþ çà âîëþ ï³øîâ â äàëå÷³íü,
Çà ïðàâäó ³ äîëþ íîâèõ ïîêîë³íü,
Çà òèõ, õòî ó ìîð³ äàëåêî
² êðèëàìè ëåëåêè ïîâåðíóòüñÿ æèâ³.

Òèõî íàäâîð³ ³ ò³ëüêè ÷óòè, ÿê,
ßê ìàòåð³ ñëîâà ëåò³ëè, 
Ëåò³ëè â í³÷ äî êîçàêà.
Áà÷èø, ñèíó ì³é, ñâ³÷êà íå çãàñà
Äîâ³êó áóäå âæå ãîð³òè, ãîð³òèìå âîíà.
Ìîëîäèé þíàê, ìîëîäèé êîçàê...

Ïðèñï³â
Ð³ê âæå ïðîìèíóâ, ïðèéøëà íîâà âåñíà,
À ñïîêîþ â äóø³ íå áóëî, íå áóëî òà é ùå íåìà.
Òàì áàòüêî çìó÷åíèé, ñàì òîðóº øëÿõ,
Ïî íüîìó ìàâ ³òè ñèí éîãî, à éîãî âæå íåìà.
Ìîëîäèé þíàê, ìîëîäèé êîçàê...

Ïðèñï³â (õ2)
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Áî â³éíà â³éíîþ
Стрілецька обозова пісня. Тільки хтось із сильним вояцьким характером міг сміятись, 
укладаючи пісню, коли в 1916 році кілька десятків січовиків розгромленого під Бережанами 
полку УСС їхали на переформування до Миколаєва над Дністром. Такий характер мав 
Левко Лепкий (1888—1971), який через кілька тижнів по тому створить ще Лицарство 
Залізної Остро ги, в якому стане Великим Майстром Церемоній. «Леле» відомий також як 
спів тво рець Прапору і однострою УСС, директор видавництва «Червона Калина».

 C        G  C       F    C 
Áî â³éíà â³éíîþ, ãåéòà, âéî! 
   C     G    C         F    C 
Â ò³ì º Áîæà ñèëà, â³ñüòà, âéî! 
C      F  G  C               F C G   | 
ßê íå çàá’º òåáå ãîñòðà êó-ó-ó-óëÿ,  |(2) 
 C                  F      C    G C  | 
Òî êîïèòîì çàì³ñòü êóë³ âá’º êîáèëà. |

Àáî, íå äàé Áîæå, ãåéòà, âéî! 
ßê çàñíåø íà âîç³, â³ñüòà, âéî! 
Çëåòèø ç âîçà, âïàäåø òà é çàá’ºøñÿ,  |(2) 
Âïàäåø ç âîçà òà é çàá’ºøñÿ íà äîðîç³.|

À ùî ùå íàéã³ðøå, ãåéòà, âéî! 
Ïðèéäåñü ïîãèáàòè, â³ñüòà, âéî! 
Áî íå çìîæåø ñîá³ òî¿ ðàäè            |(2) 
² ç æ³íêàìè, ³ ç ä³âêàìè ðàäè äàòè.   |

Êàæóòü: ïðèéäè, ñòð³ëü÷å, ãåéòà, âéî! 
Äàì ìàñëà, ñìåòàíè, â³ñüòà, âéî! 
Ïðèéäè, ïðèéäè ìåíå ïîò³øàòè,         |(2) 
ßê ëèø ñîíöå çãàñíå, í³÷ íàñòàíå.     |

Îé, òàê òî â îáîç³, ãåéòà, âéî! 
Â³ê ñâ³é êîðîòàºø, â³ñüòà, âéî! 
Äå íå ï³äåø, ãàðí³ ìîëîäèö³,          |(2) 
Ìîëîäèö³ ³ âäîâèö³ ïîò³øàºø.          |

Ïîïåðåäó Öÿïêà, ãåéòà, âéî! 
Ï³ä íèì ê³íü äð³ìàº, â³ñüòà, âéî! 
À ÿê ãëÿíå, â ä³â÷àò ñåðöå â’ÿíå,     |(2) 
À ÿê ãëÿíå, ñåðöå â’ÿíå, ñòðàõ çáèðàº.|

Ïîïåðåäó Öÿïêà, ãåéòà, âéî! 
Â ìàïó ïîãëÿäàº, â³ñüòà, âéî! 
×è äàëåêî ñëàâíà íàøà êàäðà,          |(2) 
×è äàëåêî ñëàâíà êàäðà, âñ³õ ïèòàº.   |

À ïîçàäó ñîòíèê, ãåéòà, âéî! 
Ðóêàìè ìàõàº, â³ñüòà, âéî! 
×è äàëåêî ñëàâíèé ãîðîä Êè¿â,         |(2) 
×è äàëåêî ãîðîä Êè¿â, âñ³õ ïèòàº.     |



18

Îé, íåìà, ñîòíèêó, ãåéòà, âéî! 
Îé, íåìà òóò ëàäó, â³ñüòà, âéî! 
Ðàç ³äåìî ïðîñòî íà Âêðà¿íó,          |(2) 
Ðàç ³äåìî íà Âêðà¿íó, ðàç äîçàäó.     |

Джерела: Пісні українських січових стрільців. — 1990. — 32 с. (Самвидав);  
Проект «Українські пісні» http://www.pisni.org.ua.

Áðàò çà бðàòà
Вірші на музику гурту «Kozak System» написав лідер гурту «Тартак» Сашко Положинський. 
Пісня увійшла до дебютного альбому козаків — «Шабля» (2012). Під час Революції Гідності 
ця пісня стала одним з її неофіційних гімнів. У ніч на 1 грудня 2013 року без підготовки і 
репетицій «Kozak System» разом з відомими українськими музикантами відзняли кліп під 
назвою «Ukrainian artists against the Regime», в якому музиканти спільно виконують цю 
композицію, паралельно показуючи відео з протестів на Євромайдані та побиття студентів 
у ніч на 30 листопада, цим самим привертаючи увагу світу до тогочасних подій в Україні.

Âñòóï: Em C Am B
Em
Ðâàíèìè ðèòìàìè, ñòð³ìêèìè ïîòîêàìè
Em
Ùîñü ïîòóæíî ãóïàº â ãðóäÿõ.
D
Ç ÷èñòèìè ïîìèñëàìè, òâåðäèìè êðîêàìè –
Em
Õàé ñâ³òëî íåáåñíå çàñÿº â ëþäÿõ!
Em
Õòî ñàì âèð³øóº äîëþ,
Em
Õòî ñàì ïðèéìàº ð³øåííÿ,
D
Áåç áðóäó, áåç áëóäó, áåç ãíîþ, áåç áîëþ —
Em
Жèòòÿì ñâî¿ì çàëèøàºòüñÿ âò³øåíèì.

Ïðèñï³â:
Em G
Ñâ³é íà ñâîãî íå çä³éìå ðóêó!
D Em
Áðàò íà áðàòà íå ñêàæå çëîãî!
Em G
Ïðèéìå óäàð, ï³äå íà ìóêó
D Em
Áðàò çà áðàòà, ñâ³é çà ñâîãî!

Ð³çêèìè çëàìàìè, ëèõèìè çàêðóòàìè
Ïðîäèðàºòüñÿ äîëÿ êð³çü õàù³.
Õàé ãðóäè çàêâ³òíóòü ÷åðâîíèìè ðóòàìè –
Íå âòðàòèòè ÷åñò³ ñâîº¿ í³çàùî!
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Òàì, äå ç ð³äíèìè-ìèëèìè,
Òàì, äå ç³ ñâî¿ìè õîðîøèìè,
Âëàñíèì ðîçóìîì, âëàñíèìè ñèëàìè
Ùàñòÿ ñâîº çáóäóâàòè çìîæåìî...

Ïðèñï³â 2: (õ2)
Em
Â³òðå ì³é, âåäè ìåíå!
C
Ñîíöå ìîº, ç³ãð³é ìåí³ ñåðöå!
Am
Çåìëå ìîÿ, ìåí³ ñèëè äàé
B
Ïåðåìîãòè ó ñìåðòåëüíîìó ãåðö³! 

Íå â³ð â ÷óæå, íå ïðîñè, íå á³éñÿ!
Â ºäíîñò³ ñèëà – â³äîìà ³ñòèíà.
Õòî ïóñòèòü âîðîãà â ñâîº îá³éñòÿ,
Âëàñíîãî õë³áà á³ëüøå íå ¿ñòèìå.
Жèâèì ãåðîÿì ïð³ðâà ðîáîòè!
Ãåðîÿì çàãèáëèì ñëàâíà òðèçíà!
Àëå äëÿ ïî÷àòêó âèçíà÷è, õòî òè
² ùî äëÿ òåáå òâîÿ Â³ò÷èçíà!

Ïðèñï³â 2 (õ2)

Джерело:  Проект «Українські пісні» http://www.pisni.org.ua

Áðàòòя Óêðà¿íö³
Слова і музика Володимира Ейгензеера, виконує гурт «Шабля Life». Пісня була написана 
після подій Революції Гідності, у березні 2014 року, незадовго до початку бойових дій 
на Донбасі. 10 жовтня 2015 року на Всеукраїнському форумі ветеранів та учасників 
антитерористичної операції пісня «Браття Українці» була визнана офіційним гімном АТО. 
«Для мене ця пісня стала пророчою, однак, зверніть увагу, у цій пісні є такі рядки: “З нами 
свята віра, з нами Бог і правда, і ми проти того, щоб брат ішов на брата. А якщо з війною — 
тоді начувайтесь, нас ніщо не зупинить. Слава Україні!”. Ми підкреслюємо: Україна не хоче 
війни, однак ми до останнього будемо захищати свої кордони, свою Незалежність, честь 
та гідність українського народу», — зазначає автор.

Am        E     C            G  
Ëþá³ ìî¿ ä³òè, ìèëà, ìàìî é òàòó,
Dm          Am           E        Am
ß éäó íà â³éíîíüêó íàøó çåìëþ çàõèùàòè.
F              C   Dm           Am 
Íå ïëà÷òå çà ìíîþ, ÿêùî â ïîë³ çãèíó,
Dm            Am           E      Am
Âñå â³ääàì çà ëþáó íåíüêó íàøó Óêðà¿íó! 
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Єäíàºìîñÿ, áðàòòÿ, â öþ ëèõó ãîäèíó,
Íåõàé âîðîã çíàº: ìè çà Óêðà¿íó
Áîãó äóøó íàøó â³ääàìî ºäèíó,| 
Çà íàøóþ çåìëþ, Ñâÿùåííó Óêðà¿íó.| (2)

Ïðîãðàø: Am E Am E C G 
 Dm E Am

Ìè çà ö³¿ ñòåïè, çà ë³ñè ³ ãîðè,
Çà ëàíè øèðîê³, çà ×îðíåº ìîðå,
Am          E     C          G  
Çà Íåáåñíó Ñîòíþ, çà Òàðàñà áðàòà,
Dm         Am       E       Am
Çà íàøó ñâîáîäó ìè ïîáîðîëè êàòà!

Ç íàìè ñâÿòà â³ðà, ç íàìè Áîã ³ ïðàâäà,
² ìè ïðîòè òîãî, ùîá áðàò ³øîâ íà áðàòà.
À ÿêùî ç â³éíîþ — òîä³ íà÷óâàéòåñü,|
Íàñ í³ùî íå çóïèíèòü! Ñëàâà Óêðà¿í³!| (2)

Ïðîãðàø (õ2)
F              C  Dm           Am 
Íå ïëà÷òå çà ìíîþ, ÿêùî â ïîë³ çãèíó,
Dm            Am           E      Am
Âñå â³ääàì çà ëþáó íåíüêó íàøó Óêðà¿íó!

Останній куплет виконується за акордами першого куплету, зміна акордів відбувається 
тільки в третьому куплеті.

Джерело:  Проект «Українські пісні» http://www.pisni.org.ua
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Áóäå íàì ç òîбîþ ùî çãàäàòè
Пісня Української Повстанської Армії (УПА), записана в Заліщицькому районі Терно піль
ської області у 1958 році. Друге життя отримала в 1999 році завдяки спільній обробці 
Скрябіна і Тараса Чубая в проекті «Наші партизани».

      Dm      A7        Dm C F  
Áóäå íàì ç òîáîþ ùî çãàäà-  òè 
       F       C          F  
Ï³ñëÿ äîâãèõ çáàâëåíèõ íî÷åé.  
       D7                 Gm  
Âèâ÷èâ ÿ äàëåêèé çâóê ãàðìàòíèé | 
      C       A7          Dm    |(2) 
² òðèâîæíèé áëèñê òâî¿õ î÷åé.   |

Òâî¿ î÷³ — êâ³òè òåìíî-ñèí³ 
Íà óçá³÷÷³ ðàä³ñíèõ äîð³ã.      
×è çóñòð³íåìîñü ç òîáîþ çíîâó  | 
Íà ñâî¿õ äîðîãàõ áîéîâèõ?      |(2)

Áóäóòü ñòð³ëüíà ðîçðèâàòèñü ãëóõî 
² äðèæàòè â âèáóõàõ çåìëÿ. 
Âèéäåø òè â òó ñòîðîíó — ïîñëóõàé,| 
Äå â áàãðÿíèõ ïîëóì’ÿõ ïîëÿ.      |(2)

² ïî÷óºø ãð³çíó áîðíþ âîë³, 
² âêðèºòüñÿ êðîâ’þ áèòèé øëÿõ. 
Áóäóòü õëîïö³ éòè ñóâîðî÷îë³   | 
Â ñ³ðóâàòèõ, íà÷å í³÷, ðÿäàõ.  |(2)

² ïðîéäóòü âîíè áåçìåæíèì êðàºì 
Êð³çü ðó¿íè ñ³ë, äåðåâ ³ òðàâ. 
² íàïåâíî òè òîä³ çãàäàºø,     | 
Õòî ëþáîâ ³ ìóæí³ñòü ïîºäíàâ.  |(2)

Замість D7 можна зіграти D, а зімість A7 — A. Інший варіант акордів (для нижчого 
голосу): 
| Am Em Am G C | C G C | A7 Dm | G E7 Am | ... 
Джерело: Проект «Українські пісні» http://www.pisni.org.ua.
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Вåñåë³, бðàòå, ÷àñè íàñòàëè
Слова і музика: Святослав Вакарчук, лідер гурту «Океан Ельзи». Пісня українського гурту 
«Океан Ельзи» вийшла 14 листопада 2006 року одночасно з відеокліпом. Усі отримані 
від продажу дисків кошти передано для обласного спеціалізованого будинку дитини в м. 
Макіївка Донецької області. Музичні критики назвали роботу віддзеркаленням авторського 
ставлення до тодішньої політичної реальності,це його підбадьорення народу,який втратив 
надію і віру «на кращі часи». 

 Dm            Gm     Dm 
Âåñåë³, áðàòå, ÷àñè íàñòàëè. 
   Dm            Gm     Dm 
Íîâå ìàéáóòíº äàðóº äåíü! 
   Gm                A   B 
×îìó æ íà íåá³ òàê ìàëî ñîíöÿ ñòàëî? 
   A    Dm           A     Dm 
×îìó ÿ äàë³ ïèøó ñóìíèõ ï³ñåíü?

Âåñåë³, áðàòå, ÷àñè íàñòàëè. 
Ìè íàáëèæàºìîñü äî ìåòè! 
×îìó æ òîä³ ÿ øóêàþ ³íøó ñòåæêó? 
×îìó ÿ äàë³ ç íèìè íå õî÷ó éòè?

Âåñåë³, áðàòå, ÷àñè íàñòàëè. 
Íà ãðóäÿõ ñâ³òèòü íàì ñëàâè çíàê! 
Íàì î÷³ í³æíî çàêðèëè, ãóáè ìåäîì çìàñòèëè, 
Äóøó êèíóëè ïðîñòî òàê...

Äóøà ïðîêèíóëàñü òà é ïèòàº 
Ñàìà ó ñåáå: ÷îìó îäíà? 
Íåìàº â êîãî ñïèòàòè — çîëîòî çàì³ñòü òàòà, 
Çàì³ñòü ìàìè — ãëóõà ñò³íà.

² òèõî, òèõî íàâêîëî ñòàëî... 
Êóäèñü ïîä³ëèñÿ ãîëîñè... 
×àñè âåñåë³ íàñòàëè, íàñ ëèøèëîñü òàê ìàëî. 
Íó ¿õ, áðàòå, òàê³ ÷àñè!

Òà íàì ç òîáîþ ñâîº ðîáèòè, 
Â³äêðèòè î÷³ ³ äàë³ éòè! 
² çóáè ñèëüíî ñòèñíóâøè, ìàìó í³æíî ëþáèòè. 
Õòî æ òîä³, ÿê íå ìè, áðàòè?!!

Джерела: www.okeanelzy.com; Проект «Українські пісні»  http://www.pisni.org.ua.
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Вå÷³ðíº ñîíöå
Слова авторства української поетеси Ліни Костенко, душевну і спокійну музику написав 
колишній соліст групи «Ляпіс Трубецкой» Сергій Міхалок. Лірична композиція «Вечірнє 
сонце» стала першою україномовною піснею в його новому музичному проекті «Brutto», та 
була презентована в переддень 2016 року як привітання з Новим роком для шанувальників. 
За рік свого існування гурт отримав колосальний успіх в Україні завдяки революційній пісні 
«Воїни світла» та чіткій проукраїнській та антивоєнній позиції.

Âñòóï: Em B Em B

Em            B
Âå÷³ðíº ñîíöå, äÿêóþ çà äåíü,
Em            B
Âå÷³ðíº ñîíöå, äÿêóþ çà âòîìó,
Am                     G
Çà òèõ ë³ñ³â ïðîñâ³òëåíèé Еäåì
B                   C
² çà âîëîøêó â æèò³ çîëîòîìó.

Çà òâ³é ñâ³òàíîê, ³ çà òâ³é çåí³ò,
² çà ìî¿ îáïå÷åí³ çåí³òè, 
Çà òå, ùî çàâòðà õî÷å çåëåí³òü,
Çà òå, ùî â÷îðà âñòèãëî îääçâåí³òè.

Ïðèñï³â:
G            D             Em                 Am
Âå÷³ðíº ñîíöå, âå÷³ðíº ñîíöå, âå÷³ðíº ñîíöå, äÿêóþ çà äåíü!
G            D             Em                 Am
Âå÷³ðíº ñîíöå, âå÷³ðíº ñîíöå, âå÷³ðíº ñîíöå, äÿêóþ çà äåíü!

Çà íåáî â íåá³, çà äèòÿ÷èé ñìiõ,
Çà òå, ùî ìîæó ³ çà òå, ùî ìóøó.
Âå÷³ðíº ñîíöå, äÿêóþ çà âñ³õ,
Êîòð³ í³÷èì íå îñêâåðíèëè äóøó.

Çà òå, ùî çàâòðà æäå ñâî¿õ íàòõíåíü,
Ùî äåñü ó ñâ³ò³ êðîâ ùå íå ïðîëèòî.
Âå÷³ðíº ñîíöå, äÿêóþ çà äåíü,
Çà öþ ïîòðåáó ï³ñí³, ÿê ìîëèòâè.

Ïðèñï³â

Ïðîãðàø: Em B Em B 

          G D Em Am 

Ïðèñï³â (õ2)
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Вèéäè, ìîя ëþбà…
Слова і музика: Володимир Новіков та Віталій Бєляков. У 2001 році, коли вийшла пісня 
гурту «Фліт» «Вийди, моя люба», всі вирішили, що гурт гратиме у стилі «фолк панкрок». 
Згодом пісню почали вважати  народною. Як розповідає лідер гурту Андрій Марків, це було 
приємно, але складно переконати всіх, що це і справді авторська пісня.

Am          G            F       Am 
Ñîíöå êîòèòüñÿ íà çàõ³ä, òÿãíå çà ñîáîþ, 
Am         G         C             Am 
À ÿ õîäæó íåâåñåëèé òà é ï³ñí³ ñï³âàþ 
  C           F           C            F 
Ïðî áåðåçó, ïðî òîïîëþ, ïðî ñìåðåêó é äóáà, 
Am         G        D     E   Am 
À ÿ õîäæó âèêðèêàþ: âèéäè, ìîÿ ëþáà!

Ïðèñï³â:

 F         G    Em        Am 
Âèéäè, ìîÿ ëþáà, âèéäè íà õâèëèíó,  
Õàé ìè çàñï³âàºì ïðî ñâîþ Âêðà¿íó, 
Òðîõè ïîñóìóºì, òðîõè ïîëàõàºì, 
Ï³äåì íà ñòàâî÷îê, ðàê³â ïîëàïàºì...

Âæå ó ìåíå õâîðèé ãîëîñ ³ ïðîäåðëèñü êàïö³, 
Òà íå âèéøëà ìîÿ ëþáà í³ âíî÷³, í³ âðàíö³. 
Õîäèòü êîçàê òà é âîëàº, ëþáó ìàòþêàº, 
Äå òè, ìèëà, äå, ïàäëþêà, ä³äüêî òåáå çíàº!

Ïðèñï³â

Джерело: Проект «Українські пісні»  http://www.pisni.org.ua.
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В³ä Мàéäàíó äî Аéäàðó
Автор слів та музики Григорій Вагапов, лідер гурту «Вперше чую». Композиція «Від 
Майдану до Айдару» присвячена всім борцям за волю та державність України та особисто 
командиру «Золотої роти» добровольчого батальйону «Айдар» Сашку Італійцю. Після подій 
на Майдані Сашко прийняв рішення відправитись на фронт, де героїчно загинув, рятуючи 
наших хлопців на 32му блокпості, які потрапили у засідку. Сашко був одним із засновників 
«Золотої роти», яка у своїй більшості складалася з майданівських активістів.

Am F E
Êîìó ìàòè ð³äíà,
 Am E Am
À êîìó â³éíà.
Am F
Êîìó ð³äíèé òàòî, 
G C
À êîìó ÀÒÎ.

Dm          E
Â³ä Ìàéäàíó äî Àéäàðó 
Am        F
ß âåçó òîá³ ã³òàðó,  
Dm           E
Áî òîìó, õòî ¿äå â â³éñüêî, 
Am     G* C                
Òðåáà ï³ñíÿ.

Êîìó ð³äíèé áðàò,
Êîìó Á³ñ – êîìáàò
Êîìó êóì ³ ñâàò,
À êîìó ³ Ãðàä.

Â³ä Ìàéäàíó äî Àéäàðó,
×óºø, áðàò, ëóíà ã³òàðà.
Öå óñ³õ, õòî ñòàâ ó â³éñüêî
Єäíà ï³ñíÿ.

Êîìó ëåçî êîñè,
Êîìó äîíüêà é ñèí.
Êîìó áàáöÿ-ï³÷,
À êîìó é íà Ñ³÷.

²ç Àéäàðó íà Ìàéäàíè
Õàé ïîâåðíóòüñÿ ã³òàðè.
Áî òîìó, õòî ¿äå ç â³éñüêà
Òðåáà ï³ñíÿ.

Am F E
Êîìó ìàòè ð³äíà,
 Am 
À êîìó â³éíà.

*Під час повторного виконання приспіву замість акорду G виконується акорд Е, а замість 
акорду С – акорд Am. Приспів повторюється двічі.
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В³éñüêî  
(Çâó÷èòü яê ì³ò)

Слова: Іван Малкович. Музика: Едуард Драч. Текст пісні є першою частиною однойменної 
поезії, укладеної 5—6 березня 1990 року організатором видавництва «А бабагаламага» 
Іваном Малковичем. Ця чудова пісня є такою короткою тому, що Едуард Драч як автор 
музики і Олександр Лінчевський, що здійснив обробку слів, очевидно, відмовились від 
песимістичної другої частини поезії, яка починається словами: «Я не вірю в повернення 
війська — наше військо в землі і в світах...» Завдяки Олександру Лінчевському та його 
друзям з «Ордену Залізної Остроги» пісня вважається славнем Всеукраїнських змагань з 
пішого мандрівництва «Стежками Героїв».

Am                     G     C 
   Çâó÷èòü ÿê ì³ò: â³äâàæíå â³éñüêî  
      Dm             E      Am 
   æèëî â ë³ñàõ öèõ ï³ä çåìëåþ  
Am                G       C 
   ³ íàïóâàëî ç фëÿã àâñòð³éñüêèõ  | 
      Dm             E      Am     |(2) 
   äóá³â êîð³ííÿ — âëàñíó ñòåëþ.   |

Ïëåêàëî âîëåþ ö³ çâîðè,  
à çâ³ðà — êðîâ’þ, ùîá íàïèâñÿ,  
ùîá ãîðäèìè ëèøàëèñü ãîðè              | 
é õî÷ õòîñü â ö³ì ñâ³ò³ íå ñêîðèâñÿ... | (2)

Çâó÷èòü ÿê ì³ò: â³äâàæíå â³éñüêî  
æèëî â ë³ñàõ öèõ ï³ä çåìëåþ  
³ íàïóâàëî ç фëÿã àâñòð³éñüêèõ  | 
äóá³â êîð³ííÿ — âëàñíó ñòåëþ.   | (2)

Джерела: http://poetry.uazone.net (Валерій Корнєєв);  
Проект «Українські пісні» http://www.pisni.org.ua.

В íåбåñà çàìð³яí³ êðîêè 
(Аëå òè íå òà)

Автором і виконавцем пісні є Богдан Ільницький з м.Чернівці. Пісня стала популярною через 
її виконання на фестивалі «Срібна Підкова» (Львів). Цей захід започатковано лауреатами 
українських фестивалів, які в 1993 році створили Товариство автентичної музики. Було 
проведено шість фестивалів — у 1995—1997, 2000 та 2003 роках.

Am       F        C   E 
  Â íåáåñà çàìð³ÿí³ êðîêè, 
  À â ñîëîíèé îêåàí — ñëüîçè. 
  ß áè ì³ã òåáå êîõàòü äîêè 
  Ñí³ã ðîê³â íå çàá³ëèâ êîñè...
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Ïðèñï³â 1: 
Am                 F               C E 
Àëå òè íå òà, àëå òè íå òà, òè íå òà.  (4)

Õàé ñêðåãî÷óòü ïë³òêàð³ âñþäè, 
Á³ëîáîê³ òà ðÿá³ ñîðîêè. 
Õàé äóøà áîëèòü ³ ðâå ãðóäè. 
ß ñåáå íå çàïèòàâ, äîêè...

Ïðèñï³â:  
Áóäó ÿ òàêèì, áóäó ÿ òàêèì, ÿ òàêèì,  
Äîêè òè ëåòèø, äîêè òè ëåòèø, òè ëåòèø. 
Íà âóñòàõ ïå÷àòü, áóäó ÿ ìîâ÷àòü, ÿ ìîâ÷àòü. 
Àëå òè ëåòè, àëå òè ëåòè, òè ëåòè â äàë³.

Òàê õòîñü íåçðèìèé æàðòîìà ïðîñòî 
Âæå äàâíî óêðàâ ìîº ùàñòÿ.  
ß äàðóþ òîá³ ìð³é ïðîñò³ð,  
Ùîá ïî íèòî÷ö³ íàä³é ïðÿñòèñü.

Ïðèñï³â:  
Àëå òè íå òà, àëå òè íå òà, òè íå òà... (4)

Джерело: Проект «Українські пісні» http://www.pisni.org.ua.

Вñå пðîòè íàñ
Автором вірша, написаного в 1919 році, є Олександр Олесь (Кандиба) (1878—1944). Вірш 
увійшов до збірки «Чужиною». Музика київського барда Олександра Лінчевського. Якось 
так сталось, що студентмедик (хірург) Сашко зустрів на Андріїв сько му узвозі пластуна 
в однострою... Незабаром Сашко став пластуном, станичним станиці Київ, засновником 
столичної боївки «Ордену Залізної Остроги».

              Hm        A    D A 
   Âñå ïðîòè íàñ... çåìëÿ ³ íåáî... 
Hm         F#       D  F# 
   Ìîãèëà âèêîïàíà íàì. 
             Hm   A    D A 
   À ìè ç óñì³øêàìè ÿñíèìè  
G          E          F#  
   Áóäóºì âèìð³ÿíèé õðàì.

Óñ³ ïëîäþ÷³ íàø³ çåìë³  
Äàâíî çàáðàëè âîðîãè.  
À ìè ç óñì³øêàìè ÿñíèìè  
Êóºì, ëàøòóºìî ïëóãè.
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Çåìëÿ ³ íåáî íàñ æàõàþòü,  
Жáóðëÿþòü â ãðóäè áëèñêàâêè. 
À ìè ç óñì³øêàìè ÿñíèìè  
Â ïîëÿõ çáèðàºìî êâ³òêè.

Âñå ïðîòè íàñ... çåìëÿ ³ íåáî... 
Ìîãèëà âèêîïàíà íàì. 
À ìè ç óñì³øêàìè ÿñíèìè  
Áóäóºì âèìð³ÿíèé õðàì.

Джерело: Аудіоальбом «Журборіз. Збірка Воїна». 2004.
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Вñòàâàé, ñîíöå
Слова та музика: Андрій Підлужний, лідер гурту «Нічлава Блюз». Пісня написана 1993 р. В 
серпні 1996 р. цю пісню співали сотні пластунів на Першому Всеукраїнському Пластовому 
Джемборі в с. Невицьке біля Ужгорода. 

G             C    D       G 
   Íà äîðîç³ ëþäè ñîíöÿ ÷åêàëè, 
G                C       D      G 
   ×îðí³ õìàðè ñìóòêó âîíè íàãàäàëè. 
G                C    D        G 
   Їõ áàæàííÿ â íåá³ ï³ñíåþ ëåò³ëî.  
G                   C           D      G 
   Òà, íà æàëü, öå ñîíöå äëÿ ëþäåé çãîð³ëî.

Ïðèñï³â:  
   G      C          D        G 
Âñòàâàé, ñîíöå, âñòàâàé, âñòàâàé!  
  G    C    D     G 
Ñë³ïèì î÷³ â³äêðèâàé!  

² íà òåìí³é ñêåë³ ç³ðêè òàíöþâàëè. 
Â êîðîë³âñòâî íî÷³ âîâêè çàâ³òàëè. 
Íàãàäàëè ëþäè äîáðå ³ ïîãàíå. 
Òà, íà æàëü, öå ñîíöå äëÿ ëþäåé íå âñòàíå.

Ïðèñï³â

C              G     C         D 
   Íå â³äêðèëè î÷³ ïðîìåí³ ùàñëèâ³ 
C               G     C                D 
   Òà ó õâèëÿõ íî÷³ ñêàðá ëþäñüêèé çãóáèëè.  
C              G          C            D 
   Íàðîäèëèñü ä³òè — òà ñâ³òëà ¿ì íå òðåáà,  
C             G      C      D 
   Áî íà ¿õí³ î÷³ íàñèïàëè ïåïëà.

Ïðèñï³â

Джерело: Текст і акорди — Пісневир: Молодіжний співаник. — Львів 2001; аудіо — 
Нічлава блюз. «Вставай, сонце». 1992—1993; Проект «Українські пісні»  http://www.pisni.
org.ua.
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Вñüîìó ñâ³é ÷àñ
Слова і музика: Олександр Шевченко. Олександр пише пісні з 1979 року. Як автор і 
виконавець брав участь у фестивалях «Дзвін» (м. Київ), «Червона рута91» (м. Запоріжжя), 
«Всесвітній фестиваль молоді і студентів» (1985 р., м. Москва). Написано близько 140 
творів, видано два альбоми: «Серйозні речі» та «Чорна вишиванка». Пісня «Всьому свій час» 
не увійшла в жоден з них, проте стала однією з найпопулярніших композицій пластових 
ватр.

Am                   C 
Ïîêîë³ííÿ â³äõîäÿòü, ïîêîë³ííÿ ïðèõîäÿòü, 
     Dm                 Am 
À çåìëÿ, ÿê áóëà, òàê ³ º. 
     F                C 
² ñîíe÷êî ñõîäèòü, ³ ñîíöå çàõîäèòü 
    Dm                Am 
² çíîâó íàçàâòðà âñòàº

Â³þòü â³òðè íà ï³âäåíü, â³þòü â³òðè íà ï³âí³÷, 
Íà êðóãè ïîâåðòàþòü ñâî¿, 
² íå ìîæóòü íàïîâíèòè ñèíüîãî ìîðÿ 
Âñ³ ïîòîêè ç ö³ëî¿ çåìë³.

  C              G 
   Âñüîìó ñâ³é ÷àñ 
       Dm                  F        G    
   ² ãîäèíà ñâîÿ êîæí³é ñïðàâ³ ï³ä íåáîì, 
  C             G 
   Âñüîìó ñâ³é ÷àñ, 
        Dm                G 
   ² òîá³ í³ çà ÷èì æàëêóâàòè íå òðåáà, 
DmEm               Am 
   Áî òî âñå ìàðíîòà...

Є ðîäèòèñÿ ÷àñ ³ º ÷àñ ïîìèðàòè, 
Ðóéíóâàòè º ÷àñ, áóäóâàòè º ÷àñ, 
Ðîçêèäàòè êàì³ííÿ, º ÷àñ ¿õ çáèðàòè, 
×àñ º ïëàêàòè ³ òàíöþâàòè º ÷àñ.

² ìîâ÷àòè º ÷àñ, ³ º ÷àñ ãîâîðèòè, 
×àñ ëþáèòè ³ ÷àñ íåíàâèä³òè º, 
×àñ â³éí³ ³ ÷àñ ìèðó, çèì³ ÷àñ ³ ë³òó, 
Áî íàêðåñëåíî âñüîìó ñâîº.

   Âñüîìó ñâ³é ÷àñ...

Òîæ ³äè ³ æèâè, äîêè ìàºø ïîòðåáó  
Òà é ³ç ñåðöåì âåñåëèì âèíî ñâîº ïèé. 
Êðàùå ïñîâ³ æèâîìó, í³æ ìåðòâîìó ëåâó, 
Òîæ ³äè ³ æèâè, ãð³øíèé òè ÷è ñâÿòèé.
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Âñå ùî º, òî âæå áóëî, òîæ íîâîãî íå ñêàæåø, 
Áî í³÷îãî íîâîãî ï³ä ñîíöåì íåìà. 
Âñ³ ìè ç ïîðîõó âèéøëè ³ â ïîðîõ ïîëÿæåì, 
² äóðíîìó, ³ ìóäðîìó äîëÿ îäíà.

   Âñüîìó ñâ³é ÷àñ... | (2)

Джерело: Проект «Українські пісні»  http://www.pisni.org.ua.

В ×îðíå ìîðå êðîâ Äí³пðîì òå÷å
Походження пісні невідоме, але точно давнє, можливо й козацьке. Співалась в УПА, 
зокрема у варіанті під назвою «Чорна хмара гомоном гуде». Широкої популярності пісня 
набула в кінці 80 х років XX століття. З 1989 року пісня стала своєрідним гімном Української 
Студентської Спілки (УСС). 

   Am    E                   Am 
Â ×îðíå ìîðå êðîâ Äí³ïðîì òå÷å, 
   A7    Dm    G             C 
Â ×îðíå ìîðå êðîâ Äí³ïðîì òå÷å. 
 A7      Dm    G                C  
Òàì Ñ³÷ íàøà, ãåé-ãîï, òàì Ñ³÷ íàøà,      | 
 Dm      Am   E           Am              | 
Òàì Ñ³÷ íàøà íà ìîñêàëÿ éäå.              | (2)

Ïîïåðåäó îòàìàí ³äå, (2) 
Ï³ä íèì êîíèê, ãåé-ãîï, òà ï³ä íèì êîíèê, | 
Ï³ä íèì êîíèê òàê ñóìíåíüêî éäå.          | (2)

«Îé òè, êîíþ, êîíþ âîðîíèé, (2) 
Ñêàæè ìåí³, ãåé-ãîï, òàé ñêàæè ìåí³,      | 
Ñêàæè ìåí³, ÷îì òàêèé ñóìíèé».            | (2)

«ßê æå ìåí³ âåñåëîìó áóòü, (2) 
ßê ñòåïàìè, ãåé-ãîï, òà äîëèíàìè,         | 
Íà Âêðà¿íó ìîñêàë³ ³äóòü».                | (2)

Íå ñòðàøíà íàì â ëþò³ì áîþ ñìåðòü. (2) 
Á³é ïðèíîñèòü, ãåé-ãîï, òà á³é ïðèíîñèòü, | 
Á³é ïðèíîñèòü ñëàâó, âîëþ, ÷åñòü.         | (2)

Â ×îðíå ìîðå êðîâ Äí³ïðîì òå÷å.  (2) 
Òàì Ñ³÷ íàøà, ãåé-ãîï, òàì Ñ³÷ íàøà,      | 
Òàì Ñ³÷ íàøà íà ìîñêàëÿ éäå.              | (2)

Джерело: Проект «Українські пісні» http://www.pisni.org.ua.
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Ãåé, бðàòòя îпðèøêè
Ориґінальний вірш письменника, громадського діяча, священика Миколи Устияновича 
(1811—1885), покладений на музику Анатолієм КосАнатольським (1909—1983), дещо 
відрізняється від сучасної популярної «опришківської» пісні. До речі, саме Устиянович є 
автором ще одної популярної «народної» пісні «Верховино, світку ти наш».

 Hm                   Em        D  Em 
Ãåé, áðàòòÿ îïðèøêè, íàëèéòå ãîð³ëêè,  
 Hm         F#         Hm 
Äî âàòðè äîâåðæòå ùå äðîâ.  
 Hm              G  A         D  Em 
Íàñòð³éòå ìè ãîðëî ãîëîñîì ñîï³ëêè,  
Hm          F#     Hm  
À ÿ âàì ñï³âàòè ãîòîâ. 

Ãóëÿéìî ìè, áðàòòÿ, â óãîðñüê³é ãðàíèö³. 
Ãîä³ íàñ ä³ãíàòè êîíåì. 
Îä³æ ìè ä³ñòàíåì â æèä³âñüê³é êðàìíèö³, 
À æèäà äî äâåðåé ïðèá’ºì.

Äå ãîðè òà áîðè, ÿðóãè ñêàëèñò³, 
Òàì º íàøà âîëÿ ³ âëàñòü. 
Ìàºìî ùî ïèòè, ìàºìî ùî ¿ñòè, 
Ëþáîù³â ãóöóëêà íàì äàñòü.

Ãóëÿéìî ìè, áðàòòÿ, äå òðàâè çåëåí³, 
Äå ðîñîâ âêðèâàºòüñÿ ëèñò. 
Ïî êîð÷àõ ñïëåòåíèõ, äå ñîñíà çâàëåíà, 
Íå çíàéäå íàñ, ïåâíî, ³ á³ñ.

Ãóëÿéìî ìè, áðàòòÿ, áî á³ëüøå íå áóäåì, 
Íå áóäåì ãóëÿòè ìè òóò. 
ßê ñí³ãè óïàäóòü — ãîëîâè ñêëàäåìî, 
Íå äàäóòü ñï³âàòè íàì òóò.

Ãóëÿéìî ìè, áðàòòÿ, ïîêè ùå âåñåëî 
² ïîêè ùå ÿñí³¿ äí³. 
Êðàùå ðàç çëåò³òè ñîêîëîì ó íåáî, 
Àí³æ â³÷íî æèòè â ÿðì³.

Джерела: Пісневир. Молодіжний співаник. — Львів, 2001; Книга «Пісні «Черемоша»;  
Проект «Українські пісні» http://www.pisni.org.ua.
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Ãåé-ãó, ãåé-ãà! Òàêå-òî â íàñ æèòòя
Пісня пластового куреня «Лісові Чорти», створена під час їхньої мандрівки човнами на 
Полісся 1930 року. Автор пісні — Тарас Крушельницький («Чача») — вихованець Пласту, 
член УВО, політв’язень польських тюрем, письменник, заарештований і розстрі ляний НКВД 
в 1934 році. Відомий ряд варіантів пісні, які співались в УПА. Надзви чайно популярною 
пісня знову стала завдяки музичному проекту «Наші партизани».

     Dm            Gm      A7     Dm  
Ãåé-ãó, ãåé-ãà! Òàêå-òî â íàñ æèòòÿ: 
    Gm        Dm        A7 
Íàïëå÷íèêè ãîòîâ³ — ïðîùàé, ìîº ä³â÷à. 
    A7          Dm         A7      Dm  
Ñüîãîäí³ ïîìàíäðóºì — íå çíàºìî ñàì³, 
    C          F        C         F 
Äå çàâòðà çàíî÷óºì: ÷îðòè ìè ë³ñîâ³! 
     A7                       Dm      
Ãåé-ãó, ãåé-ãà! ×îðòè ìè ë³ñîâ³! Ãåé-ãó, ãåé-ãà.

  Gm            Dm          A7 
Ïðàïîð ÷åðâîíî-÷îðíèé — öå íàøå çíàìåíî: 
    Gm          Dm       A7 ... 
×åðâîíå — öå êîõàííÿ, à ÷îðíå — ïåêëà äíî. 
Óñ³ ä³â÷àòà çíàþòü ïåêåëüí³ áàðâè ö³ - 
Çàáóòè ¿õ íå ìîæóòü, ÷îðòè ìè ë³ñîâ³! 
Ãåé-ãó, ãåé-ãà! ×îðòè ìè ë³ñîâ³! Ãåé-ãó, ãåé-ãà!

À ÿê ïðèéäåòüñÿ ñòàòè ç³ çáðîºþ â ðóêàõ,  
Áàíäåðà ïîâåäå íàñ, çàìàº ãîðäî ñòÿã: 
² ñèïíåìî ñòî òèñÿ÷ ó çóáè ñàòàí³, 
À ðåøòà ëþöèïåðó — ÷îðòè ìè ë³ñîâ³! 
Ãåé-ãó, ãåé-ãà! ×îðòè ìè ë³ñîâ³! Ãåé-ãó, ãåé-ãà!

ßê âïàäåø, ñòð³ëü÷å, â ïàñòêó ÷è çëîâèøñÿ íà äð³ò, 
Íà âñ³ ïèòàííÿ êàòà äàâàé îäèí îäâ³ò: 
Ùî äî ÎÓÍ íàëåæàâ, à âîæäåì áóâ Єâãåí - 
Ùîá ñëàâà çàëóíàëà äàëåêî ãåí-ãåí-ãåí... 
Ãåé-ãó, ãåé-ãà! Äàëåêî ãåí-ãåí-ãåí... Ãåé-ãó, ãåé-ãà.

На аудіоCD «Наші партизани» оригінальні акорди такі: 
1: | Gm Cm D7 Gm | Cm Gm D7 | D7 Gm D7 Gm | F A# F A# | D7 Gm | Gm | 
2: | Cm Gm D7 | Cm Gm D7 | ... 
Джерела: Літопис УПА. 1996—1997. — Т. 25: Пісні УПА; АудіоCD «Тарас Чубай і Скрябін. 
«Наші партизани» (2000); Співаник Лицаря. Видання Куреня УСП ч.15 «Орден Залізної 
Остроги» ім. Святослава Завойовника, Пласт — НСОУ. — Київ—Львів, 2004;  
Проект «Українські пісні» http://www.pisni.org.ua.
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Ãåé, íà п³âíî÷³, íà Вîëèí³
Слова і музика: о. Василь Прийма (1914—2004). Справжнє прізвище — Цап, псевдо 
«Чорногора», літературне — Микола ДяківГаличко, Микола Галичко. З юнацьких літ 
захоплюється романтикою визвольних змагань, пише вірші, сповнені глибокої любові до 
України, а в 1933 р. публікує їх у Львові. Після війни — парох української церкви в Люрді 
(Франція), в одному з найвідоміших місць появи Божої Матері. 

Ця пісня була написана у травні 1943 року в пам’ять про друга, колишнього пластуна 
рогатинської гімназії Василя Івахова, під враженням подій на Волині. Спочатку співалась 
вона на мелодію пісні «Як Лопатинський зза кордону у рідний край вертав». Пісня 
блискавично поширилась у народі, стала повстанським гімном.

C             F     C    F 
   Ãåé, íà ï³âíî÷³, íà Âîëèí³,* 
              F   C   F 
   Ñòâîðèëàñü àðì³ÿ ÓÏÀ,  
             F    F7  B 
   Ùîáè âîñêðåñëà Óêðà¿íà 
          C         F 
   ² çàâ³òàëà ñâîáîäà.** 
Ïðî êîíòèíãåíòè òàì íå çíàþòü,  
Жèâóòü òàì ëþäè, ìîâ â ðàþ,  
Áî çà öþ âîëþ, çà ñâîáîäó  
Âîëèíü ïðîëëÿëà êðîâ ñâîþ.

Ãîð³ëè ñåëà ³ ì³ñòå÷êà,  
Áîðö³ áîðîëèñü í³÷ ³ äåíü,  
Â ïåðøèõ ðÿäàõ áîðö³â-ãåðî¿â  
Çãèíóâ ²âàõ³â, íàø Âàñèëü.

Óïàâ ÿê ëèöàð Óêðà¿íè,  
Íà ïîë³ ñëàâè ÿê áîðåöü,  
Ö³ëå æèòòÿ ñòðàæäàâ ïî òþðìàõ —  
Ãåðîéñüêà ñìåðòü ñïëåëà â³íåöü.

Ïðîùàé, ãåðîþ Óêðà¿íè,  
Ïðîùàé, íàø äðóæå äîðîãèé,  
Òâî¿ ä³ëà íàì íåçàáóòí³,  
À òâ³é íàêàç äëÿ íàñ ñâÿòèé.

Ñåñòðà â ñåë³ ð³äíåíüêà ïëà÷å,  
Ùîäíÿ âèõîäèòü çà ñåëî: 
×è íå ïðè¿õàâ áðàò äîäîìó,  
×è íå ïîáà÷èòü ùå éîãî...
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Íå ïëà÷ ñåñòðè÷êî, íå æóðèñÿ,  
Ïîãëÿíü ó ñèíþ äàëå÷³íü —  
Òâ³é áðàò óìåð, òà æèòè áóäå  
Â ï³ñíÿõ ìàéáóòí³õ ïîêîë³íü!

* Є декілька варіантів тексту

** У кожному куплеті 2 останні рядки повторюються двічі. 

Джерела:  За волю України / Упорядник Євген Гіщинський. — Луцьк: Навчально
методичний центр культури Волині, 2007. — 391 с.; Проект «Українські пісні»  http://www.
pisni.org.ua.

Ãåé, íóìî, õëîпö³, äî çбðî¿
Українська народна пісня. Ця, очевидно, козацька пісня була однією з улюблених в 
Українських Січових Стрільців. Письменникнаціоналіст Леонід Мосендз (1897—1948), 
якого називають ще «Лицарем святого Ґрааля», просив співати над його могилою саме 
цю «Пісню бою й перемог». В радянських співаниках пісня не згадувалась, однак з від нов
ленням незалежності вмить знову стала популярною. Зараз пісня позиціо ну ється навіть 
як «Гімн козаків».

 E  
Ãåé, íóì, õëîïö³, äî çáðî¿, 
 H  
Íà ãåðöü ïîãóëÿòè!  
  E        H 
Ñëàâè äîáóâàòè.

Ïðèñï³â: 
E  
Îé ÷è ïàí, ÷è ïðîïàâ,  
  H  
Äâ³÷³ íå âìèðàòè,  
 A           H           E  
Ãåé, íóìî, õëîïö³, äî çáðî¿!

Ãåé, ãóêíåìî ç ãàê³âíèöü, 
Âäàðèìî ç ãàðìàòè, 
Áëèñíåìî øàáëÿìè!

Ïðèñï³â.

Íàì ïîìîæå ñâÿòèé Þð, 
Ùå é Ïðå÷èñòà Ìàòè 
Ëèõî çâîþâàòè!*

Ïðèñï³â.

* Варіант: «Турка звоювати!» 
Джерела: Пісневир. Молодіжний співаник. — Львів, 2001; Проект «Українські пісні» 
http://www.pisni.org.ua.
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Ãåé Сêîбå!
Слова і музика: Юрій Журавель, лідер гурту «От Вінта», друг Пласту. Пісня написана в 
2002 році спеціально до 90річчя Пласту. Композиція одразу ж стає гімном ЮМПЗ2002, 
що відбувалась поблизу Свірзького замку на Львівщині. Автор пісні розповів упорядникам 
цього видання співаника: «Нам було дуже приємно, що ця пісня полюбилася пластунам, і 
я пригадую, як нашого електричного апарату просто не вистачало на святкуванні, безліч 
пластунів переспівували нас, і це додало безліч мурашок по спині…»

Ïðèñï³â (2 ðàçè):

       Am        C        H     E 
Ãåé, ñêîáå, ì³é äðóæå, äîðîãó âêàæè, 
Äå ñêåëÿ-òðèçóá ãîðäî â íåáî ñòðèìèòü, 
   Dm       Am      Dm      Am  
Áîðîíèòü â³ä îêà ëèõîãî é á³äè  
   Dm       Am       E      Am    
Òó êâ³òêó-ë³ëåþ, ùî ìóøó çíàéòè. 

   Dm                       Am 
Äðåâí³é Ñâ³ðæå, çóñòð³÷àé îíóê³â, 
   Dm                       Am 
Ç âñüîãî ñâ³òó ç’¿õàëàñü ð³äíÿ! 
   Dm 
Êîæåí ñèëüíèé ò³ëîì, 
       Am 
Êîæåí ñèëüíèé ñâî¿ì äóõîì, 
 E 
Ìè æ — ºäèíà ïëàñòîâà ñ³ì’ÿ!

Ïðèñï³â

Íàø³ ïðåäêè — ëèöàð³ é ãåðî¿, 
Ìè ïî íèõ ð³âíÿºìî ä³ëà. 
Ñèëà ÷åñò³, òâåðäà â³ðà Þð³ÿ Ñâÿòîãî 
Íàì, ñèíàì, ó ñïàäîê ïåðåéøëà!

Ïðèñï³â

Ðîçêàæè ìåí³, ä³áðîâî ð³äíà, 
ßê ïðèñÿãó ñêëàëè þíàêè. 
90 ðîê³â ³ íåçëàìíà, é íåïîõèòíà, — 
Áóäå íåïîõèòíà é íà â³êè!

Ïðèñï³â (2)

Òó êâ³òêó-ë³ëåþ, ùî ìóøó çíàéòè!..

Джерела: CD — Ot Vinta. «Попереду» (2006); Проект «Українські пісні»  http://www.pisni.
org.ua.
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Ãåé, ñîêîëè
Польська переробка надзвичайно популярної у XVIII ст. української народної пісні «Їхав 
козак за Дунай». Використана у фільмі «Вогнем та мечем». Зворотній український переклад 
(з польської) включено в аудіоCD тернопільського виконавця Володимира Вермін сько го 
«Йшли селом партизани 2» (2005). 

Âñòóï: | G | D H7 | Em | H7 Em H7 Em | 
 
 Em  
Ãåé, äåñü òàì, äå ÷îðí³ âîäè, 
 H7 
Ñ³â íà êîíÿ êîçàê ìîëîäèé. 
  Em 
Ïëà÷å ìîëîäà ä³â÷èíà, 
H7          Em H7 G D 
Їäå êîçàê ç Óêðà- ¿íè.

Ïðèñï³â: 
    G 
   Ãåé, ãåé, ãåé, ñîêîëè,  
   D         H7 
   Îìèíàéòå ãîðè, ë³ñè, äîëè.  
      Em 
   Äçâ³íü, äçâ³íü, äçâ³íü, äçâ³íî÷êó, 
     H7         Em  H7  G  D  
   Ñòåïîâèé æàéâî- ðî- íî÷êó!

    G 
   Ãåé, ãåé, ãåé, ñîêîëè,     
   D         H7 
   Îìèíàéòå ãîðè, ë³ñè, äîëè.   
      Em 
   Äçâ³íü, äçâ³íü, äçâ³íü, äçâ³íî÷êó, 
    H7              Em      H7      Em 
   Ì³é ñòåïîâèé, äçâ³íü, äçâ³íü, äçâ³íü!

Жàëü, æàëü çà ìèëîþ, 
Çà ð³äíîþ ñòîðîíîþ. 
Жàëü, æàëü, ñåðöå ïëà÷å, 
Á³ëüøå ¿¿ íå ïîáà÷ó.

Ïðèñï³â
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Ïëà÷å, ïëà÷å ä³â÷èíîíüêà, 
Ëþáà ìîÿ ëàñò³âîíüêà. 
À ÿ ó ÷óæîìó êðàþ, 
Ñåðöå ñïîêîþ íå ìàº.

Ïðèñï³â

Ìåäó-âèíà íàëèâàéòå. 
ßê çàãèíó — ïîõîâàéòå 
Íà äàëåê³é Óêðà¿í³, 
Êîëî ìèëî¿ ä³â÷èíè.

Ïðèñï³â

Джерела: АудіоCD «Володимир Вермінський. Йшли селом партизани 2» (2005);  
Проект «Українські пісні» http://www.pisni.org.ua.
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Ãåé, ñòåпàìè
Слова і музика належать вихованцю Пласту бандуристу Степану Малюці. Вперше виконав 
він її під супровід бандури в часі Першого Великого Збору Української Головної Визвольної 
Ради (УГВР), що проходив 11—15 липня 1944 року в селі Сприня на Самбірщині. Збір під 
головуванням вихованця волинського Пласту Ростислава Волошина обрав українським 
Президентом (!) полтавчанина Кирила Осьмака, а головою підпільного уряду — Романа 
Шухевича, посмертно гетьманського пластунаскоба, Лицаря Золотого пластового хреста.

 Dm      Gm             A7 
Ãåé, ñòåïàìè, òåìíèìè ÿðàìè  
  Dm       Gm  C          F 
Éäóòü ïîõîäîì çàë³çí³ ïîëêè.  
  Dm    Gm      C          F 
Õòî â³äâàæíèé, õàé ³äå ³ç íàìè,   | 
 Dm       Gm     A7  Dm           | 
Ëèöàðÿìè áóäüìî, þíàêè!           | (2)

Çà í³êîãî áèòèñü íå áóäåìî, 
Äî í³êîãî â íàéìè íå ï³äåì, 
Äëÿ Âêðà¿íè ìè óñ³ æèâåìî         | 
² çà íå¿ ãîëîâè ñêëàäåì.          | (2)

Êîæíèé âîðîã éäå íàñ âèçâîëÿòè, 
À äëÿ ñåáå çåìëþ â³í êðàäå. 
Íà ìîãèëó çåìëþ áóäå ìàòè,        | 
Íà ìîãèë³ âîëÿ çàöâ³òå!           | (2)

Ëåòè, ï³ñíå, ïîï³ä íåáåñàìè, 
Äî âêðà¿íñüêèõ ïðîìîâëÿé ñåðäåöü, 
Õàé æå áóäå íàøà âîëÿ ç íàìè,     | 
À âîðîæèì íàì³ðàì ê³íåöü!         | (2)

Джерела: Пісневир. Молодіжний співаник. — Львів, 2001;  
Проект «Українські пісні» http://www.pisni.org.ua.



41

Ãåé, òàì íà ãîð³ С³÷ ³äå
Слова: Клим Обух. Ця пісня стала справжнім бойовим славнем «руханковопроти
пожежного», а насправді військовоспортивного, товариства «Січ», засно ва но го в селі 
Завалля (Снятинщина) 5 травня 1900 року адвокатом Кирилом Трильовським (1864—1941). 
Останній незабаром став «Січовим Батьком» організації в понад 900 осередках з 80 ти
ся чами дисциплінованих січовиків. Текст написав особисто Трильовський (Клим Обух) на 
мотив якоїсь народної пісні.

 G                C  D7  G 
Ãåé, òàì íà ãîð³ Ñ³÷ ³- äå, 
                 D7  G D7 
Ãåé, ìàëèíîâèé ñòÿã íåñå, 
 D7              G 
Ãåé, ìàëèíîâèé, íàøå ñëàâíå òîâàðèñòâî, 
           D7    G 
Ãåé, ìàðøèðóº — ðàç, äâà, òðè! 

Ãåé, ïîïåðåäó êîøîâèé, 
Ãåé, ÿê òîé îðåë ñòåïîâèé, 
Ãåé, ÿê òîé îðåë, íàøå ñëàâíå òîâàðèñòâî...

Ãåé, à ïîçàäó îñàâóë, 
Ãåé, òâåðäèé õëîïåöü, ÿê òîé ìóð, 
Ãåé, òâåðäèé õëîïåöü, íàøå ñëàâíå òîâàðèñòâî...

Ãåé, à ïî áîêàõ ÷åòàð³, 
Ãåé, òî ñòîðîæ³ âîãíåâ³, 
Ãåé, òî ñòîðîæ³, íàøå ñëàâíå òîâàðèñòâî...

Ãåé, îòàìàíå, áàòüêó íàø, 
Ãåé, âåäè, áàòüêó, âïåðåä íàñ, 
Ãåé, âåäè, áàòüêó, íàøå ñëàâíå òîâàðèñòâî...

Ãåé, íå çàëëº íàñ âðàæèé âàë,  
Ãåé, áî ç íàñ êîæåí ðàäèêàë, 
Ãåé, áî ç íàñ êîæåí, íàøå ñëàâíå òîâàðèñòâî...

Ãåé, ìîëîä õëîï÷å, ïîç³ð ìàé, 
Ãåé, òà äî Ñ³÷³ ïðèñòàâàé, 
Ãåé, òà äî Ñ³÷³, íàøå ñëàâíå òîâàðèñòâî...

Ãåé, íàøà Ñ³÷ íàì äîðîãà, 
Ãåé, ÿê òà ìàòè, âñ³ì îäíà, 
Ãåé, ÿê òà ìàòè, íàøå ñëàâíå òîâàðèñòâî...

Ãåé, ïîâ³é, â³òðå, ç ñèí³õ ã³ð, 
Ãåé, íà íàø ïðàïîð, íà òîï³ð, 
Ãåé, íà íàø ïðàïîð, íàøå ñëàâíå òîâàðèñòâî...
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Ãåé, ïîâ³é, â³òðå, ç³ çòåï³â, 
Ãåé, äàé íàì ñèëó êîçàê³â, 
Ãåé, äàé íàì ñèëó, íàøå ñëàâíå òîâàðèñòâî...

Ãåé, äàé íàì ñèëó é â³äâàãó, 
Ãåé, Óêðà¿í³ íà ñëàâó, 
Ãåé, Óêðà¿í³, íàøå ñëàâíå òîâàðèñòâî...

Всі куплети виконуються за зразком першого. 
Джерела: Пісні українських січових стрільців, 1990 (Самвидав); Туристський пісенник 
«Де гори Карпати, де Писаний Камінь». — Літо, 1982 (Самвидав);  
Проект «Українські пісні» http://www.pisni.org.ua.

Ãåé, õëîпö³, â êîëî
Слова і музика: народні. Повстанська пісня, зафіксована між 1944—1947 роками на 
території Лемківщини в Деннику сотенного УПА «Крилача», а також в машинописному 
співанику УПА Степана Ґоляша, який згодом у видавництві «Літопис УПА» відповідав  за 
архів повстанських пісень. В діаспорі на мелодію цієї пісні А. Мицько, колишній повстанець, 
уклав пісню «Наша СічМати» спеціально для щорічного пластового міжкрайового 
вишкільного табору «Лісова Школа».

 Em             H Em            H Em 
Ãåé, õëîïö³, â êîëî ñòàíüìî áàäüîðî,  
 D               G 
Ï³ñíþ íîâó çàñï³âàéìî, 
 G      D     Em        H 
Ìè ìîëîä³¿, õëîïö³ ë³ñîâ³¿, | 
   H               Em (D)   | 
Ç ìîëîäó ñâ³òà âæèâàéìî.    |(2)

Ìè ìîëîä³¿ õëîïö³ ë³ñîâ³¿,  
Íå áî¿ìîñÿ í³÷îãî: 
Àí³ òî¿ ñëîòè, àí³ ðîáîòè, | 
Àí³ ìîðîçó âàæêîãî.        |(2)

Áî ïðè ðîáîò³ ï³ò çàëëº î÷³,  
Äîù á³ëå ò³ëî îáìèº, 
Â³òåð îáñóøèòü, à ìîðîç íå ðóøèòü, | 
Òèì íàøå ò³ëî ñâ³æ³º.              |(2)

Ïðè ÓÏÀ ñëóæèòè, êóëåìåò íîñèòè  
² ìàíäðóâàòè êðàé ñâ³òà...  
Ìè ìîëîä³¿, õëîïö³ ë³ñîâ³¿, | 
Ñêð³çü íàì äîðîãà â³äêðèòà. |(2)

Êóëåìåò íîñèòè, ä³â÷èíó ëþáèòè  
² ìàíäðóâàòè êðàé ë³ñà — 
Ìè ìîëîä³¿, õëîïö³ ë³ñîâ³¿, | 
Ñêð³çü íàì äîðîãà â³äêðèòà. |(2) 

Джерело: Проект «Українські пісні» http://www.pisni.org.ua.



43

Ãîðè, ãîðè  
(ß ëþбëþ âîëþ, пðîñò³ð, äàëå÷³íü)

Авторами цієї пластової мандрівної пісні є діаспорні українці Іриней Коваль і Андрій 
Бігун. Мабуть, вони належать до куреня «Ватага Бурлаків», оскільки в тексті йдеться і про 
«бурлаку», і про головний символ — «подертий черевик»... 

  Dm              Gm          A7 
ß ëþáëþ âîëþ, ïðîñò³ð, äàëå÷³íü,  
         Gm      Dm    A7  Dm 
Áî ÿ áóðëàê ç äàëåêèõ ïîêîë³íü,  
               Gm         A7  
Â îäíîìó ì³ñö³ ÿ íå ìîæó æèòü,  
       Gm      Dm   A7    Dm 
²òè ó ìàíäðè âñå ìåíå êîðòèòü.

          F        A#          C7  
ßê çàáëåñòèòü ëèø ñîíöå â íåáåñàõ,  
             A# F       A7  Dm  
ßê çàøóìèòü â³òðåöü ïî äåðåâàõ,  
                 Gm        A7  
Òî â ò³ë³ êðîâ ìîÿ àæ çàêèïèòü,  
       Gm      Dm   A7    Dm  
²òè ó ìàíäðè âñå ìåíå êîðòèòü.

Ïðèñï³â: 
         A#           C7  
Ãîðè, ãîðè, æèòòÿ áóðëàöüêåº,  
            A# F   Gm  Dm  
Жèòòÿ áàéäóæå, àõ, þ- íàöüêåº,  
            F    C7    A7  
Öàðèòü íàä íàìè ñèëà âëàñíàÿ,  
         Gm   A7      Dm  
Ãîðèòü óñå ëþáîâ ïðåêðàñíàÿ.

Ìåíå íå ñòðàøèòü áóðÿ àí³ ãð³ì,  
Ïðîñòîðèé ñâ³ò — öå º äëÿ ìåíå ä³ì, 
ß ìàíäðóâàâ ïî ãîðàõ, äîëèíàõ, 
Ãîëóáå íåáî — öå äëÿ ìåíå äàõ.

Ìåíå íå ñïèíèòü ìîðå, îêåàí, 
Ìåíå íå ñòðàøèòü íàâ³òü ãóðàґàí, 
Äî íåâèãîä âñ³ëÿêèõ ÿ ïðèâèê, 
Ìîº çíàì’ÿ — ïîäåðòèé ÷åðåâèê. 
 
Ïðèñï³â 

Джерела: Самвидавний туристський пісенник «Де гори Карпати, де Писаний Камінь». — 
Літо, 1982; Проект «Українські пісні» http://www.pisni.org.ua.
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Ãðàäè âîãíяí³
Автор слів та музики – Сергій Фоменко «Фома», лідер гурту «Мандри». Вперше пісня 
прозвучала під час виступу гурту на сцені майдану Незалежності, з нагоди річниці початку 
Революції Гідності. Музиканти гурту брали активну участь у подіях Євромайдану та 
продовжували своїми виступами підтримувати бойовий дух вояків у зоні АТО. «Ця пісня, 
на жаль, про війну, це пам’ять та засторога для наших вояків, які продовжують воювати, 
адже війна ще не закінчилася. Нам ще потрібно перемогти не тільки зовнішнього ворога, 
а й ворога в середині країни. І ми переможемо, бо в нас є герої!»

Dm C
Íà ñâ³òàíêó òàíóòü, ÿê äèì,
C Dm
Çîð³ çîëîò³-çîëîò³.
Dm C
² ïàäàþòü ó â³êíà òâî¿
Am Dm
Çîëîòèõ ç³ðîê ïðîìåí³.

Äå ñòð³ìêèõ äæåðåë òå÷³ÿ,
Âåñíÿíèõ ã³ëîê á³ëèé öâ³ò,
Äå ëóíàº ï³ñíÿ ìîÿ,
À â òâî¿õ î÷àõ òàíå ë³ä.

Ïðèñï³â:

Gm C                     Dm
Òàì, äå ðîçðèâàþòü çåìëþ ãðàäè âîãíÿí³,
Òàì, äå íà÷å ëåâè á’þòüñÿ ëèöàð³ òâî¿,
Òàì, äå ÷îðíèé êðóê êðóæëÿº â ïîëóì’¿ â³éíè,
Gm           Àm                      Dm
Õàé áîðîíèòü Áîã â³ä ñìåðò³ âî¿í³â òâî¿õ.

Äå íåñå õîëîäíà âîäà
Äî ïîðîã³â Áàéäè ÷îâíè,
Äå çà îáð³é ñîíöå ñ³äà
Ó çåëåíèõ òðàâàõ âåñíè.
Äå â òóìàíàõ ñð³áíó ðîñó
Ï’þòü áàñêèõ êîíåé òàáóíè.
Äå íà ïåðåõðåñò³ øëÿõ³â
Êàì’ÿí³ êîçàöüê³ õðåñòè.

Ïðèñï³â
Ïðîãðàø: Dm Fm Am   |
 Dm Fm  C   | (2)

Íà ñâ³òàíêó òàíóòü, ÿê äèì,
Çîð³ çîëîò³-çîëîò³.
² ïàäàþòü ó â³êíà òâî¿
Çîëîòèõ ç³ðîê ïðîìåí³.
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Äåðåâ’яí³ ùèòè
Автор слів та музики – Олександр Ярмола. У репертуарі гурту «Гайдамаки» пісня з’явилася 
під впливом розстрілу Героїв Небесної Сотні, аранжована за 2 години на репетиції та в 
той самий день презентована на Майдані. Загалом Революція Гідності стала величезним 
поштовхом до творчості для «Гайдамаків». Безпосередні учасники подій, не тільки як 
музиканти, а й як звичайні активісти, «Гайдамаки» прожили цю революцію до глибини 
душі. «Хтось сказав, що для народження легенди потрібні двоє: лицар і трубадур. Лицарі 
зробили свою справу, тепер – час трубадурів оспівати їхній подвиг!» — коментує автор.

Gm
Äåðåâ’ÿíèé ùèò çàõèñòèòü â³ä êóëü,
Êîëüîðîâèé øîëîì äëÿ ñïîðòó,
Ñ5
Òè ìð³ÿâ ïðî ñïðàâæíþ â³éíó
Gm
Ó öåíòð³ ì³ñòà íà фðîíò³.

Òóò âñå, ÿê íà ñïðàâæí³é â³éí³,
Ñïðàâæíÿ ñìåðòü, ñïðàâæíÿ êðîâ, ñïðàâæí³é á³é.
Äåðåâ’ÿíèé ùèò ïîìîæå òîá³,
Çàõèñòèòü â³ä êóëü òåáå àíãåë òâ³é.

Ïðèñï³â:
Ñ5 Â Am Gm   
Äåðåâ’ÿí³ ùèòè
  Ñ5
Çàõèñòèëè íå âñ³õ,
Ñâî¿ì ò³ëîì òåáå
 Gm  Gm Am B C
Çàñòóïèâ êîæåí ç íèõ.
B    Ñ5 
Äåðåâ’ÿí³ ùèòè
  Gm
Ïðîòè êóëü áîéîâèõ.

Íà ìàéäàí òâ³é áàòüêî ïóñòèâ òåáå,
Ïðîòåñò îá³öÿâ áóòè ìèðíèì.
Àëå òè çóñòð³â íà ìàéäàí³ ëþäåé,
Ãîòîâèõ â³ääàòè æèòòÿ çà Âêðà¿íó,
Ùî â³ðèëè ó ñâî¿ ñèëè,
Çâîäèëè áàðèêàäè,
Òè âèð³øèâ ñòàòè ç íèìè
Â îáîðîí³ ãðîìàäè!

Ïðèñï³â
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À êîëè òîé äåíü, ÿêîãî óñ³ ÷åêàëè,
Íàñòàâ — â³í ìóñèâ íàñòàòè, —
Ëèøèëèñÿ äî ê³íöÿ ëèø ò³,
Õòî áóâ ãîòîâèé æèòòÿ â³ääàòè.
Íàñ áèëè, ïàëèëè, êèäàëè ãðàíàòè,
Ñòð³ëÿëè ñíàéïåðè ïî î÷àõ -
Ìè âèíåñëè ç áîþ ñâî¿õ Ãåðî¿â
Íà ¿õ äåðåâ’ÿíèõ ùèòàõ!

Ïðèñï³â (õ2)
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Äåñü çà Äí³пðîì
Пісня з’явилась на світ в 1989 році в любительському альбомі «Україна сучасна в рамках 
дозволеного» щойно створеного бардгурту «Рутенія». Цього ж року гурт став дипло мантом 
першої «Червоної Рути». Вдруге пісня спопуляризована Андрієм Сухим в альбомі «Десь 
за Дніпром гримить гроза. Рутенія 1992—2002»

Ìîòèâ 1: 
Hm              Em     F#7     Hm A 
   Äåñü çà Äí³ïðîì ãðèìèòü ãðîçà. 
D              A        D  H7 
   Ñòî¿òü ï³ä âèøíåþ êîçàê. 
Em            Hm  F#7       G  H7 
   Ñòî¿òü, ÷åêàº,   ìèëó ãóêà- º, 
Em    F#7   Hm  F#7         Hm 
   À ìèëà ñïèòü,   íå ðîçáóäèòü.

Ìîòèâ 2: 
Hm                Em     F#7  Hm  A 
   Ïðîñíèñü, ïðîñíèñü, ìîÿ êîõàíà, 
D             A            D  H7 
   Âåðíóëàñü ñîòíÿ âæå ç áî¿â. 
Em                      Hm   
   ²äè çóñòð³íü ñâîãî Ñòåïàíà,  
F#7                     G  H7 Em  F#7    Hm 
   À òè, ìàìî, ñâî¿õ ñèí³- ³â,  ìî¿õ áðàò³â.

Âåðíóëèñü õëîïö³ âæå ç ïîõîäó, 
Êîëè çàöâ³â íàäâîð³ ìàé. 
Ïîäàé æå ¿ì ç êðèíèö³ âîäó 
² âèøèòèé ðóøíèê ïîäàé, ³ õë³á ðîçêðàé.

Ùå ñïèòü ïîòîìëåíå ñåëî, 
Íàäâîð³ ùå íå ðîçñâ³ëî. 
² òèõî-òèõî ïîíàä ñòàâîì          | 
Êîçàêè éäóòü, êîíåé âåäóòü.       | (2)

Тут і далі у випадку відсутності вказання джерела слід розуміти, що джерелом є 
особиста пісенна підбірка одного з упорядників. 
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Ä³ëî
Слова Олени Теліги (1907—1942), музика кіровоградського гурту «Ексампей». Оригінальна 
назва вірша — «Сучасникам». Олена Теліга — дівоче прізвище Шовґенова — виходець з 
аристократичної родини, яка після більшовицької революції змушена виїхати в Європу. 
У Чехії познайомилася з діячами українського руху, захопилася ідеями відродження 
незалежної України, щиро полюбила український нарід. Захоплення переросло в усталений 
світогляд. Олена прилучилася до діяльності ОУН. У 1941 році Олена Теліга дісталася до 
Києва... Страчена німецькими зайдами в Бабиному Яру.

Em                C           D        Em C D 
   Íå òðåáà ñë³â.   Õàé áóäå ò³ëüêè ä³ëî. 
      Em      C           D      Em C D 
   Éîãî ðîáè,   ñïîê³éíèé ³ ñóâîðèé. 
C            D         Em 
   Äóø³ íå ïëóòàé ó ãîð³ííÿ ò³ëà. 
C               D              Em 
   Ñõîâàé ñâ³é á³ëü, çëîìè ðàïòîâèé ïîðèâ. 
C           D         Em 
   Àëå äëÿ ìåíå ó ñâÿò³ì ñîþç³ 
C          D               Em           C D 
   Äóøà ³ ò³ëî... ùàñòÿ ç ãîñòðèì áîëåì.

Ïðîãðàø: Em C D Em

Ì³é á³ëü áðèíèòü. Çàòå, êîëè ñì³þñÿ,  
² ñì³õ ì³é ðâåòüñÿ äæåðåëîì íà âîëþ,  
Íå ë³÷ó ñë³â, äàþ áåç ì³ðè í³æí³ñòü.  
À, ìîæå, â öüîìó º ìîÿ ñì³ëèâ³ñòü —  
Ïàëèòè ñåðöå â õóðòîâèí³ ñí³æí³é,  
Êóïàòè äóøó ó õîëîäí³é çëèâ³. 

       Em           C           D       Em C D 
   Â³òðàìè é ñîíöåì   Áîã ì³é øëÿõ íàì³òèâ. 
      Em            C        D        Em C D 
   À òàì, äå òðåáà,   ÿ òâåðäà é ñóâîðà.  
C          D           Em 
   Î êðàþ ì³é, ìî¿õ ÿñíèõ ïðèâ³ò³â  
C           D            Em           C D 
   Íå ä³ñòàâàâ â³ä ìåíå æîäíèé âîðîã. 

     Em        C           D        Em C D 
Íå òðåáà ñë³â.   Õàé áóäå ò³ëüêè ä³ëî.    (2) 
     Em 
Íå òðåáà ñë³â.

Джерело: Проект «Українські пісні» http://www.pisni.org.ua.
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Äæóðà
Слова і музика: ст. пл. скоб Олександр Аргат, ОЗО. Написана у 2005 році, перед 
проведенням крайового пластового табору «Джура» на Черкащині. Зараз найчастіше 
вживається на кінноспортивному таборі «Герць».

Em 
Â ñòåïó ïîñì³øêà ïîõìóðà, 
G           D 
Àëå òàì íåìàº ìóð³â. 
Ãíóòüñÿ âåðáè, ñòåëèòü êóðÿ, 
Шàáåëü áëèñê ³ ñâèñò òàì êóë³.

G          D  | 
À ³ùå äóõìÿí³ ïëàâí³  | 
Am          C                     | 
Ñòåðåæóòü êîçàêè ñëàâí³.  | 2 ðàçè 
Em               G    | 
Áðàòñòâî Ñ³÷³ ìåíå êëè÷å,  | 
D        Em                     | 
ß íå ãðå÷êîñ³é!  |

Äîñèòü áîêè ãð³òü íà ïå÷³, 
×àñ ïðèéøîâ ìîº¿ âòå÷³. 
Ïðÿìî ñòàòü, ðîçïðàâèòü ïëå÷³, 
Çà ñâÿò³ áîðîòèñü ðå÷³. 
Çà Äí³ïðîâñüê³¿ ïîðîãè —  
Â³ëüíèì ëèø ñþäè äîðîãà.   
«×åñòü ³ âîëÿ» — ìîÿ äîëÿ,  
Äâ³÷³ íå âìèðàòü! 

Ãåòü ³äè, ìîÿ çàæóðî, 
Íå ïðèñòàëî íóäèòü, Äæóðî, 
Õî÷ áè ÿê íå áóëî õìóðî, 
Òðåáà éòè êð³çü ñí³ã ³ áóð³, 
Áî âåëèê³ äóæå ïëàíè 
Ìàþòü íàø³ îòàìàíè. 
Íà âðàæåíüê³â ìàé øàáåëüêó, 
À íà ÷îðòà õðåñò! 

Джерело: Проект «Українські пісні»  http://www.pisni.org.ua.
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Äî÷êà ãåðîя 
Слова і музика: ст. пл. Артем Стойко, ВБ. Вперше пісня була презентована гуртом 
«ПласТмаса», в складі якої був автор, на пластовій  крайовій юнацькій «Спартакіаді» у 2006 
році. «Пісня не була написана на основі якоїсь конкретної історії, це все уявні переживання 
доньки одного з полеглих в національновизвольній боротьбі героїв», — зазначає автор.

Am             F  C           G 
Âñ³ ñèëè â³ääàºø, ùîá ä³éòè âåðøèíè, 
À ç ãîðè áà÷èø ëèø ìàøèíè. 
F               Fm  C         G 
Ëåòÿòü âîíè ó ñâ³ò, ëåòÿòü äàëåêî, 
Am               F   C          G 
Òàê, ÿê â äèòèíñòâ³ â³äë³òàëè ëåëåêè.

Ïðèñï³â: 
          C      G        F       G 
Ïàì’ÿòàé, ùî òè äî÷êà ãåðîÿ, 
Ïàì’ÿòàé, ùî â³í ïîë³ã íà ïîë³ áîþ. 
    Am      G    F           G 
Òàê â³í çíàéøîâ ñâ³é øëÿõ äî âîë³, 
Äëÿ íüîãî ñìåðòü äîðîæ÷å, í³æ íåâîëÿ. 
   Am      G    F           G 
Òàê â³í çíàéøîâ ñâ³é øëÿõ äî âîë³, 
Äëÿ íüîãî ñìåðòü äîðîæ÷å, í³æ íåâîëÿ.

Òóò, íà ãîð³, ìîæíà çíàéòè ñïîê³é,  
Òóò íàâåñí³ âïåðøå çë³òàº ñîê³ë,  
Ç ïîëóì’ÿì â äóø³ â³í éøîâ äî ïåðåìîãè,  
Àëå íà â³éí³ ó âñ³õ îäíà äîðîãà.

Ïðèñï³â
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Äî÷êà ìåëüíèêà
Слова і музика: Сергій Фоменко. Пісня увійшла в альбом гурту «Мандри» «Романсеро про 
ніжну королеву» (2000). На початку листопада 2001 р. компанією «Creon Music» у Франції 
було видано компактдиск — збірку «Український рок», до якого увійшло декілька пісень 
гурту «Мандри». Березень 2002 р. — на телеекранах України йде ротація відеокліпу на 
пісню «Дочка мельника».

     C              Em      Am     F 
   Â ìåëüíèêà, ÷èé ìëèí íà ãîð³, ÷àð³âíà äî÷êà, 
C            Em      Am       F 
   À ó ìåíå õàòà ñòàðà é â ñàäó áóçî÷îê. 
C               Em     Am      F 
   ß ëåæó é äèâëþñÿ ó íåáî íà á³ë³ õìàðè, 
C               Em       Am   F     Ñ Em Am F 
   À ïàñòóõ Ñâèðèä íà ãîð³ ïàñå îòàðó.

Ãàðí³¿ âîëîøêè öâ³òóòü â ìî¿ì ñàäî÷êó, 
Òà ³ùå ãàðí³ø³¿ î÷³ â ìåëüíèêà äî÷êè. 
Îò ëåæó é ñóìóþ îäèí á³ëÿ ñòàâî÷êó, 
Áî ëþáëþ ÿ á³ëüøå çà âñå ìåëüíèêà äî÷êó.

Â ìåëüíèêà, ÷èé ìëèí íà ãîð³, ÷àð³âíà äî÷êà, 
À ó ìåíå õàòà ñòàðà é â ñàäó áóçî÷îê. 
ß ëåæó é äèâëþñÿ ó íåáî íà á³ë³ õìàðè, 
À ïàñòóõ Ñâèðèä íà ãîð³ ïàñå îòàðó.

Джерела: Пісневир. Молодіжний співаник. Львів 2001. АудіоCD «Мандри»; Проект 
«Українські пісні»  http://www.pisni.org.ua.

Æ³íêà äðóãîâà
Слова і музика: Олександр Смик. Вже довгий час пісня є в репертуарі рівненського 
гурту «Чорні черешні». Творцем пісні є уродженець Сумщини, відомий еколог Олександр 
Смик (зараз мешкає в Тернополі). У 2006 році пісня увійшла до аудіоCD «Кожен в серці 
солдат». Радимо також знайти і послухати два інші альбоми Олександра: «Час для правди 
юродивих» (2004), «Зцілення коханням» (2005).

 Dm     Gm    A7   Dm A#      C   F 
Жèâ òà áóâ ñîá³ êîçàê-  ç³ðâèãîëîâà.  
Gm       A7         Dm Gm   A7      Dm 
  Òà ñïîäîáàëàñü éîìó æ³íêà   äðóãîâà...  
 A#    C   F      A# Gm     A7  Dm  
Òà ñïîäîáàëàñü éîìó æ³íêà äðóãîâà.

Í³áè é äîñ³ ³ íå æèâ, â³äøóêàâ òðàâó —  
Ïîïðè Áîãà çâîðîæèâ æ³íêó äðóãîâó.  (2)

Äîâåëîñü ³òè íà Ñ³÷ ï³ä õîðóãâàìè.  
Òà íå ç íèì áóëà â òó í³÷ æ³íêà äðóãîâà.  (2)
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Ñóìíî øàáåëüêè äçâåíÿòü, ïèë òà çãàðèùå. 
²äóòü íà âîðîæó ðàòü äâà òîâàðèøà.  (2)

Âòðè÷³ á³ëüøå âîðîã³â. Äðóã çíåñèëåíèé.  
Ïðîëóíàëî ïîì³æ ã³ð: «Ïðîùàé, ìèëàÿ!»  (2)

Êîçàê êîíèêà îáíÿâ, á’º ïîïðóãîþ.  
Êóëþ íà ñåáå ïðèéíÿâ, ÿêà äðóãîâ³.  (2)

Ïîâåðòàëèñÿ íà Ñ³÷ ï³ä õîðóãâàìè. 
Ã³ðêî ïëàêàëà â òó í³÷ æ³íêà äðóãîâà.  (2)

Джерела: АудіоCD «Кожен в серці солдат. Пісні поетапісняра Олександра Смика» 
(2006); Проект «Українські пісні» http://www.pisni.org.ua.
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Æîâòåíü 90 
(Êèºâå, ñòàíü-íî! С³÷, пðîбóäèñü!)

Пісня створена Олегом Покальчуком в жовтні 1990 року на підтримку акції студент сько го 
голодування в Києві. Цікаво, що того ж місяця Олег став Головою Тимчасової Кра йової 
Пластової Ради. Вперше вірш (три куплети з нього) був надрукований Олесем Донієм в 
його книзі «Студентська революція на граніті» (1995 р.). Гурт «Калєкція» при записі диску 
«Молода Україна forever» (2002) піддав вірш корегуванню, яким займалася Таня Доній.

  Em      D     A 
Âëàäà íå õî÷å ñëóõàòè ñë³â, 
   Em            D      A 
Ñòðàéê — íàøà çáðîÿ, ñòðàéê — íàøå ïðàâî. 
  Em         D     A 
Ñòàíüìî íà ïëîù³, ÷àñó ïîñëè,  
 C                H 
Ñåðöåì äî ñåðöÿ, ëàâà äî ëàâè.

Ïðèñï³â: 
 C       D        G 
Êèºâå, ñòàíü-íî! Ñ³÷, ïðîáóäèñü! 
   C        D      E 
Ëüâîâå, íå äàé çàñíóòè! 
 C         D        G    Em 
Ìè âæå íå ò³, ùî áóëè êîëèñü, 
  C         D     E 
Ïëîùà — öå íàø³ Êðóòè.

Íàì îñòîãèäëî ÷óòè: «Çàæä³òü! 
Íåõàé-íî ñòàðø³ ñêåëþ ëóïàþòü!» 
Ãîä³! Ñüîãîäí³, ÿê ³ çàâæäè, 
Êóð³íü ñòóäåíòñüêèé íå â³äñòóïàº!

Ïðèñï³â.

Ìîæíà óæèòè ïàëêè ³ ãàç, 
Äîë³ çëàìàòè ³ çíåñòè øàòðà. 
Àëå çàéìåòüñÿ âðåøò³ â³ä íàñ  
Âñåóêðà¿íñüêà âèçâîëüíà âàòðà.

Ïðèñï³â.
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Çàäèâëяþñü ó òâî¿ ç³íèö³
Вірш Василя Симоненка (1935—1963) «Україно, п’ю твої зіниці» з’явився 26 грудня 
1961 року. Популярності він набув у відміні «Задивляюсь у твої зіниці...». Хто так влуч но 
доповнив класика — невідомо. Також невідомо, хто поклав вірш на музику. Однак відомо, 
хто вилучав з усіх радянських видань третю строфу — «Хай мовчать Америки й Росії...» 
або міняв в останньому рядку останньої, 8 ї строфи «священне знамено» на «червоне».

Âñòóï: | D | G C Am D (2) |

G             D           Em 
   Çàäèâëÿþñü   ó òâî¿ ç³íèö³,  
G              D           Em 
   Ãîëóá³, òðèâîæí³, í³áè ðàíü.  
Am                   G          D 
   Êðåøóòü ç íèõ ÷åðâîí³ áëèñêàâèö³  
Am             G            D 
   Ðåâîëþö³é, áóíò³â ³ ïîâñòàíü.

Ïðèñï³â: 
    G D   Am       G  
Óêðà¿íî! Òè ìîÿ ìîëèòâî!  
    G D  Em         D 
Óêðà¿íî!   Ðîçïóêî â³êîâà!* 
C                  D          Em 
   Ãðèìîòèòü íàä ñâ³òîì ëþòà áèòâà  
Am             G           D 
   Çà òâîº æèòòÿ, òâî¿ ïðàâà.

Îä³éä³òå, íåäðóãè ëóêàâ³, 
Äðóç³, çà÷åêàéòå íà ïóò³. 
Ìàþ ÿ ñâÿòå ñèí³âñüêå ïðàâî 
Ç ìàò³ð’þ ïîáóòü íà ñàìîò³.

Ïðèñï³â.

Õàé ïàëàþòü õìàðè ñâ³òàíêîâ³, 
Õàé ñè÷àòü îáðàçè — âñå îäíî 
ß ïðîëëþñÿ êðàïåëüêîþ êðîâ³ 
Íà òâîº ñâÿùåííå çíàìåíî.

Ïðèñï³â.

* Варіант: Україно! Моя розпуко вікова!  
Пісня складається з 1, 2 та 8 строфи вірша.
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Çàìîê
Слова: Віктор Неборак, музика: Юрій Чопик, виконує гурт «Мертвий півень». Гурт 
зародився у середовищі Львівського університету ім. Івана Франка, де навчалися багато 
його майбутніх учасників, які починали музичну діяльність в університетському хорі 
«Черемош». У 1989 році музиканти збиралися в кафе «Старий Львів» на вулиці Валовій; 
назва гурту походить від вивіски кафе. Перші музичні експерименти «МП» відбувалися 
виключно з акустичними інструментами. Саме в такому звучанні гурт отримав перше 
визнання критиків та слухачів та записав свій перший альбом «ЕТО» (1991), в який увійшла 
композиція «Замок».

G         F#           Em 
Ïðèéäè ³ çàáëóêàé â ìî¿ì ñàäó. 
  Am          G             D 
Ìî¿ì òþëüïàíàì ïðîìîâëÿé ðóêàìè. 
² ÿ â òðàâó ùàñëèâèé óïàäó — 
Í³ ïîãëÿäó, í³ ñëîâà ïîì³æ íàìè.

À ì³é äâ³éíèê êðàäåòüñÿ ì³æ â³êîí. 
Ïðîì³ííÿ êðîâ³, äçåðêàëà óëàìîê. 
Âîðîæèòü — ³ êàì³ííèì ë³ñîì çàìîê 
Äîâêîëà çíîâ òåáå ðîñòå, ÿê ñîí.

Äå áóâ ì³é ñàä, ç’ÿâèâñÿ ìóð áåç ìåæ, 
Â éîãî á³éíèöÿõ ÷îðí³ êðóêè êðÿ÷óòü. 
Òà çíèêíå âñå öå â ìèòü, êîëè ïîáà÷ó 
Òâîº ëèöå â íàéâèù³é ñåðåä âåæ.

Проект «Українські пісні»  http://www.pisni.org.ua.
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Çà íîâèìè âîð³òüìè
Українська народна балада. В народних піснях зустрічається тематика отруєння дівчиною 
своїх опікунів (батьків або брата). Такі випадки були своєрідним наслідком бажання 
дівчини змінити свою майбутню долю, навіть таким радикальним і злочинним способом. 
Адже у замкнутому давньому суспільстві неодноразово траплялися випадки, коли 
доводилося одружитися із тим, кого визначить сім’я (із нелюбом, із багачем). Деякі сюжети 
розповідають, як дівчина навмисне дає парубкові завдання дістати магічне тройзілля, 
сподіваючись на його смерть під час виконання завдання. Складні відносини на грані 
кохання і розрахунку описуються у цій баладі, відомій насамперед завдяки виконанню 
іванофранківським пластуном Андрієм Винницьким, ВБ. 

Am  
Çà íîâèìè âîð³òüìè, 
 Am                C         G   C  
Çà íîâèìè ñ³íüìè, çà íîâèìè ñ³íüìè 
  C  F    G   C         G    F  
Ïðè¿õàëè ëåґ³íèêè, ïðè¿õàëè ëåґ³íèêè 
 E        Am  
Âîðîíèìè ê³íüìè. 

Ïðè¿õàëè ëåґ³íèêè 
Òà é ñòàëè ïèòàòè:           (2) 
«×è ìîæ áè òÿ, á³ëà ä³âêî,   (2) 
Â³ä ñòàðèõ óçÿòè?»

«Îé ìîæåòå, ëåґ³íèêè, 
Â³ä ñòàðèõ óçÿòè,            (2) 
Ò³ëüêè òðåáà ìî¿ì ñòàðèì     (2) 
Òðîº-ç³ëëÿ äàòè».

ß ñ³äàþ íà êîíèêà 
Òà é äîë³â ëóãàìè,           (2) 
Òà é çíàéøîâ ÿ òåº ç³ëëÿ     (2) 
Ïîì³æ áåðåãàìè.

Òà é çíàéøîâ ÿ òåº ç³ëëÿ, 
Òà é çà÷àâ êîïàòè.           (2) 
Ïðèëåò³ëà çîçóëåíüêà         (2) 
Òà é ñòàëà êóâàòè.

«Îé ïîùî ò³, ëåґ³íèêó, 
Òðîÿêîâå ç³ëëÿ?              (2) 
Òåáå ä³âêà îáäóðèëà —        (2) 
Ó ä³âêè âåñ³ëëÿ».

ß ñ³äàþ íà êîíèêà  
Òà é äîë³â äîäîìó.           (2) 
ßê íå áóäå ä³âêà ìåí³,       (2) 
Íå áóäå í³êîìó.
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Îé ïðè¿õàâ ÿ äîäîìó, 
Ñòàâ á³ëÿ îäâ³ðêà,           (2) 
Ñòàðîñòîíüêè óãëåä³ëè —      (2) 
Íåñóòü ìè ãîð³ëêè.

«Îé íå òðåáà, ñòàðîñòîíüêè,  
Âàøî¿ ãîð³ëêè,               (2) 
Ò³ëüêè ïðîøó íà ï³âñëîâà     (2) 
Âàøó á³ëó ä³âêó».

Ë³âîâ ðó÷êîâ, ë³âîâ ðó÷êîâ 
Ä³â÷à òå ñàäæàþ,             (2) 
Ïðàâîâ ðó÷êîâ, ïðàâîâ ðó÷êîâ (2) 
Шàáåëüêó âèéìàþ.

Îé ÿê òàÿ øàáåëèíà 
Ïî ëóãàõ äçâåí³ëà,           (2) 
Òàê ó òî¿ Ìàðóñèíè           (2) 
Ãîëîâà çëåò³ëà...

Джерело: Проект «Українські пісні» http://www.pisni.org.ua.
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Çà пîëяíîì ÷îðíà ðîëя
Українська народна пісня з Лемківщини. Популярною стала в опрацюванні Ярослава 
Трохановського — автора запису слів і мелодій близько 300 народних пісень, який після 
примусового виселення в 1947 році повернувся на Лемківщину (1968). У молодіжне 
середовище пісня прийшла зокрема з репертуару народного ансамблю пісні і танцю 
«Лемковина» (Львів), створеного в 1969 році ентузіастами, переселенцями з рідних 
земель.

   G          G 
- Çà ïîëÿíîì ÷îðíà ðîëÿ, 
G               D 
ß ºé îðàâ íå áóäó. 
 G          G 
Çà ïîëÿíîì ÷îðíà ðîëÿ, 
G               D 
ß ºé îðàâ íå áóäó. 
 D 
Ñÿäó ñîá³ íà êîíèêà, 
 G              C 
Ñÿäó ñîá³ íà êîíèêà, 
 D                G 
Òà é íà â³éíó ïî¿äó.

ß íà â³éíó, ç â³éíè äîì³â, 
À òè ñÿ íå âèäàëà. 
Ïîâ³äæ æå ì³, ìîÿ ìèëà, 
Íà êîãî òè ÷åêàëà.

- ×åêàëà ÿ, ì³é ìèëåíüêèé, 
×åêàëà ÿ íà òåáå, 
Жå ÿê òè ñÿ ç â³éíè âåðíåø, 
Òî ìÿ âîçüìåø äî ñåáå.

- Òîò ïåðñòåíèê, øòî-ñ ì³ äàëà, 
ß ãî íîñèâ íå áóäó. 
Шâàðþ ÿ ãî â áèñòðó âîäó, 
Çàñ íà â³éíó ïî¿äó.

Òîòó õóñòêó, øòî-ñ ì³ äàëà, 
Çà îíó÷è-ì ñîá³ âçÿâ,  
Жåáè-ñ ñîá³ íå äóìàëà, 
Жå ÿ òåáå â ñåðöþ ìàâ.

Три останні рядки — двічі.
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Çàñâèñòàëè êîçà÷åíüêè
Українська народна пісня. Це пісня про Корсунську перемогу козацького війська під 
проводом Богдана Хмельницького 16 травня 1648 року. Розгром польського війська 
посилювався ще й тим, що в полон були взяті коронний гетьман М. Потоцький і польний 
гетьман М. Калиновський. Пісня записана безліч разів в різних регіонах України, зокрема 
в 60 х роках XIX ст. в Галичині.

 Am    A7       Dm 
Çàñâèñòàëè êîçà÷åíüêè 
   G         F C E7 
Â ïîõ³ä ç ïîëóíî-  ÷³ —  
 Am     Dm E   Am  F 
Âèïëàêàëà Ìàðóñåíüêà 
  Dm E    Am 
Ñâî¿ ÿñí³ î÷³.

Íå ïëà÷, íå ïëà÷, Ìàðóñåíüêî, 
Íå ïëà÷, íå æóðèñÿ, 
À çà ñâîãî ìèëåíüêîãî 
Áîãó ïîìîëèñÿ.

Ñòî¿òü ì³ñÿöü íàä ãîðîþ, 
Òà ñîíöÿ íåìàº; 
Ìàòè ñèíà â äîðîæåíüêó 
Ñë³çíî ïðîâîäæàº.

Ïðîùàé, ìèëèé ì³é ñèíî÷êó! 
Òà íå çàáàâëÿéñÿ! 
Çà ÷îòèðè íåä³ëåíüêè 
Äîäîìó âåðòàéñÿ!

Îé, ðàä áè ÿ, ìàòóñåíüêî,  
Ñêîð³øå âåðíóòüñÿ, - 
Òà ùîñü ê³íü ì³é âîðîíåíüêèé 
Â âîðîòàõ ñï³òêíóâñÿ.

Îé, Áîã çíàº, êîëè âåðíóñü, 
Â ÿêóþ ãîäèíó; 
Ïðèéìè æ ìîþ Ìàðóñåíüêó 
Çà ñâîþ äèòèíó!

Ïðèéìè ¿¿, ìàòóñåíüêî, 
Âñ³ ìè â Áîæ³é âîë³. 
Áî õòî çíàº, ÷è æèâ âåðíóñü, 
×è ëÿæó íà ïîë³?

Îé ðàäà á ÿ Ìàðóñåíüêó 
Çà ð³äíó ïðèéíÿòè, 
Òà ÷è áóäå æ âîíà ìåíå, 
Ñèíó, øàíóâàòè?
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Îé, íå ïëà÷òå, íå æóð³òüñÿ. 
Â òóãó íå âäàâàéòåñü. 
Çàãðàâ ê³íü ì³é âîðîíåíüêèé, 
Íàçàä ñïîä³âàéòåñü.

Джерело: Проект «Українські пісні» http://www.pisni.org.ua.
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Çà Óêðà¿íó 
(Î, Óêðà¿íî! Î, ð³äíà Íåíüêî)

Автор слів — Микола Вороний (1871—1938) український письменник, перекладач, поет, 
режисер, актор. Член Революційної української партії (РУП) на чолі з Миколою Міхновським, 
переслідувався царською поліцією. Жив на еміграції у Відні та Львові. У 1926 р. повернувся 
в радянську Україну, репресований і розстріляний радянськими каральними органами. Вірш 
«За Україну!» (1917) настільки щиро передавав почуття поета, що композитор Ярослав 
Ярославенко (Вінцковський) (1880—1958) поклав його на музику.

 C     F                A# F  
Çà Óêðà¿íó, ç îãíåì çàâçÿòòÿ,  
           C             F  
Ðóøàéìî, áðàòòÿ, âñ³ âïåðåä!  
  F           C 
Ñëóøíèé ÷àñ êëè÷å íàñ, 
 A#               F 
Íó æ áî âðàç ñïîâíÿòü ñâÿòèé íàêàç!
Ïðèñï³â: 
    C     F           A# F  
   Çà Óêðà¿íó, çà ¿¿ âî-ëþ,  
                  C          F  
   Çà ÷åñòü, çà ñëàâó, çà íàðîä!
Î, Óêðà¿íî! Î, ð³äíà Íåíüêî, 
Òîá³ â³ðíåíüêî ïðèñÿãíåì. 
Ñåðöÿ êðîâ ³ ëþáîâ —  
Âñå òîá³ â³ääàòè â áîðîòüá³!
Ïðèñï³â
Ãàíåáí³ ïóòà ìè âæå ïîðâàëè 
² çðóéíóâàëè öàðñüêèé òðîí. 
Ç-ï³ä ÿðåì ³ ç òþðåì, 
Äå áóâ ãí³ò, ³äåì íà âîëüíèé ñâ³ò!
Ïðèñï³â
Âïåðåä æå, áðàòòÿ, íàø ïðàïîð ìàº 
² ñîíöå ñÿº íàì â î÷àõ. 
Äðóæí³é òèñê, çáðî¿ áëèñê, 
Êàðè ãí³â ³ ç íèì ñâîá³äíèé ñï³â!
Ïðèñï³â

Джерела: Пісневир. Молодіжий співаник. — Львів, 2001;  
Проект «Українські пісні» http://www.pisni.org.ua.
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Ç³ðâàëàñя õóðòîâèíà
Слова — Г.К. [ймовірно, відомого бандуриста Григорія Китастого (1907—1984)]. Символізує 
почуття, які переживали молоді юнаки, у тому числі багато пластунів, які в серпні 1914 року 
йшли добровольцями в Леґіон УСС. Слід зауважити, що, згідно з австрійськими законами, до 
Леґіону могли приймати або неповнолітніх, або не покликаних з різних причин до реґулярної 
служби. Актуальною пісня була і в часи формування УПА та дивізії «Галичина».

 Dm        Gm   C 
Ç³ðâàëàñÿ õóðòîâèíà, 
 F            C    F 
Òîï÷å çá³ææÿ íà ëàíó. 
 Dm   G    A          Dm   | 
Âèðÿäæàëà ìàòè ñâîãî ñèíà  |(2) 
F         Gm A     Dm      | 
   Hà êðèâàâóþ â³éíó.      |

«Ï³äåø, ñèíó, ìîÿ äèòèíî, 
Ó çàâçÿòèé, ëþòèé á³é — 
Çàõèùàòè ð³äíó Óêðà¿íó,      | 
Áîðîíèòè íàð³ä ñâ³é.         |(2)

ßê âåðíåøñÿ, ñèíó, âêâ³ò÷àþ 
Öâ³ò-êàëèíîþ òâ³é êð³ñ, 
Hå âåðíåøñÿ — òèõî çàðèäàþ,  | 
Ùîá í³õòî íå áà÷èâ ñë³ç».    |(2)

«Îé, âåðíóñÿ ÿ, ìîÿ ìàòè, 
ßê êàëèíà çàöâ³òå, 
Ïðèíåñó ÿ äî òâîº¿ õàòè      | 
Ñîíöå âîë³ çîëîòå!»          |(2)

Джерела: У мандри. Збірник українських пісень для пластової молоді. — Мельбурн — 
Аделаїда, 1981; Туристський пісенник «Де гори Карпати, де Писаний камінь». —  Літо, 
1982; Проект «Українські пісні» http://www.pisni.org.ua.
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Çîëîòèé ëåâèê
Слова і музика Володимира Некрасова — члена київського осередку Спілки Української 
Молоді (СУМ) в Україні. Автор стверджує, що «це — стрілецька (стрілецькодивізійна) 
пісня». Йому ж належить ідея, авторство слів та обробки мелодії «Маршу Об’єднаної 
нації» (Ми разом, багато, і нас не подолати!) — однієї з пісень, що з’явились під час 
Помаранчевої революції.

 Em             Am       Em 
Òàì ó äîëèí³, ïðè á³ë³ì Ñîíö³ 
 Am      D       G 
Â³òåð ãóëÿº â çåëåí³é òðàâ³. 
 C                 E7      Am 
Òàì âèéøëè ìàðøåì ìîëîä³ õëîïö³ 
    Am      Em       H7     Em 
Ç «çîëîòèì ëåâèêîì» íà ðóêàâ³.

Ïðîñòè, êîõàíà, ùî òÿ ïîêèíóâ. 
Ìîæå, ïîâåðíóñü, à ìîæå í³. 
Éäó âîþâàòè çà Óêðà¿íó  
Ç «çîëîòèì ëåâèêîì» íà ðóêàâ³.

Íàñóíå õìàðà, ñòðèìàòü íåñèëà 
×åðâîíó ñìåðòü ó ìîñêàëüñüê³ì âáðàíí³. 
Çàïëà÷å ìàòè, çãàäàâøè ñèíà 
Ç «çîëîòèì ëåâèêîì» íà ðóêàâ³.

Íåáî ðîçð³æóòü ñìåðòåëüí³ êóë³, 
Ñòð³ëüíàìè çîðàíî çåìëþ â êðîâ³. 
— Ïîùî âìèðàºø, ìîëîäèé õëîï÷å 
Ç «çîëîòèì ëåâèêîì» íà ðóêàâ³?

— ß íå âìèðàþ, ëèø ò³ëüêè ãèíó. 
Ìàêîâèì öâ³òîì çðîñòó ó òðàâ³, 
Áî íå çàáóäå ñòð³ëüöÿ Óêðà¿íà 
Ç «çîëîòèì ëåâèêîì» íà ðóêàâ³.

Джерело: Проект «Українські пісні» http://www.pisni.org.ua.
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²äè â³ä ìåíå
Повстанська пісня. Записана Степаном Ґоляшем від учасників старшинської школи УПА 
«Олені» в 1944 році. Пісня має кілька варіантів музики, автором одного з яких є відомий 
композитор Андрій Гнатишин (1906—1995). Інколи пісню хибно виконують на мелодію 
«Широка страна моя родная...»

         Dm    A7        Dm   C 
²äè â³ä ìåíå, òè, ìîÿ êîõàíà, 
          F     C7         F   
Ç³éäè ç î÷åé, ìåíå íå çàáóâàé; 
         A#                F 
ß ñèí ë³ñ³â, à ñåðöå ïàðòèçàíà,     | 
          G      A7           Dm    |(2) 
Íà ìåíå æäå ç ïîá³äîþ ââåñü êðàé.   |

Íàäàðìî òè íàä³ºþ ïàëàºø, 
Ùîáè ìåíå äî ñåðöÿ ïðèãîðòàòü. 
Òà òè ñàìà öå äóæå äîáðå çíàºø,     | 
Ùî ïàðòèçàíàì ò³ëüêè âîþâàòü.       |(2)

Ñüîãîäí³ íàñ Êàðïàòè çóñòð³÷àþòü, 
À çàâòðà, çíàé, Âîëèíü â³òàº íàñ, 
Â³äòàê ï³äåìî ïðÿìî àæ íà Êè¿â,     | 
Ïîëòàâó, Õàðê³â, ð³äíèé íàì Äîíáàñ. |(2)

² óâåñü ÷àñ ìè ÷àéêîþ ë³òàºì, 
²ç ë³ñó â ñòåï øèðîêèé ìè ³äåì; 
Ìè ñâÿòî â³ðèì â íàøó ïåðåìîãó,     | 
Ùî Óêðà¿í³ âîëþ ïðèíåñåì.           |(2)

Джерела: Туристський пісенник «Де гори Карпати, де Писаний камінь». — Літо, 1982; 
Пісневир. Молодіжний співаник. — Львів, 2001;  
Проект «Українські пісні» http://www.pisni.org.ua.
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²ç пîëîíó
Слова і музика: Едуард Драч. Оригінальна версія. У 1988 році на екрани вийшла кiноепопея 
«Чорна Долина» за романом Юрiя Мушкетика «Яса» (1987). Головний герой сюжету — 
кошовий отаман Іван Сірко. Наступного року, на першому всеукраїнському фестивалі 
«Червона рута» (Чернівці) піснеюлегендою про вчинок Сірка молодий лікар з Черкас 
Едуард Драч зачарував усіх і здобув першу премію в номінації «Авторська пісня». Відтоді 
ця і багато наступних пісень автора швидко поширюються і, без перебільшення, стають 
народними. 

Âñòóï:  E Am Em E Am H Em  (2) 
 
   Em               H7  Em D 
   ²ç ïîëîíó, ç-ï³ä ²çìà¿-  ëó 
    G        D   Em 
   Âåëè êîçà÷åíüêè 
     E     Am    Em      E 
   Â ÿñí³ çîð³, íà Âêðà¿- íó  | 
     Am         H   Em        | (2) 
   Áðàòö³â äîðîãåíüêèõ.       |

   Îòàìàí êàæå æàðòîìà: 
   «×îì íå ðàä³ éòè, áðàòö³ ìèë³? 
   Ìîæå äàë³ éòè ñèë íåìà,    | 
   Òî ïîâåðòàé äî ²çìà¿ëó!»   | (2)

   À ñòî áðàòö³â çàñì³ÿëèñü, 
   ²íø³ ñòî ñêàçàëè: 
   «Ìè æ³íî÷îê-âðàæàíî÷îê 
   É ä³òî÷îê ëèøàëè. 
   Òàì æ³íî÷îê-âðàæàíî÷îê 
   É ä³òî÷îê ëèøàëè.

   Îäïóñò³òü, æàëêóâàòü íå áóäåì, 
   Çà äí³ïðîâñüê³¿ ïëàâí³, 
   Íàâ³ê áà÷èòü âæå çàáóäåì   | 
   Çåìë³ ïðàâîñëàâí³».        | (2)

Çì³íà òîíàëüíîñò³:  C# 
     F#m     C#7   F#m E 
   Â îòàìàíà î÷³-õìà-   ðè, 
     A        E F#m 
   Êð³âöåþ íàëèò³: 
     F#         Hm    F#m   F#  
   «Íó éä³òü, ïëîä³òü ÿíè÷à-  ð³â,  | 
    Hm      C#  F#m                 | (2)    
   Á³ñîâ³¿ ä³- òè!»                 |
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Çì³íà òîíàëüíîñò³:  H * 
   ² êîëè çàêóðèâñÿ øëÿõ, 
   Çàïîðîæö³ êîíåé âåðòàëè, 
   Ç³ ñëüîçàìè íà î÷àõ        | 
   Êîçàêè ñâî¿õ ðóáàëè.       | (2)

Ïðîãðàø:  E Am Em E Am H

   ²ç ïîëîíó, ç-ï³ä ²çìà¿ëó 
   Âåëè êîçà÷åíüêè 
   Â ÿñí³ çîð³, íà Âêðà¿íó    | 
   Áðàòö³â äîðîãåíüêèõ.       | (2)

Ïðîãðàø:  E Am Em E Am H Em  (2)

* Далі грається на тих же акордах, що на початку пісні. 
Джерело: Аудіоальбом «Едуард Драч. Небо України» (1993—1998);  
Проект «Українські пісні» http://www.pisni.org.ua.

Їõàâ, ¿õàâ êîçàê ì³ñòîì
Українська народна пісня. Давність походження козацької пісні «Їхав, їхав козак містом» 
виявляється в її образності. Крім головного ліричного героя (козака) у ній фігурують 
образи коня, солов’я, з яким розмовляє козак, та дівчини. Козацьке життя у ліричних 
піснях змальовано, як правило, поза межами битв, звитяжних подвигів. Центральна тема — 
козацький побут і викликані ним почуття та думки. Основні мотиви — життя в походах 
без відпочинку, коли нема де прихилити голови і домом стає зелена діброва чи дорога. 

Am          F     G 
Їõàâ, ¿õàâ êîçàê ì³ñòîì, 
 C          Dm       E 
Ï³ä êîïèòîì êàì³íü òð³ñíóâ, 
   Am     F 
Òà ðàç, äâà. 
 C          Dm       E 
Ï³ä êîïèòîì êàì³íü òð³ñíóâ. 
   Am 
Òà ðàç!

Ï³ä êîïèòîì êàì³íü òð³ñíóâ - 
Ñîëîâåéêî â ãàþ ñâèñíóâ. 
Òà ðàç, äâà. 
Ñîëîâåéêî â ãàþ ñâèñíóâ. 
Òà ðàç!

Ñîëîâåéêó, ð³äíèé áðàòå, 
Âèêëè÷ ìåí³ ä³â÷à ç õàòè. 
Òà ðàç, äâà. 
Âèêëè÷ ìåí³ ä³â÷à ç õàòè. 
Òà ðàç!
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Âèêëè÷ ìåí³ ä³â÷à ç õàòè - 
Ùîñü ÿ ìàþ ðîçïèòàòè... 
Òà ðàç, äâà. 
Ùîñü ÿ ìàþ ðîçïèòàòè... 
Òà ðàç!

Ùîñü ÿ ìàþ ðîçïèòàòè... 
×è íå áèëà â÷îðà ìàòè 
Òà ðàç, äâà. 
×è íå áèëà â÷îðà ìàòè 
Òà ðàç!

Îé õî÷ áèëà, õî÷ íå áèëà, 
À çóñòð³ëàñü, ïîëþáèëà 
Òà ðàç, äâà. 
À çóñòð³ëàñü, ïîëþáèëà 
Òà ðàç!

* Якщо грати в тональності ремінор, то акорди змінюються наступним чином: Am=Dm, 
F=B, G=C, C=F, Dm=Gm, E=A

Джерела: Трускавецькі співанки. Пісенник. Упорядник В. Ф. Кузнєцов. — К.: Музична 
Україна, 1989. — 192 с; Пісні маминого серця. — К.: Видавничий центр «Просвіта», 2006; 
Проект «Українські пісні»  http://www.pisni.org.ua.
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Йäå ñ³÷îâå â³éñüêî
Слова і музика належать композитору, автору стрілецьких пісень, лицарю Залізної Остроги 
Михайлові Гайворонському. Визрівши з січовосокілських пісень, тема волі як художній вияв 
глобальної ідеї свободи значно поглиблюється у стрілецьких маршових піснях, зокрема 
у марші «Йде січове військо». Популярною стала після виконання львівським естрадним 
театром «Не журись!», що протягом 19881991 років створив цілу низку вистав, у яких 
гостро висміював тогочасну комуністичну владу, а також представляв глядачам заборонені 
тоді пісні українських січових стрільців. Популярним також є виконання пісні Тарасом 
Компаніченком спільно з гуртом «ВВ».

Em         H7 
Éäå ñ³÷îâå â³éñüêî 
 G          D 
Òà ñï³âàº ñòèõà: 
G           C   Hm  Am 
ßê ïîáîðåì âîðîæåíüê³â — | 
Em    H7      Em D | 
Íå áóäå â íàñ ëèõà. | (2)

Éäå ñ³÷îâå â³éñüêî 
Â áîðîòüáó êðèâàâó, 
ßê ïîáîðåì âîðîæåíüê³â — | 
Çäîáóäåìî ñëàâó. | (2)

Éäå ñ³÷îâå â³éñüêî 
Ï³ñíÿ ñòåïîì ëèíå: 
ßê ïîáîðåì âîðîæåíüê³â — | 
Ñëàâà íå çàãèíå. | (2)

Джерела: АудіоCD «Не журись — Повіяв вітер степовий», Студія Лева, 1990; 
Самвидавний туристський пісенник «Де гори Карпати, де Писаний Камінь». — Літо, 
1982; Проект «Українські пісні»  http://www.pisni.org.ua.
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Йøëè ñåëîì пàðòèçàíè
Слова: Ярослав Нудик, музика: Сергій Самолюк. Слова були написані в грудні 1988 
року, під час караульної служби в армії на білоруських болотах, поблизу м. Вітебськ. Як 
згадує автор слів, «в караулі було дуже багато часу, і я часто думав про рідний дім, про 
те, як хочеться додому...». Після повернення додому та зустрічі із Сергієм Самолюком 
друзі створили дует «Курінь», і пісня «Йшли селом партизани» стала першою в їхньому 
репертуарі. Ініціатором першого запису цієї пісні був Олександр Ксенофонтов (чоловік і 
продюсер співачки Руслани).

        Em          Am  H7   Em  
Éøëè ñåëîì, éøëè ñåëîì ïàðòèçàíè, 
       Em                D          G 
Ïî çåìë³ óêðà¿íñüê³é, íåâ³ëüí³é çåìë³.  
     C               E7       Am  
² ó êîæíîãî çáðîÿ áóëà çà ïëå÷àìè,        | 
     Em               Am   H7   Em        | 
² ó êîæíîãî ñìóòîê ³ á³ëü íà ëèö³.        | (2)

Á³ëü ³ ñìóòîê çà âñþ Óêðà¿íó, 
Òà çà ñïàëåí³ õàòè ³ çðóáàíèé ñàä, 
Çà òó ï³ñíþ, ùî ÷óâ òè êîëèñü ñîëîâ’¿íó,  | 
Àëå ¿ì âæå íå áóëî äîðîãè íàçàä.          | (2)

Áî äîðîãà íàçàä — öå íåâîëÿ, 
À õîâàòèñÿ â ë³ñ³ íå áóäåìî ìè. 
Ìè ï³äåìî âïåðåä — ³ çäîáóäåìî âîëþ,      | 
Óêðà¿íè ñâîº¿ ìè â³ðí³ ñèíè.              | (2)

Õòîñü ç íèõ ï³ñíþ ïî÷àâ, ³ âîíà ïðîëóíàëà 
Íà âñ³ ãîðè Êàðïàòè, íà âåñü ð³äíèé êðàé, 
Ùîáè çíàëè óñ³ — Óêðà¿íà ïîâñòàëà!        | 
Òè ëåòè, íàøà ï³ñíå, àæ çà íåáîêðàé!      | (2)

² íå âñ³ ïîâåðíóòüñÿ ³ç áîþ æèâèìè, 
² íå âñ³õ äî÷åêàºòüñÿ ð³äíà ñ³ì’ÿ. 
Ïàì’ÿòàéòå æ âè ¿õ, ïàì’ÿòàéòå òàêèìè,    |  
Ïàì’ÿòàé ¿õ çàâæäè, óêðà¿íñüêà çåìëÿ.     | (2)

Ïàì’ÿòàé ¿õ çàâæäè òàê, ÿê ÿ ïàì’ÿòàþ. 
Ïàì’ÿòàé ëèõîë³òòÿ ñòðàøíî¿ â³éíè. 
Áî íàñòàíå òîé äåíü, ùî äî ð³äíîãî êðàþ   | 
Ùå çëåòÿòüñÿ òâî¿, Óêðà¿íî, ñèíè.         | (2) 
Ùå çëåòÿòüñÿ òâî¿, Óêðà¿íî, ñèíè...

Джерело: Проект «Українські пісні» http://www.pisni.org.ua.
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Йøîâ õëîп÷èíà âîþâàòè
Слова Ярослава Нудика та Ігоря Каталахи (із с. Нижня Білка Пустомитівського району). 
Одночасно із словами народжувалася музика до пісні, автором якої був  Ярослав Нудик. 
Пісня була написана у 1989 році, після служби в армії, на даху дев’ятиповерхового будинку 
(напроти колишнього кінотеатру «Октябрь», згодом «Галичина»), що знаходиться на вулиці 
Любінській у м. Львові. Виконує дует «Курінь».

 Am          C  
   Éøîâ õëîï÷èíà âîþâàòè,  
Dm          E 
   Óêðà¿íó âèçâîëÿòè.  
Am               C  
   Áóâ ùå çîâñ³ì ìîëîäèé... 
Dm             E 
   Â³í ³øîâ ó ë³ñ ãóñòèé.  
    Am 
   Ãåé!

Ïðîãðàø: C E Am (x2)

Éøîâ õëîï÷èíà âîþâàòè... 
«Ïðîùàâàéòå, ñòàðà ìàòè!  
ß çà áàòüêà â³äîìùó,  
Âîðîã³â íå ïîùàäæó!» 
Ãåé!

Éøîâ õëîï÷èíà âîþâàòè  
² ñêàçàâ ìàëîìó: «Áðàòå,  
Ï³äðîñòåø — ï³äåø çà ìíîþ  
Áèòèñü ç êëÿòîþ îðäîþ!»  
Ãåé!

Éøîâ õëîï÷èíà âîþâàòè... 
«Ïðîùàâàéòå é âè, Êàðïàòè!  
Ïðîùàâàéòå, ð³äí³ ãîðè.  
Âè íå áóäåòå â ïîêîð³». 
Ãåé!

Éøîâ õëîï÷èíà âîþâàòè... 
Íå ìèíóâ é ìèëî¿ õàòè:  
«² íå ëèé òè ñëüîçè, ìèëà.  
ß ïðèéäó — áóäåø ùàñëèâà!» 
Ãåé!

(ïîâòîð 1 êóïëåòó)

Éøîâ õëîï÷èíà âîþâàòè...

Джерела: Аудіозаписи дуету «Курінь»; Проект «Українські пісні»  http://www.pisni.org.ua.
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Êàпåëþõ
Слова і музика: Володимир Івасюк (1949—1979). Після виключення з Чернівецького 
медичного інституту за участь у «політичному інциденті» Володимир йде працювати 
слюсарем на місцевому заводі «Легмаш». Якось йому доручили організувати заводський 
хор. До репертуару хору молодий керівник ввів і свою пісню «Капелюх» (1967) — легку і 
жартівливу... Друге життя пісні надали аудіоCD «Тарас Чубай та друзі. Наш Івасюк» (2002) 
та диск «Піккардійська терція. Українська колекція» (2003).

G 
ßê ³øîâ ñåëîì ÿ â ë³òíº íàäâå÷³ð’ÿ, 
 D                          Em 
Â³òåð êàïåëþõà çâ³ÿâ íà ïîäâ³ð’ÿ. 
 C             D          G 
Ìîãî êàïåëþõà ïîêîòèâ ïîäâ³ð’ÿì.

Ä³â÷èíà ³ç õàòè âçäð³ëà ³ ìåòíóëàñü, — 
Äàëà êàïåëþõà é âåñåëî âñì³õíóëàñü, 
Äàëà êàïåëþõà ³ ìåí³ âñì³õíóëàñü.

Éäó ñüîãîäí³ çíîâó — â³òðó âæå íåìàº, 
Ñâîãî êàïåëþõà ñàì òóäè êèäàþ. 
Ñâîãî êàïåëþõà ñàì òóäè êèäàþ.

Â³òðó âæå íåìàº — â ñåðö³ çàâ³ðþõà, 
Ä³â÷èíè íå âèäíî — éäó çà êàïåëþõîì, 
Éäó óñ³ì êóðÿì íà ñì³õ ñàì çà êàïåëþõîì.

Акорди варіанту з проекту «Наш Івасюк»:

Âñòóï:  G F (4)   G C F  
G                        C 
ßê ³øîâ ñåëîì ÿ â ë³òíº íàäâå÷³ð’ÿ.  
 D             Am       Hm    C     
Â³òåð êàïåëþõà   çâ³ÿâ íà ïîäâ³ð’ÿ.  
 C             Csus2 D           G 
Ìîãî êàïåëþõà ïî-      êîòèâ ïîäâ³ð’ÿì...

Ïðîãðàø:  G C F   G D C 

Ïðèñï³â:  
    G       D   C            D     G D C 
   Êàï-êàï-êàïåëþõ... (4)  Êàïåëþõ.

Один із використаних акордів: Csus2 [x 3 0 0 1 3]. 
Джерела: АудіоCD «Тарас Чубай та друзі. Наш Івасюк» (2002); Івасюк В. Пісні. —  К.: 
Музична Україна, 1983. —  168 с.; Проект «Українські пісні» http://www.pisni.org.ua.
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Êàðпàòñüêèé âàëüñ 
(Сìåðåêà)

Слова і музика Ігоря Особіка. Пісня присвячена дисидентамшістдесятникам — поколінню 
українських письменників 60х років XX століття. До них належали Ліна Костенко, Василь 
Симоненко, Іван Драч, Іван Світличний, Євген Сверстюк, Микола Вінграновський, Алла 
Горська та Іван Дзюба. Пізніше до них приєдналися Василь Стус, Михайло Осадчий, Ігор 
та Ірина Калинці, Іван Гель та брати Горині.

      Dm  A7            Dm 
  Ñìåðåêà, ñóö³ëüíî ñìåðåêà, 
           Gm      C        F  D7 
  ×îðíèé ñí³ã íàïóïîíèâ òàéãó. 
     Gm  C              F 
  Äàëåêî, ÿê äî òåáå äàëåêî, 
Dm              Gm      A7      Cm   D  
  ×è äî òåáå êîëèñü ÿ ³ùå ïîâåðíóñü? 
     Gm  C              F 
  Äàëåêî, ÿê äî òåáå äàëåêî, 
Dm              Gm      A7      Dm    
  ×è äî òåáå êîëèñü ÿ ³ùå ïîâåðíóñü?

Âàãîíè, ³äóòü åøåëîíè - 
Еòàïè á³ñîâî¿ êàðè. 
Òà æàëþ í³ êðàïëèíè íåìàº,                | 
Âîëþ íå çäîáóëè, òà ìè ùå íå ïðîãðàëè.    | (2)

Òà â³ëüíèé, ÿ âñå-òàêè â³ëüíèé, 
Äî òåáå ÿ ïîäóìêè ëèíó. 
Äî òåáå ÿ ñìåð³÷êîþ ïëèíó,                | 
ß â Êàðïàòàõ óìðó, õî÷ â Ñèá³ðó çàãèíó.   | (2)

Äîëÿ — òî íàøà íåâîëÿ, 
Ãîòóº íàì ó÷àñòü îäíó: 
Çàãèíóòü, ÿê ëè÷èòü ãåðîÿì,               | 
Àáî âèæèòü ³ âñòàòü çíîâ íà êðîâíó áîðíþ. | (2)

Ïî÷åêàéòå! Âîðîãè, ïî÷åêàéòå! 
Áóäå áóðÿ! Áóäå âîã³íü ³ ãð³ì! 
Âñòàâàéòå! Ñèëüí³ äóõîì, âñòàâàéòå!       | 
Áóäå ï³ìñòà ñòðàøíà, áóäåì áèòü âîðîã³â!  | (2)

Джерело: Збірник пісень Студентського братства Львівської політехніки. — Львів, 2000.
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Êåäü ìè пðèéøëà êàðòà
Українська народна пісня з Лемківщини. Під «картою» потрібно розуміти жереб, який 
витягували українські селяни, коли село мало відправити до австроугорської армії нового 
рекрута. Служба в цісарській армії була довга і жахлива. Часто тому, хто витягував «карту», 
доводилось просити йти до війська когось зі своїх родичів... В українському виконавчому 
просторі завдяки Тарасові Чубаєві та Скрябіну поширена версія з останнім куплетом, де 
парубок називається «сватом» незаміжній дівчині, що є нонсенсом (свати — батьки одного 
з подружжів щодо батьків другого). У народній пісні такого речення бути не могло, бо 
люди добре знають і використовують назви спорідненості і свояцтва. Куплет подається у 
виправленій версії на основі пояснень лемківської співачки Юлії Дошної.

 Am              E     F E   Am 
Êåäü ìè ïðèéøëà êàðòà íàðîêîâàö, 
  Am          F    G     C 
Ñòàâ ÿ ñâîãî íåíÿ äîø³êîâàö: 
  Am             F      G            E 
«Íåíþ æ òè ì³é, íåíþ, â÷èíü ìè òàêó âîëþ — | 
  Am    Dm    Am  Dm   F     E  Am         | (2) 
Éäè çà ìåíå ñëó- æèòü íà òó âîéíó».        |

Êåäü ìè ïðèéøëà êàðòà íàðîêîâàö, 
Ñòàâ ÿ ìóçè÷åíüê³â äîø³êîâàö: 
«Ãåé âè, ìóçè÷åíüêè, çàãðàéòå ìè ÷àðäàø, 
Íàé ÿ ñè ïîãóëÿì â òîò ìîëîäèé ÷àñ. 
Ãåé âè, ìóçè÷åíüêè, çàãðàéòå ìè ÷àðäàø, 
Íàé ÿ ñè ïîãóëÿì â òîò îñòàòí³é ðàç».

Ñòàëè ìóçè÷åíüêè ÷àðäàø ãðàòè, 
Ñòàëè ìè ñÿ ñëüîçè ç î÷åé ëÿòè. 
Í³õòî íå çàïëà÷å, í³ îòåö, í³ ìàòêà,    | (2) 
Ëåì çà ìíîì çàïëà÷óò òðè ä³â÷àòêà.      |

À ºäíà çàïëà÷å, áî ÿ ¿¿ áðàò, 
À äðóãà çàïëà÷å, áî ÿ ºé ìàì áðàò, 
À òðåòÿ çàïëà÷å, áî ïëàêàòè ìóñèòü*,    | (2) 
Áî âîíà â³ä ìåíå ïåðøò³íü íîñèòü*.      |

Ймовірно, тут за основу взято текст і ноти з книги: Сурма. Збірник воєнних пісень.— 
Львів—Київ: Червона Калина, 1922. — 142 c. В оригіналі: тональність Dm (каподастр 
на V ладі).

* Варіант: третя заголосить; дитя носить.

 
Джерела: АудіоCD Тарас Чубай і Скрябін. «Наші партизани» (2000);  
Проект «Українські пісні» http://www.pisni.org.ua.
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Êîçàöüêèé ìàðø  
(Õòîñü òà é âðîäèòüñя ç íàñ íåùàñëèâî)

Слова Ігоря Чернюка, музика Андрія Чернюка (Київ). Андрій був учасником першого 
фестивалю «Червона Рута», нагороджений дипломом в номінації «Співці». У квітні 2001 
разом з Миколою Сікорою, з яким утворив творчопродюсерський центр «НотаСіМ», 
представив свій компактдиск «Ми — з України», присвячений спортивній тематиці. 
А ще цей дует відомий тим, що в березні 2003 створив гімн київського фут больного 
клубу «Арсенал» перед його офіційним стартом у другому колі чемпіонату України. Пісня 
«Козацький марш» вперше прозвучала в 1989 році на фестивалі «Червона Рута». 

  Em                    H        Em D 
Õòîñü òà é âðîäèòüñÿ ç íàñ íåùàñëè-âî, 
G            D           G 
ß íå çíàþ, ÿêèì áóâ ì³é ð³ä. 
  G           D      H 
Ïðåñâÿòà Áîãîðîäèöå Ä³âî,         | 
 Em          H         Em  (D)*   | (2) 
Âèðóøàºì ñüîãîäí³ â ïîõ³ä.        |

Çàòð³ïî÷óòü õîðóãîâêè êðèëàìè, 
Çàïîð³çüêèé ëóíàòèìå ìàðø. 
Hå çàðó÷åí³ ìè ³ç ìèëèìè,         | 
Óâåñü ïîëê íåîäðóæåíèé íàø.       | (2)

Ïîìîëþñü ÿ ³ â ïóòü, òàê, ÿê âîäèòüñÿ, 
Òðåáà éòè äî ÷óæèõ âæå ñòîðîí — 
Áîðîíè Òè ìåíå, Áîãîðîäèöå,       | 
Ùîáè ÿ íå ïîòðàïèâ â ïîëîí.       | (2)

À ÿêùî íåíàðîêîì çàãèíó, 
Õàé ìåíå ïîõîâàþòü çà äíÿ, 
Ïîíåñóòü íà ðóêàõ ïîáðàòèìè,      | 
Ïîâåäóòü âîðîíîãî êîíÿ.           | (2)

Êîëè âäàðÿòü íàðàç ³ç ìóøêåò³â, 
Çàãóäå ïîëêîâèé òóëóìáàñ; 
Äóõ ì³é, Ä³âî, òîä³ âæå â³äëåòèòü | 
Àæ íà Ñ³÷, â Óêðà¿íó, äî íàñ.     | (2)

Õòîñü òà é âðîäèòüñÿ ç íàñ íåùàñëèâî, 
ß íå çíàþ, ÿêèì áóâ ì³é ð³ä. 
Ïðåñâÿòà Áîãîðîäèöå Ä³âî,         | 
Âèðóøàºì ñüîãîäí³ â ïîõ³ä.        | (2)

* Тут акорд D є тільки за першим разом, тобто перед повтором. 
Джерело: Проект «Українські пісні» http://www.pisni.org.ua.
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Êîçà÷à ìîãèëà
Пісня є спільним творінням Сергія Василюка та Костянтина Науменка (на той час 
барабанщика гурту «Тінь Сонця»). Як розповідає упорядникам цього співаника автор 
пісні, «вперше зіграна навесні 2004 року. «Козача Могила» є однією з найвідоміших та 
найбільш концептуальних композицій гурту «Тінь Сонця», в якій патріотизм поєднується 
з відчуттям нерозривності усіх поколінь українського лицарства. Попри суворий реалізм, 
вона сповнена віри, а оптимістичне гасло «Б’є життя через край!» з часом стало візитною 
карткою гурту».

Âñòóï: | F G Dm Am | F G Am | (x2)  | Am | 

Ìîòèâ 1: 
Am 
   Òè â³ðèø, ùî äîñ³ òðèâàº á³é, 
   Ùî êðîâ’þ ïîëèòà ñèðà çåìëÿ, 
                           F              Em 
   Íàâ³êè ñïèíèâñÿ ÷àñ, êîëè òè âïàâ ç êîíÿ. 
Am 
   Òè, ìàáóòü, íå áà÷èâ ³ íå â³ä÷óâ 
   Ìèòü, êîëè â³÷íèì ñíîì çàñíóâ, 
                          F          Em 
   Âîñòàííº ïîáà÷èâøè ö³ â³ëüí³ íåáåñà.

Ìîòèâ 2: 
           F            Em      Am 
   Êð³çü ñíè òà êð³çü ìð³¿ ïðîéäå òâîÿ äóøà, 
         F        Em     Am 
   Ïî ðîñ³ ïðîìàéíå ñëüîçà. 
           F      Em      Am 
   Òâî¿ ñèíè òà îíóêè òðèìàòèìóòü â ñåðöÿõ 
            F           Em    Am 
   Ïîäâèã òâ³é, â³í ³ âêàæå øëÿõ...

Ïðîãðàø: | Am | F G Am (x2) | 
         | F G | Am G F G | Am G F Em G |

Ìîòèâ 3: 
Am                           G       Am 
   Òè â³ðèø, òà â ñåðö³ âæå ùîñü íå òàê: 
Am                      G     Am 
   Íå ò³øèòü í³ ïîëå, àí³ áàéðàê, 
                           F         Em 
   Íà äîòèê íåìàº ñèë ³ âñòàòè âæå í³ÿê...
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Am                        G     Am 
   Çåìëÿ — òî äëÿ òåáå ÿðìî ³ ãí³ò,

Am                            G     Am 
   Áî â³ëüíå æèòòÿ — òî ñòð³ìêèé ïîë³ò, 
                               F           Em 
   ßê â³ðèòè ìîæíà â ïîï³ë, êîëè òàê ñÿº Ñâ³ò?

Ìîòèâ 4: 
   Êð³çü ñíè òà êð³çü ìð³¿ ïðîéäå òâîÿ äóøà, 
   ×åñòü òâîÿ çáåðåæå íàø êðàé. 
   Òâî¿ ñèíè òà îíóêè ïî÷óþòü ó ñåðöÿõ 
           F           Em    G 
   Ãîëîñ òâ³é, â³í ³ âêàæå øëÿõ...

Ìîòèâ 5: 
        F         G 
Íàâïðîñòåöü äî ñâî¿õ 
       Dm       Am 
Ñïîêîíâ³÷íèõ äîð³ã, 
       F        G      Am 
Äå âîãíåì ãàðòóâàëîñÿ ñåðöå. 
        F         G 
Áóäü òàêèì, ÿê òè º, 
       Dm       Am 
² íå çðàäæóé ñåáå! 
     F 
Âèðóøàé: 
        G         Am 
Á’º æèòòÿ ÷åðåç êðàé! 
     F          G 
Âèðóøàé!.. Âèðóøàé!..

Ïðîãðàø: | Am G F Em G | (x2)

Ìîòèâ 3: 
Êîçà÷à ìîãèëà — òî á³ëü ñòåï³â, 
Êîëèñêà áåíòåæíèõ íåñòðèìíèõ ñí³â, 
Їé í³÷ ñâî¿ ñëüîçè ëëº òà ìîëèòüñÿ òðàâà. 
Шóë³êà êðóæëÿº íàä íåþ, çâå: 
«Ïðèéäè ³ ç³ ñòåïîì ç’ºäíàé ñåáå! 
Ñòàíó â ïðèãîä³, ñèíó, ÿê íå çàáóâ ìåíå...»
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Ïðîãðàø: | F Em Am (x3) | F Em G | 
         | Am | 
         (ìîòèâ 3) (ìîòèâ 4)

Ìîòèâ 5:

Íàâïðîñòåöü äî ñâî¿õ 
Ñïîêîíâ³÷íèõ äîð³ã, 
Äå âîãíåì ãàðòóâàëîñÿ ñåðöå. 
Áóäü òàêèì, ÿê òè º, 
² íå çðàäæóé ñåáå! 
Âèðóøàé: 
Á’º æèòòÿ ÷åðåç êðàé! 
     F 
Âèðóøàé:              | 
        G         Am  |(3) 
Á’º æèòòÿ ÷åðåç êðàé! |

Ïðîãðàø: Am

Ìîòèâ 1: 
Am 
   Òè â³ðèø, ùî äîñ³ òðèâàº á³é, 
   Ùî êðîâ’þ ïîëèòà ñèðà çåìëÿ, 
   Íàâ³êè ñïèíèâñÿ ÷àñ, 
      F              Em             Am 
   êîëè òè âïàâ ç êîíÿ... 
                 (êîëè òè âïàâ ç êîíÿ)...
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Êîëè äî ãóб òâî¿õ
Слова Грицька Чубая, музика його сина — Тараса Чубая. Грицькові пощастило мати 
сина Тараса, який, створивши групу «Плач Єремії», виспівав на всю Україну його поезію, 
пощастило мати дружину Галину Чубай, яка крізь роки дбайливо і бережливо пронесла 
пам’ять про нього і його доробок, бо ж саме її архів став основою для пісень. Мав Грицько 
й друзів, які його пам’ятають завжди, а відтак пам’ятає його Львів і Україна. Першу свою 
пісню «Коли до губ твоїх» Тарас спочатку заграв матері і спитав: «Чи буде з того щось 
путнє?», і тільки після згоди матері почав її виконувати. Ще через два тижні Тарас вийшов 
на сцену, а потім поїхав на гастролі. Пісня увійшла до альбому гурту «Плач Єремії» — «Я 
піду в далекі гори» (1999).

Em                D 
Êîëè äî ãóá òâî¿õ ëèøàºòüñÿ ï³âïîäèõó, 
   Am                Hm 
Êîëè äî ãóá òâî¿õ ëèøàºòüñÿ ï³âêðîêó — 
   Em        D 
Ç³íèö³ òâî¿ âèòêàí³ ³ç ïîäèâó, 
  Em                     Hm 
Â î÷àõ ó òåáå ñèíüî ³ øèðîêî.

      Em         D        G 
Ùîñü øåï÷åø çà÷àðîâàíî ³ òèõî òè, 
     C         G           D 
Òîé øåï³ò ìîþ òèøó ñèíüî êðàº, 
   Em     D           G 
² çàáóâàþ ÿ, ùî âì³þ äèõàòè, 
   Am         Hm       Em 
² ùî õîäèòè âì³þ, çàáóâàþ.

   Em            D             G 
À ÷îðíèé ïòàõ ïîâ³ê òâî¿õ çä³éìàºòüñÿ 
    C           G            D 
² âïåâíåí³ñòü ìîþ êóäèñü â³äìàº. 
    Em           D        G 
Íåñòóïëåíèì ï³âêðîêó çàëèøàºòüñÿ, 
    Am       Hm          Em 
Ï³âïîäèõó ó ãîðë³ çàñòðÿãàº.

   Em        D          G 
Ç³íèö³ òâî¿ âèòêàí³ ³ç ïîäèâó, 
    C          G         D 
Â î÷àõ ó òåáå ñèíüî ³ øèðîêî, 
  Em          D                G 
Àëå äî ãóá òâî¿õ ëèøàºòüñÿ ï³âïîäèõó, 
    Am          Hm          Em 
Äî ãóá òâî¿õ ëèøàºòüñÿ ï³âêðîêó.
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  Em          D                G 
Àëå äî ãóá òâî¿õ ëèøàºòüñÿ ï³âïîäèõó, 
    Am          Hm          E 
Äî ãóá òâî¿õ ëèøàºòüñÿ ï³âêðîêó.

Джерело: Проект «Українські пісні» http://www.pisni.org.ua.

Êîëèñêîâà 
(Спè, ìàëåíüêèé êîçà÷îê)

Слова і музика Андрія Сухого. Пісня увійшла до аудіоCD «Рутенія. 10 років по тому...» 
(2001) та «Рутенія. Вулиці Рожевого Міста» (2003). В записі етнографічного ансамблю 
«Гомін» під керівництвом Леопольда Ященка, пісня прикрасила «Золоту колекцію» 
українських пісень в збірці «Колисанки» (2002). Напередодні Різдвяних свят 2005 року 
«Росава» презентувала кліп на цю пісню, що став провісником диску «Колисанки» (2006).

Am                 Dm  E  Am 
   Ñïè, ìàëåíüêèé êîçà÷î- îê, 
C             G       C 
   Ïîâåðíèñÿ íà áî÷î- îê. 
C                 G            E  
   Ñïè, ñèíî÷êó, ìàìà çàñèíà-à-º-å.   | 
Am               Dm            E   Am | (2) 
   Ñïè, êîçà÷å, ê³íü òâ³é çà÷åêà-à-º. |

Ëþë³-ëþë³, áàþ-áàé. 
Ïðèéäå çàâòðà Ìèêîëàé, 
Ïðèíåñå òîá³ â äàðóíîê   | 
Çîëîòèõ ï³ñåíü ïàêóíîê.  | (2)

Ïðèñï³â: 
C              G                E 
   À â çèìîâó òèõó í³÷ ìè ïî¿äåìî íà Ñ³÷. 
Am              Dm               E   Am  
   Êîøîâèé íàì äàñòü ð³çäâÿíèé ïðÿ-àíèê.  
C              G                   E 
   À â ð³çäâÿíó* òèõó í³÷ ìè ïî¿äåìî íà C³÷. 
Am          Dm                   E Am      
   Êîøîâèé íàì äàñòü ð³çäâÿíèé ïðÿíèê. 

Ñïè, êîçà÷å, â á³é ùå ðàíî,  
Ùå ìàë³ òâî¿ ãåòüìàíè. 
À ÿê ï³äåø â á³é ñâ³é ïåðøèé —    | 
Ìàëî íàñ, à âàñ ùå ìåíøå.         | (2)
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Ñïè, ìàëåíüêèé, òðåáà ñïàòè. 
Çàé÷èê ñïèòü ³ âîâ÷èê-áðàòèê. 
Ãðàº ñèí³é âîäîãðàé,              | 
Êàçêà ëëºòüñÿ ÷åðåç êðàé.         | (2) 
Ëþëÿé-ëþëÿé, áàþ-áàé.             |

Ïðèñï³â.

* Варіант: січневу.  
Джерела: АудіоCD «Рутенія. 10 років по тому...» (2001);  
Проект «Українські пісні» http://www.pisni.org.ua.

Êîëè òè ñì³ºøñя
Слова: Михайло Барбара, музика: Роман Рось.На думку самих музикантів, ранній «Півень» 
є продовженням музичної традиції спудейського театру. А звідси — містки в майбутнє: 
мандрівка містом в альбомі «Мертвий півень’93», «Підземне зоо» (1994)... «Дидактична 
вистава в театрі Богуславського» розпочинає цю мандрівку. І справа не в банальному 
усвідомленні того, що «всі ми ходим по мерцях», а в маршруті — Львів Андруховича, 
Антонича, Крип’якевича. І не в корінній приналежності до Львова (лемка Антонича, 
франківчанина Андруховича), а у відчутті місця, міста. Поезії фронтмена групи Михайла 
Барбари — апеляція знову ж таки до міста. Сам Барбара, що дістав премію імені пана 
Базя за найкращий вірш 1993 року «Коли ти смієшся...», каже, що часто плутає поняття 
«Бог» і «місто». «Ці вірші — як місто... Я, місто і ще хтось». Пісню «Коли ти смієшся» слухачі 
визнають однією з найкращих філософських пісень у репертуарі гурту.

   C#m            Am 
Êîëè òè ñì³ºøñÿ, òîáòî ðàä³ºø, 
   E             G#m 
Íåíà÷å ê³ò, ïðèìðóæóºø î÷³ - 
   C#m     Am      E    G#m 
Í³÷îãî íàâêîëî íå áà÷èø.

Êîëè òè ïëà÷åø, òîáòî ñóìóºø, 
² ñëüîçè î÷³ çàëèâàþòü - 
Í³÷îãî íàâêîëî íå áà÷èø.

Êîëè íå ñì³ºøñÿ òè ³ íå ïëà÷åø, 
À òàê ñîá³ íà ïðàâ³é ÷è íà ë³â³é í³æö³ ñêà÷åø, 
Ñîíöå á’º â î÷³, ðóêîþ ¿õ â³ä ñîíöÿ çàêðèé, 
Í³÷îãî íàâêîëî íå áà÷èø  — îòæå, òè çðÿ÷èé.

Джерела: Збірник пісень Студентського братства Львівської політехніки. Львів, 2000; 
Проект «Українські пісні»  http://www.pisni.org.ua.
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Êîëè ó пóòü
Жартівлива пісня німецьких протестантських студентів. Варіант, поширений серед 
пластунів, є перекладом з російської версії, що його здійснив у 1970х роках керівник 
хору «Гомін» Леопольд Ященко. Натомість відомий знавець і популяризатор старовини 
Тарас Компаніченко виконує цей твір у перекладі Івана Франка. Правдоподібно, пісня була 
поширена у пластових колах доволі давно; противники, які вбачають у тексті насмішку 
з Католицької Церкви (в особі Папи Римського), твердять, що сам Митрополит Андрей 
просив свого часу цю пісню не співати, натомість прихильники пригадують, як 1997 року 
на оселі «Сокіл» Любомир Гузар назвав цю пісню однією зі своїх улюблених. 

Пісня «Коли у путь» входить до альбому дуету «Журборіз» під назвою «Збірка Воїна» (2004).

       C 
Êîëè ó ïóòü, êîëè ó ïóòü, 
        C             G 
Êîëè ó ïóòü ñóðìà ïîêëè÷å, 
         C               F 
Òè ïðèãàäàé íàø äàâí³é çâè÷àé — 
        C     G    C 
Âåñåëó ï³ñíþ çàñï³âàé.

Ïðèñï³â: 
Áèé áàðàáàí, áèé áàðàáàí, 
Áèé áàðàáàí, ëóíàéòå òðóáè. 
Ö³ëóé ä³â÷èíó ïðîñòî â ãóáè 
² êåëèõ ïîâíèé íàëèâàé.

Ñóëòàí çàâ³â ñîá³ ãàðåì, 
Ж³íîê ç ï³âñîòí³ ìàº â í³ì, 
² êîæíó ìîæå ç íèõ îáíÿòü. 
Õîò³â áè ÿ ñóëòàíîì ñòàòü! 
Òà â³í íåùàñíèé ÷îëîâ³ê: 
Íå ï’º ãîð³ëêè ö³ëèé â³ê, 
Áî íå âåëèòü éîìó Êîðàí. 
Íåõàé æå áóäå â³í ñóëòàí.

Ïðèñï³â

Ó Ðèì³ Ïàï³ äîáðå æèòü, 
Âèíî, ÿê âîäó, ìîæå ïèòü, 
Ùå é ãðîøåé ïîâíà êåë³ÿ. 
Õîò³â áè áóòè Ïàïà ÿ! 
Òà â³í íåùàñíèé ÷îëîâ³ê: 
Íå çíàâ êîõàííÿ ö³ëèé â³ê. 
À ÿ íå õî÷ó áóòü îäèí. 
Íåõàé æå áóäå Ïàïà â³í.

Ïðèñï³â
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À ÿ íàëëþ ñîá³ áîêàë, 
Ïåðåõèëþ, ùîá â³í íå âïàâ, 
Ùå é îá³éìó ä³âî÷èé ñòàí — 
Òåïåð ÿ Ïàïà ³ ñóëòàí!

Ïðèñï³â

Джерела: Пісневир. Молодіжний співаник. Львів 2001; Проект «Українські пісні»  http://
www.pisni.org.ua.

Êîìàðèê  
(Îé, ùî æ òî çà øóì ó÷èíèâñя)

«Комарик» — жартівлива пісня УПА, переробка популярної народної жартівливої пісні 
про російську імператрицю Єлисавету та її фаворита Олексія Розумовського. Прийнято 
вважати повстанські пісні суровою, серйозною справою. Але  повстанці ладили також і з 
гумором.

Am                 F      C A 
Îé, ùî æ òî çà øóì ó÷èíèâñÿ, 
 Dm         Am             E7     Am 
Ùî Êîìàðèê äî ïîâñòàíö³â çãîëîñèâñÿ!  (2)

Çãîëîñèâñÿ Êîìàð äî ïîâñòàíö³â, 
Ùîá êóñàòè ìîñêàë³â-ãîëîäðàíö³â.  (2)

Ùîá êóñàòè ìîñêàë³â, ùå é í³ìîòó, 
Ùîá ïðîãíàòü ç Óêðà¿íè òó ãîëîòó.  (2)

Ïðèì³ñòèâñÿ Êîìàð íà äóáî÷êó, 
Çàêð³ïèâ ñêîðîñòð³ë íà ëèñòî÷êó.  (2)

Òà ç³ðâàëàñÿ íà ðàç øóðà-áóðÿ, 
Âîíà òîãî Êîìàðèêà ç äóáà çäóëà.  (2)

² óïàâ íàø Êîìàð íà ïîìîñò³, 
Ïîëàìàâ ìîñêàëÿì ðåáðà é êîñò³.  (2)

Джерела: http://plastscouting.org/music/; Проект «Українські пісні»  http://www.pisni.org.
ua.
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Êîðèäà
Автором слів є Григорій Чубай, музики — його син Тарас. У творчості Григорія Чубая є 
два періоди, з яких до рівненського входять поезії, написані в дитячі та юнацькі роки 
(1962—68 рр.) і поеми «Вертеп», «Моя задихана коридо» — шедеври політичної лірики 
(1968—69 рр.). Після написання антирадянської та антиімперської за сутністю поеми 
«Вертеп» приїхав до Львова, де з великим успіхом читав її в середовищі молоді. Там же 
познайомився з подружжям Калинців — Ігорем та Іриною, братами Горинями, В’ячеславом 
Чорноволом, Віктором Морозовим. Друзі та близькі називають поета Грицьком, як він 
сам волів. Після зближення з «антирадянськими елементами» КГБ почало обшуки та 
переслідування Чубая. Постійна нервова напруга підірвала здоров’я поета.

   Am   Dm       Am 
  Ìîÿ çàäèõàíà êîðèäî, 
Dm         G              Am 
  Ì³é êîë³çåéíèé ÷îðíèé äíþ, 
                     Dm 
  Òâî¿ äèâà ðèäàþòü ðèäìà, 
G                         F 
  Áî ç íèõ çëàãîäæóþòü ìåíþ.

Am                       Dm 
  Їõ íà ðóêàõ íàâ÷àòü õîäèòè 
Dm 
  ² òàíöþâàòè íà øíóðêó - 
G 
  Â äîãîäó õòèâèì åðóäèòàì, 
Am 
  Þðá³ öèí³÷í³é äî ñìàêó, 
Am 
  ßêà õâèëþºòüñÿ ó íîðìó: 
Dm 
  Òî äðàìàòè÷íî ïîç³õà, 
G 
  Òî ãðèìà â ñòåëþ áóòàфîðíî 
F 
  Ñâî¿ì ïðåìóäðèì: «Õà-õà-õà!».

Am                         Dm 
  Ì³é ÷îðíèé äíþ, ì³é Êîë³çåþ, 
G                       Am  G  F 
  Íà ãðàí³ òüìè ³ ïóñòîòè... 
F            G            Am  G  F 
  ×è, ìîæå, ñîâ³ñòü äî ìóçåþ 
F                       E 
  Ïîêè íå ï³çíî, â³äíåñòè?!
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Am 
  Áî òî òàêå âæå àðõèäðåâíº, 
Dm 
  ßê ³ ïåðãàìåíò, ³ ñîõà, 
G 
  Òîä³ á ³ ÿ çóì³â, íàïåâíå, 
       F 
  Çðåêòè ïðåìóäðå: «Õà-õà-õà!»

  Ðÿäî÷êîì êîæíèì ³ àáçàöîì, 
  ² êîæíèì âñì³õíåíèì êë³øå 
  Êðè÷àòü ãàçåòè ïðî åðçàöè - 
  Еðçàöè äóø ç ïàï’º-ìàøå. 
  Ç òðèáóíè õòîñü âîëàº «áðàâî!» - 
  Ïî âñ³õ óñþäàõ çàãóëî: 
  Ìèíóëå âá’ºì åðçàöîì ñëàâè, 
  ßêùî òàì ñëàâè íå áóëî! 
  Çàì³ñòü ÷àñó — åðçàö-ãîäèíó, 
  Çàì³ñòü ëþäåé — åðçàö-ëþäèíó, 
  À âñ³ì êðèêëèâèì íà äîãîäó 
  Ìè ïîäàìî åðçàö-ñâîáîäó! 
  ², äëÿ ãîäèòüñÿ, âæå ïîñ³ºì 
  ²ç âëàñíèõ óñò åðçàö-ìåñ³þ!...

  Õâàëà òâîðöÿì åðçàö³â, áðàâî! - 
  Öå æ ï³ä³éìå íà âèñîòó 
  ² ñèíòåçîâàíó äåðæàâó, 
  ² ñèíòåòè÷íó ïóñòîòó. 
  ×îãî æ ³ùå òîä³ øóêàòè? 
  ×îãî æ ³ùå çàïðàãíå ëþä - 
  Ê³áåðíåòè÷íîãî Ï³ëàòà? 
  ×è ñèíòåçîâàíèõ ²óä? 
  Ñèíòåçîâàíèõ ²óä?

  Ìîÿ çàäèõàíà Êîðèäî...

Джерела: Збірник пісень Студентського братства Львівської політехніки. Львів, 2000; 
Проект «Українські пісні»  http://www.pisni.org.ua.
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Êðà¿íà ìð³é
Слова і музика належать Олегу Скрипці, лідеру гурту «Воплі Відоплясова». У 1994 році 
побачив світ диск «Країна мрій», значну частину якого склали композиції початку 90х 
років. Ту ж саму назву носить міжнародний фестиваль етнічної музики.  «Якщо відкривати 
таємниці технологій — то музи ніякої немає. Була собі просто мелодія, і на неї я написав 
текст. Країна мрій — гарне значення і чудове фонетичне звучання. Коли я пишу тексти, я 
на фонетику звертаю увагу. Так і виникла ця пісня. А з виникненням фестивалю ця пісня 
набула іншого сенсу», — каже Олег Скрипка.

   Am            F        E 
   ×óâ ÿ, ÷è òî ñíèëîñü ìåí³, 
Am             F     E 
   Ùî ³ñíóº êðà¿íà ìð³é, 
C                   G           D 
   Â ò³é êðà¿í³ ðîñòå ÷àð³âíèé ãàé. 
   Ó ãàé òîé ìîæå êîæåí óâ³éòè. 
   Â³ä÷óâàòè òàºìíèö³, 
   Âîëîä³òè ñåêðåòîì äèâíèõ ÷àð.

Ïðèñï³â:

Am             F    E 
   Õàé íåñå ìåíå ð³êà 
Am               F     E 
   Ó фàíòàñòè÷íîìó ÷îâí³, 
      C 
   Ó íåáî íåñå, 
    G         D 
   Íà÷å óâ³ ñí³.

Òàì º ñâîºð³äí³ õîäè, 
Ùî ñÿãàþòü ñàìèõ ãëèáèí, 
Òàì òâàðèíè íåáåñíî¿ æóðáè. 
Àëå ÿ íå ïèòàþ ñåáå, 
Äå íà ìàï³ êðà¿íà ñÿ, 
Òà é íåãàéíî ðóøàþ ó äàëüíþ äàëü.

Ïðèñï³â: 
Íàñ íåñå, íåñå ð³êà 
Ó фàíòàñòè÷íîìó ÷îâí³ 
Ó íåáî íåñå, íà÷å óâ³ ñí³.

* В оригіналі пісня виконується з акорда «H#m». Але так значно важче її зіграти. Хто хоче 
повної халяви — переведіть собі в «Am».

Джерело: Проект «Українські пісні»  http://www.pisni.org.ua.
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Лåґ³îíåð  
(Вñå, я ¿äó…)

Автори слів та музики: рій стрільців ч. 6 «Тигри» табору «Леґіон12» (серпень 2009 року, 
поблизу Кам’янцяПодільського). Презентована на загал під час представлення табору 
«Леґіон» на всеукраїнському пластовому Джемборі, що відбувалось на честь 20ліття 
відновлення Пласту в Україні.

Ñ           G             Am     F 
Âñå, ÿ ¿äó, çàëèøàþ òåáå, ñîíöå, ìîº ñîíöå, 
Ñ          G          Am      F 
Їäó íåíàäîâãî â³ä òåáå ÿ, â³ä òåáå ÿ. 
Ïîâåðíóñü äî òåáå ñêîðî, 
ßê íå ç³ ùèòîì, òî íà ùèò³, 
Ïîâåðíóñü äî òåáå ñêîðî, 
Âèãëÿäàé ìåíå ó â³êí³!

Ïðèñï³â: 
Éäè, âîþé, çàâæäè âïåðåä, 
Êðîê çà êðîêîì, step by step. 
² íå ïîòð³áåí òîá³ ÁÒÐ, 
Áî òåïåð òè ëåґ³îíåð, òè ëåґ³îíåð!

Îñü àëÿðì, ïåðøà í³÷, ï³ä³éìàºìñÿ áîñîí³æ, 
Çáðîÿ â ðóêè, âïåðåä äî áîþ, äî áîþ! 
Á³æèìî, íàïë³÷íèê ççàäó, 
Âñå ñâîº ç ñîáîþ ìàþ, 
Ìè òåïåð âæå íå òàê³, ÿê áóëè, ÿê áóëè!

Ïðèñï³â

Âñå, ÿ ¿äó, çàëèøàþ, ùî íå çíàþ, ùî íå çíàþ... 
Їäó íåíàäîâãî ÿ êóäèñü, ÿ êóäèñü. 
Ùî ðîáèòèìó — íå çíàþ, 
Àëå ñàì ñåáå ï³çíàþ, 
Òè ìåí³ ó öüîìó, Áîæå, ïîìîæè, ïîìîæè!

Ïðèñï³â
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Лåíòà çà ëåíòîþ 
(Вæå âå÷³ð âå÷îð³º)

Пісня загальновідома в УПА, серед населення Волині та Галичини. В основі пісні ле жать 
реальні події — бій 20 повстанців з сотнею НКВД в с. Вибранівка поблизу Жида чева 
Львівської області. Автор пісні — керівник боївки Микола Со ро ка літа («Люлька») — член 
ОУН, в’язень польського концтабору «Береза Картузька». Подвиг юнакакулеметника 
боїв ки «Смереки» увіковічено влітку 1946 року під час повстанського побуту у Дев’ят ниць
кому лісі. Мелодію підібрав кущовий Василь Заставний («Шершень»), а у наспівуванні 
допомагали бойові побратими. Оскільки через ліс проходила підпільна лінія зв’язку на 
Карпати, пісня швидко поширилась. Відомі варіанти: «Хто любить Україну», «Як вийшли 
ми з криївки», «Служив стрілець при сотні», «Сонце вже сховалось». Автор пісні зустрів 
незалежність в м. Миколаєві над Дністром... Обробка пісні: Тарас Чубай і Скрябін (Проект 
«Наші Партизани»).

Âñòóï:  G C D G   (2) 
     G                  D 
Âæå âå÷³ð âå÷îð³º, ïîâñòàíñüêå ñåðöå á’º,  
   D              G  
À ëåíòà íàáî¿ ïîñï³øíî ïîäàº.

Ïðèñï³â (äâ³÷³): 
     G                   C  
Àõ, ëåíòà çà ëåíòîþ — íàáî¿ ïîäàâàé,  
    D                      G  
Âêðà¿íñüêèé ïîâñòàí÷å, â áîþ íå â³äñòóïàé!

Ïðèñï³â (âàð³àíò 2): 
Àõ, ëåíòà çà ëåíòîþ... Êîëèøóòüñÿ æèòà,  
Éäå àðì³ÿ ïîâñòàíñüêà, éäå àðì³ÿ ÓÏÀ!

À âîðîã àòàêóº ³ ïðåòüñÿ ùîñèë, 
Þíàê-êóëåìåòíèê ¿õ âïðàâíî êîñèâ.

ßê ñîíöå ñõîäèëî, âòîìëåíèé þíàê, 
Óïàâ â³í ðàíåíèé, óïàâ â³í íàâçíàê.

Äî íüîãî ñàí³òàðêà ïîñï³øíî ³äå, 
Â îáëè÷÷ÿ âäèâëÿºñü, éîãî ï³çíàº.

Â³í â íå¿ âäèâëÿºñü, ïå÷å â ãðóäÿõ ðàíà, 
Á³ëÿ êóëåìåòà ä³â÷èíà ìîëîäà.

À âîðîã àòàêóº, â îñòàíí³é ìîìåíò - 
Íàíîâî çàãðàâ âæå çàòèõëèé êóëåìåò.

Джерело: АудіоCD «Тарас Чубай і Скрябін. «Наші партизани» (2000);  
Проект «Українські пісні» http://www.pisni.org.ua.
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Лèñò ñóëòàíó
Слова і музика: Едуард Драч. Пісня входить в авторський аудіоальбом «Небо України» 
(2002). Лист є витвором українського літературного середовища початку XVII ст. в 
численних версіях. Дмитро Яворницький припускав, що один з листів міг написати Іван 
Сірко у 1675 році. В друкованому вигляді лист вперше з’явився у «битві народів» під 
Віднем (1683) німецькою мовою у формі окремої листівки, яка сильно підняла бойовий 
дух оборонців європейської цивілізації. Лист так захопив відомого художника українського 
походження Іллю Рєпіна, що після довгих трудів (1878—1891) з’явилась його всесвітньо 
відома картина «Запорожці» («Запорожці пишуть листа турецькому султану»).

Âñòóï:  Dm E Am

E   Am     E     Am    A7 
   Жèâ òà áóâ ñîá³ ñóëòàí —  
    Dm         G    C 
   Íàä áàñóðìàíàìè ïàí. 
    Dm        G     C 
   Íàïèñàâ ñâîº ïîñëàííÿ  
    Dm          E   F7M 
   Çàïîðîçüêèì êîçàêàì, 
Dm              E   Am 
   Çàïîðîçüêèì êîçàêàì:

   «Íå ÷èí³òü, ìîâëÿâ, áîðí³, 
   ² ñêîðÿéòåñÿ ìåí³. 
   À ÿ çíàþ-ïîäóìàþ, 
   ×è ïðîáà÷èòü âàì, ÷è í³». (2)

   À ùå íàïèñàâ ñóëòàí, 
   Ùî óñ³ì íàðîäàì ïàí, 
   Âñ³ì îñìàíàì, áàñóðìàíàì, 
   Íàâ³òü õðèñòèÿíàì íàì. (2)

Ïðèñï³â:  
   Dm7*            G   C 
   Îé âè, áðàòö³-ñëóõà÷³, 
    Dm7*           G  C A* 
   Íå ãí³âàéòåñü ñëóõàþ÷è,  
    Dm          E       F7M 
   Áî ùî çíàþ, òå é ñï³âàþ, 
     Dm          E  F7M 
   Áðåõåíü íå íþõàþ÷è... 
     Dm          E  Am 
   Áðåõåíü íå íþõàþ÷è.
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F#    Hm    F#   Hm   H7 
   Â ×îðòîìëèêó íà Ñ³÷³ 
Em            A   D 
   Çàïîðîæö³-âóñà÷³ 
    Em         A   D 
   Ïîñ³äàëè é íàïèñàëè 
    Em           F#  G7 
   Â³äïîâ³äü, ðåãî÷ó÷è... 
    Em           F#  Hm E 
   Â³äïîâ³äü, ðåãî÷ó÷è:

E      Am      E    Am    A7 ... 
   «Çäðàñòóé, áàòå÷êî ñóëòàí, 
   Âóøêî òè ñâèíÿ÷å, 
   Òè îñëàì ³ ñâèíÿì ïàí, 
   (...) êîáèëÿ÷å. (2)

   Íåõàé õðèñòèÿíñüêèé êðàé 
   Òîá³ â ñíàõ íå ñíèòüñÿ. 
   Íó, íà ö³ì ³ ïðîùàâàé, 
   Â³фëåìñüêà îñëèöÿ!» (2)

   ² ëèñòà ó âðàæèé ñòàí 
   ²ç ðåãîòîì ìîöíèì  
   Ï³äïèñàâ Ñ³ðêî ²âàí  
   Ç â³éñüêîì Çàïîðîçüêèì: (2)

   «Ð³ê ³ äåíü ó íàñ, ÿê â âàñ, 
   Òîìó é ïîö³ëóéòå 
   Ïðÿìî â (...) óñ³õ íàñ. 
   ² íå âåðåäóéòå!» (2)

Ïðèñï³â.

Ô³íàë:  Dm E Am 
        (...)

Там, де в тексті є позначення (...) — свист. 
Спрощення: замість Dm7* можна брати G, замість F7M — F; акорд A* можна не брати. 
Деякі акорди: Dm7* [x x 0 2 1 1], F7M [1 3 3 2 1 0]. 
Джерела: Аудіоальбом «Едуард Драч. «Небо України» (1993—1998);  
Проект «Українські пісні» http://www.pisni.org.ua.
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Лèöàðñüêèé õðåñò
Слова і музика почесного пластуна Сашка Положинського. Перший куплет пісні був 
написаний під час київського станичного табору «Справа честі», що відбувався у липні 2006 
року (основною тематикою табору було лицарство). За місяць того ж року Сашко відвідав 
виховновишкільний пластовий табір «Леґіон», де на ватрі презентував перший куплет пісні. 
Другий куплет був написаний на посвяті прапора та курінних клейнодів пластового куреня 
«Орден Залізної Остроги» у 2007 році. А речитатив вже перед першою презентацією пісні 
створили спільно з Андрієм Підлужним з гурту «НІчлава».

Âñòóï: Gm D# Gm D# Gm D# D D# 

       Gm

Äèõàº ë³ñ, 
           D# 
Ïòàøêà íà ã³ëë³ 
          Hb                  D 
Ï³ñíþ ñï³âàº, ùî ò³øèòü ì³é ñëóõ. 
ß äîâãî ð³ñ —  
Éøîâ ÷åðåç ö³ë³, 
Ùî ò³ëî ãàðòóþòü ³ çì³öíþþòü äóõ. 
Òèõà ðîñà 
Ç³á’ºòüñÿ ç òðàâ 
Êðèêîì «âïåðåä!», äðóæíèì òóïîòîì í³ã. 
ß òóò çíàéøîâ 
Òå, ùî øóêàâ, 
Ñëàâó çäîáóâ ³ ñåáå ïåðåì³ã!

Ïðèñï³â: 
                 Gm 
Ì³é ëèöàðñüêèé õðåñò —  
         D# 
Ìîÿ íàãîðîäà 
               Hm                 F 
Çà òå, ùî íå âïàâ, çà òå, ùî íå âò³ê! 
Ì³é ëèöàðñüêèé õðåñò —  
ßñêðàâà ïðèãîäà, 
Ùî áóäå òðèâàòè â ìåí³ ö³ëèé â³ê! 
Ì³é ëèöàðñüêèé õðåñò...

Âñòóï.
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Ïëèíóòü ðîêè, 
Їõ çàìåò³ë³ 
Ñêðîí³ ìî¿ ïîфàðáóþòü ó ñí³ã. 
ß, çàâäÿêè 
Шðàìàì íà ò³ë³, 
Â ïàì’ÿòü ñâîþ çàêàðáóþ óñ³õ 
Äðóç³â ìî¿õ  
Òà âîðîã³â - 
Êîãî ëþáèâ ³ êîãî âáèâàâ... 
Ìîæå, ÷îãîñü 
ß íå çóì³â, 
Òà íå çãóáèâ, íå ïðîãðàâ, íå ïðîäàâ...

Ïðèñï³â

Òèì, ùî çàãèíóëè, é òèì, ùî âèæèëè, 
Ñëîâî ñâîº âäÿ÷íî ïðèñâÿ÷óþ. 
Õàé âîðîã çèðêàº î÷èìà õèæèìè, 
Íåõàé ãàð÷èòü — ìåí³ íå ëÿ÷íî! 
Õòî âð³ñ êîð³ííÿì, òîé íå çëàìàºòüñÿ. 
Õòî ìàº ñòåðæåíü, òîé íå ç³ãíåòüñÿ. 
Ëþáîâ äî ìàòåð³ — íàéêðàùà ïîðàäíèöÿ. 
Ëþáîâ äî â³ò÷èçíè — ³äåÿ ñåðöÿ. 
Ëèöàðñüêèé õðåñò — â³äçíàêà äëÿ îáðàíèõ —  
Íå çàâæäè íà ãðóäÿõ, à â ä³ÿõ ³ çâåðøåííÿõ. 
Äëÿ òèõ, ùî â áîÿõ ñòàâàëè õîðîáðèìè. 
Äëÿ òèõ, ùî â àòàêè çä³éìàëèñÿ ïåðøèìè. 
Íå â³äñòóïèòèñÿ â³ä ñëîâà ñêàçàíîãî —  
Äåðòè ðóêàìè, çóáàìè ãðèçòè. 
Ó ñâ³ò³ áàãàòî áðóäíîãî é çàðàçíîãî, 
Àëå òîé, õòî õî÷å, çàëèøàºòüñÿ ÷èñòèì!

Джерело: Проект «Українські пісні» http://www.pisni.org.ua.
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Мàìàé
Слова: Андрій Середа, музика: гурт «Кому Вниз». Пісня презентована у 2003 році та 
увійшла у невиданий альбом гурту «Idem». Мамай, або Козак Мамай (козакмамай, козак
бродяга), — легендарний український козак, який ходить по світу і допомагає людям у 
біді, бореться за правду і карає кривдників. Узагальнений образ козака і українців загалом 
в Україні в часи Козаччини. Захисник українського народу, степовик, мандрівник, воїн, 
мудрець, казкар і характерник в одній особі. Його образи можна було зустріти в багатьох 
хатах, поряд з образами святих. З іменем тісно пов’язане стародавнє поняття «мамаювати» 
(мандрувати, козакувати, вести козачий спосіб життя), «ходити на мамая» (іти навмання, 
куди очі дивляться). 

Em  G      D       Em 
Á³ã íåáîì êðèëàòèé ïåñ,  
 Em       G      A 
Á³ã ìàí³âöÿìè íåáåñ.  
  Em     G         D          Em 
Êðèëàìè áèâ, ùî õîò³â, òå é ðîáèâ  
 Em*       D        Em 
Ïåñ ³ç áëàêèòíèõ íåáåñ.

Ïîï³ä íåáîì ñòîÿâ ç³ ñïèñ³â äðåâí³é ë³ñ,  
Ë³ñ ç³ ñïèñ³â áóâ í³âðîêó,  
Ç³ ñïèñ³â êîçàê³â, ùî íå ñòóïèø ³ êðîêó,  
Ï³ä íåáîì ñòîÿâ äðåâí³é ë³ñ. 

Ð³ñ òîé ë³ñ, òà íåâäîâç³ ïðîð³ñ  
Äð³áíèì áóäåííèì â³âñîì,  
Âèð³ñ îâåñ äî ñàìåíüêèõ íåáåñ,  
Âèð³ñ îâåñ äî íåáåñ. 

Ð³ñ òîé ë³ñ, à ÷è áóâ âçàãàë³ îòîé ë³ñ?  
Ìîæå áóâ, òà íåìà òîãî ë³ñó. 
Áóâ òîé ñïèñ, òà çàð³ñ, ³ íåìà òîãî ñïèñà,  
² îâåñ äî ñàìåíüêèõ íåáåñ.

Ïðèñï³â: 
        Em  C       G         D 
À äåñü òàì ãåí ðîñòå êðèâèé äóá,  
        Em     C       G 
Íà ò³ì äóá³ ïîâ³ñèâñÿ ä³ä. 
       Em D    G       C*         Em 
Íàäòî äèâíèé ñâ³ò îñòîãèä éîìó âêðàé,  
        C       G       Dsus2   Em  
Òà é ïîâ³ñèâñÿ ä³ä íà éìåííÿ Ìàìàé.
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² ñðàâ ïåñ íà òîé îâåñ,  
Ñðàâ — ³ íå øêîäèëî ïñîâ³. 
Íåõàé øêîäè íå áóäå é òîìó â³âñîâ³,  
Íà ÿêèé íàñðàâ îòîé ïåñ.

Ïðèñï³â

Акорд Em* подано спрощено; замість нього реально звучить C або C7M.

Джерело: Проект «Українські пісні» http://www.pisni.org.ua.
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Мàðø «Çâèòяãè»
Пісня написана влітку 2002 року спеціально для підтабору «Звитяга» Ювілейної 
Міжкрайової Пластової Зустрічі (ЮМПЗ). Автор слів та музики старший пластун Ярослав 
Юрчишин з Ордену Залізної Остроги. Один із куплетів було написано безпосередньо на 
таборі поблизу Крехівського монастиря майже всім проводом табору юнаків (найбільше 
долучився пластун сеньйор Павло Білоус, ОЗО).

           Em         C 
Òè ÷óºø: êðîê êàðáóº ðÿä, 
          G              H7 
Ó íüîìó âñ³ì íàì ì³ñöå ñòàòè. 
            Em         C 
Áî êîæåí ç íàñ òåïåð âîÿê, 
        G         H7 
Íàðîäæåíèé ïåðåìàãàòè.

Íåõàé òðåìòÿòü âñ³ âîðîãè, 
Íåíà÷å ïñ³â áðóäíèõ âàòàãà. 
Íàâ³ê çàìîâêíóòü âæå âîíè:  
Íà ¿õ øëÿõó ñòàº «Çâèòÿãà»!

Ïðèñï³â:  
     Em        C       D  
«Çâèòÿãà», âïåðåä, âïåðåä! 
     Em      C     D  
Íà òðóäíîù³ íå çâàæàé! 
     Em        C       D  
«Çâèòÿãà», âïåðåä, âïåðåä! 
     Em       C   D 
«Çâèòÿãà», ïåðåìàãàé!

Ëèøå âïåðåä! Íîâèõ âèñîò 
Êðîâ Ñâÿòîñëàâà âèìàãàº. 
Áî õòî òðåìòèòü, íåìîâ îñîò, 
Òîé íå æèâå ³ íå âìèðàº.

Íàñ êëè÷å Ðóñü, ¿¿ êîðäîí 
Äëÿ íàñ äîðîãîâêàçîì áóäå. 
² íå ³ñíóº ïåðåïîí,  
ßê³ «Çâèòÿãà» íå çäîáóäå!

Ïðèñï³â

Ï³ä íàìè çåìë³ ïðàä³ä³â, 
Íàä íàìè Ñîíöå — ëèê Ñâàðîãà. 
² íàñ äî ëèöàðñüêèõ ÷èí³â 
Âåäå Çàë³çíàÿ Îñòðîãà.
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Êëè÷ «Ïåðåìîãà àáî ñìåðòü!» 
Ëóíà íàä íàìè â öþ õâèëèíó. 
² ìè ïëåêàºìî â ñîá³  
Çâèòÿæí³ ðèñè äëÿ Âêðà¿íè.

Ïðèñï³â
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Мàðø ñîòí³ «Лåâè»
Пісня не зафіксована в повстанських співаниках. Найімовірніше, пісня виникла в кінці 
80 х — на початку 90 х рр. XX століття в західних областях України і дуже швидко стала 
народною. Автор чи автори дотепер невідомі. Однак в УПА справді існувала сотня 
«Левів», яка уславилась, зокрема, успішно здійсненою охороною Великого Збору УГВР 
(11—15 липня 1944 р., с. Сприня Самбірського району Львівської області).

 Dm  
Ãåé, â³äêðèâàéòå äî ñâîáîäè áðàìó,  
  Gm            A7 
Êðîâ’þ ñâÿ÷åí³ çîëîò³ êëþ÷³:  
 Gm              Dm  
Âóëèöÿìè Ëåâà âåäå ñâîþ êîõàíó  
  Gm        Dm     A7           Dm  
Õëîïåöü ³ç ë³ñó — ì³ñÿöü íà ïëå÷³.

Ïðèñï³â: 
   Ãåé, íå ñòðàøíà íàì âîðîãîâà ñòðàòà, 
   Ãåé, îçîâèñÿ, Áàòüêó ó â³êàõ. 
   Õëîïåöü ³ç ë³ñó ãóëÿº íèí³ ñâÿòî, 
   Õëîïåöü ³ç ë³ñó íà ñåìè âîãíÿõ.*

    A#              F  
   Ðàç, äâà, òðè, õëîïö³ ³ç ë³ñó,  
    Gm             Dm  
   Ðàç, äâà, òðè, ìè ³ùå æèâ³,  
    A#             F  
   Ðàç, äâà, òðè, âîðîã³â äî á³ñà,  
    Gm        Dm     A7    Dm  
   Ëèø îäíà ñâîáîäà íà çåìë³. 

   Ðàç, äâà, òðè, õëîïö³ ³ç ë³ñó,  
   Ðàç, äâà, òðè, ìè ³ùå æèâ³,  
   Ðàç, äâà, òðè, âîðîã³â äî á³ñà,  
   Ëèø îäíà Âêðà¿íà íà çåìë³. 

Ãåé, ñîòíÿ «Ëåâà» ï³äí³ìàº ÷àðè, 
Ãåé, ñîòíÿ «Ëåâà» ç ÷èñòî¿ ðîñè, 
Õëîïåöü ³ç ë³ñó ãóëÿº íèí³ ñâÿòî, 
Íà ðóêàõ ó õëîïöÿ — â³ðíèé ñèí.

Ïðèñï³â.

* Варіант: Хлопець гуляє на семи вогнях. 
Джерела: Аудіокасета «Пісневир» (2001); Пісневир. Молодіжний співаник. — Львів, 
2001;  
Проект «Українські пісні» http://www.pisni.org.ua.
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Мàðø «Лåґ³îíó»
Слова і музика старшого пластуна Ярослава Юрчишина та старшого пластунаскоба 
Богдана Кухарука з «Ордену Залізної Остроги». Марш складений під час проведення 
всеукраїнського пластового табору військового пластування «Леґіон» 14 серпня 2001 року 
в селі Лаврів Старосамбірського району Львівської області. В цьому селі знаходиться 
давній український монастир, в якому заповів себе поховати побожний Король Лев (син 
Короля Данила), іменем якого називається місто Львів.

  Em                       G 
Âæå íå ñêàæóòü «ä³òè» ïðî íàñ, 
  Em                  D 
Ñòàòè âî¿íîì ïðèéøîâ ÷àñ. 
 G                 D 
Ïåðåêîíàí³, öå íå ñîí, 
C            H7        Em 
Є íàä³éíèé øëÿõ — «Ëåґ³îí». 

Íå áóäåìî ïëàêàòü, ðèäàòü —  
Ïåðåìîæåì âîðîæó ðàòü. 
Ñòèñíåìî ì³öí³ø àâòîìàò, 
Ëèø âïåðåä, í³ êðîêó íàçàä.

Âèãíàòè ðàáà ³ç ñåðäåöü 
Äîïîìîæå Çîëîòèé Õðåñò, 
À ÷åðâîíî-÷îðíèé íàø ñòÿã 
Ïîâåäå äî íîâèõ çâèòÿã.

Õàé ùîäíÿ ì³öí³º ðóêà,  
Âèøê³ëüíà ñòåæà íå ëåãêà.  
Àëå ùîá ìåòè äîñÿãòè,  
Ñèëè â ñîá³ ìóñèø çíàéòè.

Â³ðèìî ó òå, çà ùî êëàâ  
Ãîëîâó ñâîþ Ñâÿòîñëàâ.  
Íå ³ñíóº ñëîâà «ïîëîí»  
Äëÿ òèõ, õòî ïðîéøîâ «Ëåґ³îí»!

Âî¿íà ìè øëÿõîì ï³äåì,  
«Ëåґ³îíó» ñòÿã ï³äíåñåì.  
É ïîíåñåì â æèòòÿ êðóãîâåðòü  
Ãàñëî «Ïåðåìîãà àáî ñìåðòü!»

2 останні рядки кожного куплету — двічі. 
Джерела: Звитяга. Книжечка учасника табору. — 2002;  
Проект «Українські пісні» http://www.pisni.org.ua.
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Мàðø «Óêðà¿íà» 
(×îðíèìè õìàðàìè)

Пісня створена 1944 року на Турківщині, співалась в УПА. Слова належать відомому 
українському письменнику Івану Багряному (1906—1963), музика Григорія Китастого 
(1907—1984) — відомого банду рис та і композитора з Полтавщини, керівника Капели 
бандуристів ім. Шев ченка. Піс ня входила до пластового співаника «В дорогу!» (Авґсбурґ, 
«Молоде життя», 1949). Під час концертів виконує гурт «Хорея Козацька».

 Hm                Em    F#m  
×îðíèìè õìàðàìè âêðèòà ðó¿íà,  
 Hm                 G       D  
Â³òåð íà çãàðèùàõ ãð³çíî ãóäå.  
     Em              Hm  
Ìîâ äèêà ïóñòåëÿ, ëåæèòü Óêðà¿íà,  
  F#m  
Ïëà÷å ä³â÷èíà ³ ìåñíèêà æäå.

Ïðèñï³â: 
 D                    A  
Ðàç-äâà, äî áîþ, íå øêîäóé ñîáîþ,  
                 D      F#m  
Ìå÷ ï³äíåñè ³ íàâ³äë³ò* áèé.  
 Hm               Em     F#m   
Áèé äî îñòàííüî¿ êóë³ íàáîþ**,  
 Hm                  G       D  
Áèé çà Â³ò÷èçíó é ïîëÿæ ãîëîâîþ,  
 Em            F#m  
Çà Óêðà¿íó âïåðåä, âïåðåä!  
 Hm 
Áèé, áèé, áèé! 

Ãð³çíî ðåâå íåâáëàãàííà ñòèõ³ÿ, 
Âæå íàñ äî ÿìè íà ñìåðòü ïðèâåëè. 
Ò³ëüêè íå çíàëè íàïàñíèêè çë³¿, 
ßê óìèðàþ÷è á’þòüñÿ îðëè.

Ïðèñï³â.

Çà íàñ ïðîéøëè ÷åðåç ìóêè é òîðòóðè, 
ßê ïðèêëàä âåëèêèé, ÿê æåðòâè äëÿ íàñ 
Âåëèê³ çâèòÿæö³ Ìàçåïà é Ïåòëþðà, 
Ïåòðî Äîðîøåíêî, Áîãäàí ³ Òàðàñ***.

Ïðèñï³â.
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Çà ìàòåð³â ³ çà ãëóì, çà ðó¿íè, 
Çà íåìîâëÿò ³ ðóìîâèùà õàò — 
Âñòàâàé, Óêðà¿íî, ìîãóòíÿ ³ ñèëüíà, 
Â³ä ñèíüîãî Äîíó äî ñèâèõ Êàðïàò!

Ïðèñï³â.

* В оригіналі: навідлів; ** в оригіналі: до останньої краплі набою;  *** вар. рядка: Павло 
Полуботок, Степан і Тарас.

Джерела: Літопис УПА. 1996—1997. — Т.25: Пісні УПА;  
Проект «Українські пісні» http://www.pisni.org.ua.
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Мàðø Òàðàñ³âö³â
Слова та музика: ст. пл. скоб Олександр Аргат. Як зазначає автор, пісня написана в 2002 
році і була задумана як пісня мандрівного курінного табору «Заповіт», а коли восени цього 
ж року був створений курінь УПЮ імені Тараса Шевченка, вирішили, що пісня «Марш 
Тарасівців» буде курінною піснею пластунів.

Em

Íå ì³é êóìèð — ëÿêëèâèé êð³ò, 
 D     G            D 
ß õî÷ó æèòè, õî÷ó çäîáóâàòè ñâ³ò! 
G                        D 
Íà ö³é çåìë³ ÿ çàëèøèòè õî÷ó ñë³ä, 
Em          D        Em 
ß âò³ëèòü ìóøó çàïîâ³ò.

Íå éòè äî çàéäè íà ïîêëîí 
² íå ÷åêàòü ñâîãî íàðîäó ïîõîðîí, 
² ãîâîðèòü ëèøå ìå÷åì, ñïèñîì ç³ çëîì, 
²òè øóêàòü Íîâèé Âîãîíü.

Íå ñêðàþ ÿ çâåäó ñâ³é ä³ì, 
Àáè â çàï³÷êó áóëî çàòèøíî ó í³ì, 
Ñåðåä ðó¿í ³ Áîãîì ïðîêëÿòèõ îñåëü 
Ñâîþ çâåäó ÿ öèòàäåëü.

Íà â³òåð ñë³â ÿ íå ïóùó, 
Áî ñïðàãëà ä³ë çåìëÿ, ÿê â çàñóõó äîùó, 
² ìîÿ ìð³ÿ äóõó — íå ïîëîí, 
À ëèø íàêàç, ëèøå çàêîí.

Ñàìîìó çíàþ, íå ä³éòè, 
Õòîñü ìàº ïðàâî äîâåñòè íàñ äî Ìåòè, 
² ÿ äî ïîñëóõó ñâî¿é ñòàðøèí³ çâèê, 
Äëÿ êîãîñü ÿ òàê ñàìî Ïðîâ³äíèê.

Íà ñàìî¿äñòâî òðàòèòü ÷àñ 
Íàì íå âåë³â Áîã, íàì íå âåë³â Òàðàñ. 
Ëèøå çóñèëëÿì âîë³, äîðîãîé ö³íîé 
Çàõî÷ó é áóäó ÿ Ãåðîé!

Джерело: Проект «Українські пісні»  http://www.pisni.org.ua.
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Мàòè яñíîçîðà
Вокальносимфонічна повість з фільму «Данило, князь Галицький» (Одеська кіно студія, 
1987). Композиція Володимира Губи на вірші Олеся Лупія у виконанні симфо нічного 
оркестру «Дифірамб миру». В. Губа — один з представників нон кон фор містської генерації 
сучасної української музики, член правління «Меморіалу». О. Лупій — відомий поет, прозаїк 
і драматург — народився в с. Нова Кам’янка Жов ків ського рну на Львівщині в сім’ї, яка 
після війни була вислана до Сибіру...

 Dm          C            A Dm 
Íà ñâ³òàíêó ÷óòè ãîëîñ äçâîíó, 
  F C  F        C          A 
Ïëà÷å Ðóñü, ÿê æàë³áíà âäîâà, 
 Dm     F      C        A Dm 
Â³ä Êàðïàò äî ãîëóáîãî Äîíó 
 F C     F      C          A 
Òóæàòü òðàâè, êâèëÿòü äåðåâà.

Ïðèñï³â: 
   D                G         D 
Âñòàíü ³ç ëèñòÿ, âñòàíü ç òðàâè, 
   D               A 
Âñòàíü ç êðóòîãî çâîðà!  
 D          G    D 
Õîðóãâà äî õîðóãâè! 
  D           A 
Ïðàïîð äî ïðàïîðà! Ãåé! 
  A7    G     A 
Ïðàïîð äî ïðàïîðà!  
  A     F     C    D 
Êðîâ ó çåìëþ ïîêëàäè,  
 C      F      A 
Ùîá çâåëàñÿ ç ãîðÿ  
 A   F    C D 
Ìàòè ÿñíîçîðà,  
 C   F    A 
Ìàòè ÿñíîçîðà! 

Ãîðîäè, çðóéíîâàí³ îðäîþ, 
×åñòü ïðîáèòà, ïðàâäà íà ëàíö³. 
Ðóñè÷³, ãîòóéòå â³ðíó çáðîþ, 
Áëèñêàâêè ï³äãîñòðþéòå â ðóö³!

Ïðèñï³â
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Íå ìå÷åì îçâàâñÿ áðàò äî áðàòà, 
À äîáðîì, ùî ¿õ â îäíå çâåëî. 
Ñòàíå Ðóñü âåëèêà ³ áàãàòà, 
Âèòðå ñîíöåì çáîëåíå ÷îëî.

Ïðèñï³â

Джерело: Леґіон 2001. Книжечка таборовика. — 2001; Переспів від Богдана Яцуна.

Мàøèíґâåðè
Автор і виконавець пісні — Андрій Менцак, записано пісню у Львові. Відомою вона стала 
насамперед після виходу відеокліпу, присвяченому боротьбі Української Повстанської 
Армії, зйомки якого проводилися у селах Загір’я та Раковець Пустомитівського району 
Львівської області.

       Em      C        G 
Ìè ñüîãîäí³ ñþäè íå çàïðîøåí³, 
      D        Em 
íå ÷åêàëè íàñ òóò. 
       G     D       Em 
Ìàøèíґâåðè ñâî¿ çàïîðîøåí³ 
        Am         Em 
íàì íå âèïàäóòü ç ðóê.

Ïðèñï³â: 
Am 
  Ìàøèíґâåðè, Шòóðìґåâåðè, 
Em 
  â³äêðèâàé, ìåðçîòà, äâåð³! 
G                  D      Em 
  Ìè ïðèéøëè âæå, ãåéÿ, ãîéÿ. 
  Êðîâ ñõîëîíå, áóäå ëëÿòèñü. 
  Õòîñü çàâèñíå íà ã³ëëÿö³. 
  Ìè ïðèéøëè âæå, ãåéÿ, ãîéÿ.

Ìè ïèòàºì, ìîæëèâî, îñòàíí³é ðàç, 
õòî áî¿âêó ïðîäàâ. 
×è íåìàº ÷àñîì ñåðåä ñìåðòíèõ âàñ, 
õòî çàïðîäàíöåì ñòàâ?

Çà áî¿âêó íàâàðåíî, çìåëåíî, 
àëå çðàäíèê ìîâ÷àâ. 
Çà â³êíîì íà ãîð³ñ³ çåëåíîìó 
â³òåð íîãè ãîéäàâ.

Джерело: Проект «Українські пісні»  http://www.pisni.org.ua.
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Мåòàìîðôîçè
Слова і музика Богдана Генгала — багатолітнього керівника молодіжного камерного хору 
«Євшан» (Львів). Б. Генгало відомий також тим, що в складі вокальної групи театрустудії 
«Не журись» взяв участь у записі аудіоальбому «Повіяв вітер степовий... (стрілецькі 
пісні)» (2003).

Am               Dm      E 
   Êîëè âìë³âàº ñåðöå â ìóêàõ,  
Am                Dm    E 
   ² ñëüîçè âèñîõëè íà ñ³ëü,  
C                   Dm    E 
   Íå çîéêíóòè — âåëèêà øòóêà,  
 Am     Dm   E  
Çàòðèìàòè çóáàìè á³ëü.  
C                   Dm    E 
   Íå çîéêíóòè — âåëèêà øòóêà,  
 Am     Dm   E    Am 
Çàòðèìàòè çóáàìè á³ëü.

Çàâ÷àñíî ñïðàâèòèñü ç æóðáîþ, 
Çëîâèòè ñóì â íàëåæíó ìèòü, 
² ñòàòè ðàïòîì íå ñîáîþ   
Òàê, íà÷å ñåðöå íå áîëèòü.

Ìàëåíüê³ ö³ ìåòàìîðфîçè, 
Îñâÿ÷åí³ ö³íîþ ë³ò, 
Àëå êîëè õòîñü áà÷èòü ñëüîçè,  
Ñì³õ áóõêàº, ìîâ äèíàì³ò.

Êîëè âìë³âàº ñåðöå â ìóêàõ...

Джерело: Проект «Українські пісні» http://www.pisni.org.ua.
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Мè éäåì âпåðåä 
Пісня постала в часі переможного наступу УГА після чортківської перемоги в червні 
1919 року. «Чортківську офензиву» і сьогодні вивчають в академії Збройних сил США 
як одну з найбільш вдалих операцій у світовій історії воєн. Слова Льва Лепкого (1888—
1971), музика Михайла Гайворонського (1892—1949) — відповідно Великого майстра 
Церемоній та Великого Трубадура Лицарства Залізної Остроги. Останній спершу очолював 
«фанфаронів» (музикантів) Ордену, а згодом став Головним капельмейстером (дири ген
том) Військ Української Народної Республіки (УНР).
Обробка пісні: Тарас Чубай і Скрябін (Проект «Наші Партизани»).

     C      Am        F          G 
Ìè éäåì âïåðåä.* Íàä íàìè â³òåð â³º,  
   C     Am      F         G 
² ð³äí³ íàì âêëîíÿþòüñÿ æèòà.  
     C                 A7  Dm 
Â³ä ðàäîñòè àæ ñåðöå ìë³-³-º.      |  
    G                       C      |  
Çà âîëþ ñìåðòü íàì íå ñòðàøíà!     | (2)

Ìè éäåì âïåðåä. Íàä íàìè ñîíöå ñÿº. 
Ãàðìàòè á’þòü, çäðèãàºòüñÿ çåìëÿ. 
² ãîðä³ñòü ãðóäü àæ ðîçïèðàº.      |  
Çà âîëþ ñìåðòü íàì íå ñòðàøíà!     | (2)

Ìè éäåì âïåðåä. Çäàëåêà ÷óòè ãóêè. 
Ãàðìàòè á’þòü, ³ êðîâ³ âñþäè âùåðòü. 
Íå áóäå á³ëüø òåðï³íü, í³ ìóêè!    |   
Âïåðåä! — Òàì âîëÿ àáî ñìåðòü!     | (2)

Äçâåíÿòü øàáë³, ÿê ÿñíå ñîíöå, ñÿþòü, 
Ãðèìëÿòü ï³ñí³, àæ çåìëåíüêà ñâÿòà 
Äðîæèòü ï³ä íàìè äîðîãàÿ.          |  
Çà âîëþ ñìåðòü íàì íå ñòðàøíà!     | (2)

Ìè éäåì âïåðåä. Íàä íàìè â³òåð â³º, 
² ð³äí³ íàì âêëîíÿþòüñÿ æèòà. 
Â³ä ðàäîñòè àæ ñåðöå ìë³º.         |  
Çà âîëþ ñìåðòü íàì íå ñòðàøíà!     | (2)

Два останні рядки кожного куплету — двічі. 
* Варіант: Ми йдем вперід. 
Інший варіант акордів: | G Em C D (2) | G E7 Am | D G (2) |. 
Джерела: CD «Тарас Чубай і Скрябін. Наші партизани» (2000);  
Проект «Українські пісні» http://www.pisni.org.ua.
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Мè éäåìî
Слова і музика: Марія Бурмака, М. Павлів. Пісня громадськополітичного об’єднання «Нова 
Хвиля» (Львів, 1994) та Помаранчевих революціонерів Майдану (Київ, 2004). Пісня виникла 
в Києві восени 1992 року: «Вечiр. Вiн Її проводжає з гостей додому. Раптом погасла лампа 
на стовпi, повз який вони проходили. Минають другий стовп — iсторiя повторюється. — 
Ми йдемо. За нами гаснуть лiхтарi, — констатує Вона. Вдалинi горiло вогнище з опалого 
листя, i Вiн додав Їй в тон: Ми йдемо. Попереду вогонь. Перезирнулися — щось ми вiршами 
заговорили. Треба якось продовжити. Зранку в Неї телефонний дзвiнок. — Здається, 
придумав далi: — Ми йдемо, i нi про що не говори. Ми йдемо, ми все одно йдемо... Решту 
Вона вигадала сама».

    Hm         Em       Hm  Em* 
Õèòíóëàñÿ â òóìàíi äàëå÷iíü, 
    Hm           Em          Hm   Em* 
Ñëiäè, ùî ïåðåä íàìè âñòàëè ïèëîì. 
     Hm        A            G   D 
Òóò íå áóëî íiêîãî, òiëüêè òiíü 
   G          A        Esus2 G 
Äîðîãó íàì iìëîþ çàñòóïèëà.

Äå áåçïðèòóëüíi çàáëóêàëè ïî÷óòòÿ, 
Çàïëóòàíi ó ñðiáíå ïàâóòèííÿ. 
Íiêîëè íå çàêií÷èòüñÿ æèòòÿ, 
Íiêîëè íå îá³ðâåòüñÿ òåðïiííÿ.

Ïðèñï³â:  
 Hm  A D      Em           F#   Hm A* 
Ìè éäåìî, çà íàìè ãàñíóòü ëiõòàði. 
 Hm  A D     Em       F#  A* 
Ìè éäåìî, ïîïåðåäó âîãîíü, 
 Hm  A D     Em           F#  Hm A* 
Ìè éäåìî, i íi ïðî ùî íå ãîâîðè. 
 Hm  A D       Em         F# A* 
Ìè éäåìî, ìè âñå îäíî éäåìî!

Ïðîãðàø:  Hm Em  (4)

Êîëèñêà òàì, ãîéäàþ÷èñü, ñêðèïèòü, 
I ñïîãàäè ó íåáóòòÿ ñòèðàº. 
Ñòèõàº âiòåð: íåìîâëÿòêî ñïèòü — 
Âæå âîðîòòÿ íàçàä äëÿ íàñ íåìàº. 

Ïðèñï³â.

В оригіналі пісня виконується з Cm. 
У 1 і 3 рядках приспіву замість D можна зіграти Eadd9, а замість кожного останнього A  
F#m. Замість F#m можна грати F#. Можна зіграти без Em* і А*. 
Деякі із використаних акордів: Esus2 [0 2 2 4 5 2], Eadd9 [0 2 2 x 0 2]. 
Джерела: http://burmaka.kiev.ua; аудіо «Марія Бурмака. Лишається надія» (1994);  
Проект «Українські пісні» http://www.pisni.org.ua.
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Мèêèòà Шâà÷êà
Слова: Тарас Шевченко, музика: «Кому Вниз». Увійшла в альбоми: «In Kastus» (1996), «Кому 
вниз» (1990). Швачка — герой народних пісень («Ой поїжджає по Україні та козаченько 
Швачка») і вірша Тараса Шевченка «Швачка». Головні джерела творів — народні пісні про 
ватажків повстання М. Швачку та І. Бондаренка. Варіанти фрагментів з пісень про Швачку: 
«Гей, хвалився та козак Швачка…» та «Ой не буде краще та не буде ліпше…» Шевченко 
використав як епіграф до розділу «Ґонта в Умані» в поемі «Гайдамаки». У щоденнику в 
записі від 11 липня 1857 р. поет згадує іншу пісню про Швачку (можливо, це був один із 
варіантів відомої пісні «Ой, виїхав із Гуманя козаченько Швачка…»): «После ужина я долго 
гулял вокруг огорода. И, малопомалу освобождаясь от влияния самолюбия, привел, 
наконец, свой гордый дух в нормальное состояние и тихо запел гайдамацкую песню:

Ой поїзжає по Україні та козаченько Швачка…»

Em                        D  
Îé íå ï’ºòüñÿ ãîð³ëî÷êà, íå ï’þòüñÿ é ìåäè.  
 Am                    Em  
Íå áóäåòå øèíêóâàòè, ïðîêëÿò³ æèäè.  
Em                      D  
Îé íå ï’ºòüñÿ òåº ïèâî, à ÿ áóäó ïèòü. 
 Am                        Em  
Íå äàì æå ÿ âðàæèì ëÿõàì â Óêðà¿í³ (äîáðå) æèòü. 

Õîä³ì, áàòüêè-îòàìàíè, ó Ôàñò³â â íåä³ëþ 
Òà íàä³íåì âðàæèì ëÿõàì êîøóëåíüêó á³ëó... 
Í³, íå á³ëó, à ÷åðâîíó... Õîä³ì, ïîãóëÿºì 
Òà â ïðèãîä³ ñâîãî áàòüêà ñòàðîãî çãàäàºì.

Ïðèéäè ç òîãî Ìåæèã³ð’ÿ, íàø ñëàâíèé Ïàë³þ, 
Ïîäèâèñÿ, ùî òîé Шâà÷êà ó Ôàñòîâ³ ä³º! 
Äîáðå ä³º! Ó Ôàñòîâ³, ó ñëàâíîìó ì³ñò³, 
Ïîêîòèëîñü ëÿõ³â, æèä³â íå ñòî ³ íå äâ³ñò³.

Ïîêîòèëîñü. À ìàéäàíè êðîâ ïî÷åðâîíèëà. 
À îðàíäè ç êîñòüîëàìè, ìîâ ñâ³÷êè, çãîð³ëè. 
Â ñàì³ì çàìêó íåâåëè÷êó öåðêîâêó ñâÿòóþ 
Íå ñïàëåíî. Îòàì Шâà÷êà ñï³âà àë³ëóÿ.

Джерела: Пісневир. Молодіжний співаник. Львів, 2001; Проект «Українські пісні» http://
www.pisni.org.ua.
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М³ñòî
Слова: Віктор Винник, лідер гурту «Мері». Пісня «Місто» стала офіційним гімном святкування 
750ї річниці міста Львова та увійшла у перший альбом колективу «Мерідіани». З нагоди 
святкування з’явилося багато промороликів про місто Лева з композицією групи «Мері» 
. Однак, на думку автора Віктора Винника та музикантів гурту «Мері», жодна із зарисовок 
не передавала повною мірою стиль та енергетику, шарм та історичну загадковість Львова. 

Cm# 
Ì³ñòî ñåìè â³òð³â, 
  A 
Ì³ñòî â³÷íèõ íàä³é, 
  E 
Ì³ñòî ñèðèõ äîù³â, 
   H 
Äîïîêè òè º, ÿ òâ³é. 
Ì³ñòî âåäå â³éíó, 
Â³äáèâàº àòàêè ÷àñó, 
Ì³ñòî ÷åêàº âåñíó 
² äîïîêè ìè º, âîíî íàøå.

Ïðèñï³â: 
ß ðîçêàæó òîá³ 
Áåç íåïîòð³áíèõ ñë³â 
Ïðî âñå, ó ùî â³ðþ ÿ, 
Âñå, ùî ÿ çðîçóì³â. 
ß ðîçêàæó òîá³ 
Áåç íåïîòð³áíèõ ñë³â 
Ïðî òå, ùî íà ö³é çåìë³ 
Є ìîº ì³ñòî.

Ì³ñòî òðèâîæíèõ ñí³â, 
ßê³ ìàþòü ïðèñìàê ñâîáîäè, 
Ì³ñòî, ùî íàâ³òü ðàá³â 
Çäàòíå çðîáèòè íàðîäîì. 
Ì³ñòî òåìíèõ íî÷åé, 
ßê³ çàâîþº ñâ³òàíîê, 
Ì³ñòî ì³ëüéîíà î÷åé, 
Äîïîêè ìè º, âîíî ç íàìè.

Ïðèñï³â

Ñîíöå íîâîãî äíÿ 
Çìèº ìèíóëèé áðóä, 
Ì³ñòî æèâå ³ ÿ, 
ß çàëèøàþñü òóò, 
ß çàëèøàþñü òóò.

Ïðèñï³â (2)

Джерело: Проект «Українські пісні»  http://www.pisni.org.ua.
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Íàä³я º
Слова і музика: Вадим Красноокий, лідер гурту «Mad Heads». У 2004 році група «Mad Heads» 
перетворюється у щось принципово нове. З появою духової секції помітно змінюється 
стилістика і звучання, з’являються елементи ска та реггі. Репертуар поповнюється 
оригінальними переробками українських народних пісень, а серед написаних власноруч 
трапляються хіти на кшталт пісні «Надія є», яку із задоволенням співає вся Україна. Як 
коментує композицію Вадим: «Щасливим треба просто бути, і все решта відбувається 
саме по собі. Це одна з найбільших істин, які я зрозумів у житті, і я шукаю можливості 
нагадувати про це людям (і собі) різними словами і в різних піснях...»

У 2005 році пісня увійшла в однойменний альбом гурту «Надія є!».

Intro: C G Am F 

Am               G 
Êîëè îïóñòèëèñÿ ðóêè, 
Am 
        G 
Êîëè ïîòåìí³ëî â î÷àõ, 
Am 
         G 
Íå çíàºø òè, ÿê äàë³ áóòè, 
   F                 Em 
Íà ùî ñïîä³âàòèñü õî÷à á. 
Am                       G 
Íå ìîæåø, íå â³ðèø, íå çíàºø, 
Am             G 
Íå ìàºø êóäè óò³êòè, 
Am                  G 
² êàæóòü — ÷óäåñ íå áóâàº, 
    F                 G 
Òà ìóñèø äëÿ ñåáå çíàéòè.

Ïðèñï³â:

 C        G          Am         F 
  Äîïîêè ñîíöå ñÿº, ïîêè âîäà òå÷å, 
C G     Am F 
  Íàä³ÿ º. 
    C        G          Am            F 
Ëèõà á³äà ìèíàº, ïðîñòî ïîâ³ð ó öå! 
C G     Am F 
  Íàä³ÿ º!
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Òîá³ âæå í³÷îãî íå òðåáà, 
Áî òè âæå í³÷îãî íå âñòèã, 
Çäàºòüñÿ, ùî âñ³ ïðîòè òåáå, 
À, ìîæå, òî òè ïðîòè íèõ? 
Íå ìîæåø ïîçáóòèñÿ áîëþ, 
Íå çíàºø, ÷è ïðèéäå âåñíà... 
Òè ìîæåø íå â³ðèòè äîë³, 
Àëå â òåáå â³ðèòü âîíà!

Ïðèñï³â

Джерело Проект «Українські пісні» http://www.pisni.org.ua.

Íà çåëåí³é òðàâ³
Пісня з репертуару гурту «Рутенія». Текст пісні «На зеленій траві» віднайдено в старому 
співанику Української Повстанської Армії (1949), який зберігався в особистій колекції 
дружини автора музики — Анатолія Сухого. Згодом текст було видано у співанику «Борці 
за волю України» (1992). Після увійшла в неопублікований альбом «Безіменні» (2003), а 
згодом в альбом «Неопалима купина» (2007).

   Dm              C       B 
Íà çåëåí³é òðàâ³ ÿ ëåæàâ ó êðîâ³, 
  F        C        F 
³ ðóêà âæå áóëà ïåðåáèòà. 
    Gm                Dm 
Àâòîìàòà ïóñòèòü ÿ íå äóìàâ é íà ìèòü, 
    C                 B 
àëå äèñêà áóëà âæå ðîçáèòà.

² íå â³ðèâ ùå ÿ, ùî ìàøèíà ìîÿ 
ìåí³ á³ëüøå íå áóäå ñëóæèòè. 
² õî÷ ñèëè íå ìàâ, òà ùå ðàç ñïðîáóâàâ... 
Íà æàëü, ìóñèâ ¿¿ â³äëîæèòè.

Íó, à äðóç³ ìî¿ âæå âñòóïàëè â áî¿, 
ãó÷íî ãðàëè ñìåðòåëüí³ ìàøèíè. 
Çà ³äåþ ñâîþ òóò âåäóòü áîðîòüáó —      | 
íå ìàðíóº í³õòî í³ õâèëèíè.             | (2)

Íå ñòð³ëÿâ ò³ëüêè ÿ ³ ìàøèíà ìîÿ... 
ßê äèòÿ ÿ õîò³â çàðèäàòè... 
Íå òàê ðàíà ïåêëà, ÿê äàâèëà òóãà,      | 
ùî ÿ ìóñèâ áåçä(ö)³ëüíî ëåæàòè.         | (2)

Ïîòåìí³ëî â î÷àõ, äî çåìë³ ÿ ïðèëÿã, 
Ùîá ó íå¿ çíàéòè ïðîõîëîäó. 
² ïî÷óâ ÿ çíîâó, êðîâ ñò³êàëà â òðàâó — | 
ß ðóêàìè ïîøóêóâàâ âîäó.                | (2)
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Âðåøò³ âîðîã ò³êàâ, ùî íà íàñ íàñòóïàâ. 
Çàìîâ÷àëè ïåêåëüí³ ìàøèíè. 
Ò³ëüêè ë³ñ êëåêîò³â, ïðî ãåðî¿â øóì³â,  | 
ùî Âêðà¿íó ï³äíîñÿòü ç ðó¿íè.           | (2)

      Em                D        C 
Äðóç³ ìî¿ ïðèéøëè, íà ðóêàõ ï³äíåñëè 
      G      D       G 
òà çàáðàëè ìåíå ³ç ñîáîþ. 
      Am               Em 
Ïðè äîðîç³ ëåæàòü ïîáðàòèìè ìî¿,        | 
      D                 C               | 
ùî ëÿãëè ïî-ãåðîéñüêè ó áîþ.            | (2)

Ïðîùàâàéòå, äðóç³, ñï³òü ñïîê³éíî ñîá³. 
Çàïîâ³ò âè äîðåøòè ñïîâíèëè, 
Áàòüê³âùèíó ñâîþ ìóæíüî âè ó áîþ        | 
Äî îñòàíêó æèòòÿ áîðîíèëè.              | (2)

Ìè çà ð³äíèé íàðîä ³äåìî ó ïîõîä, 
Çàíåñåì ïðî âàñ â³ñòêó ðîäèí³. 
Âàøó ñìåðòü ï³ìñòèìî, âîðîãà ðîçá’ºìî   | 
² çäîáóäåìî âîëþ Âêðà¿í³.               | (2)

Джерело: Співаник УПА. Борці за волю України. упор. О.Бобикевич, Ю.Лаврівський, 
О.Плешкевич та ін. Львів: Меморіал. 1992. — 190 с.

Проект «Українські пісні»  http://www.pisni.org.ua.
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Íà пîêèíóòèõ çãàðèùàõ
Повстанська пісня, створена на мелодію радянської солдатської пісні «На позицию 
девушка» (автор музики невідомий). Постала на Волині у 1943 р., відтак перейшла до 
УПАЗахід за німецьких часів. Знову популярною стала завдяки гурту «Рутенія», включена 
в демоальбом «Рутенія. Безіменні» (2003), а згодом в альбом «Неопалима купина» (2007). 
Приспів «Он, там ліси гудуть…» написав лідер гурту Анатолій Сухий.

Dm                Gm     F                 C 
   Íà ïîêèíóòèõ çãàðèùàõ   ñóìíî â³þòü â³òðè, 
Dm                F      Gm                    A 
   Äå âîíè ðîçïðîùàëèñÿ... Â³í ñêàçàâ: «Ìóøó éòè...» 
Dm               F     Gm               A 
   ² ä³â÷èíó çàïëàêàíó   êèíóâ â³í ìîëîäó, 
Dm                    F    Gm               A 
   ² ñêàçàâ ¿é: «Ç³ ñëàâîþ   ÿ äî òåáå ïðèéäó».

Ïðèñï³â:  
   Dm C             F       Gm         A 
   Îí   òàì ë³ñè ãóäóòü... Òàì âîÿêè ³äóòü.  | 
   Dm C              F    Gm            A    |(2) 
   Îí   â ë³ñîâèé òóìàí éäóòü â³ää³ëè ÓÏÀ.   |

Dm               F      Gm              A ... 
   ²ç äðóçÿìè ïîä³áíèìè   éîãî äîëÿ çâåëà. 
   ² ï³øîâ â³í äî ð³äíî¿ äî ñâîº¿ ÓÏÀ. 
   ² ïîãëÿíóâ âîñòàííºº ìèëèé â òåº â³êíî, 
   Äå ñèä³ëà êîõàíàÿ, ö³ëóâàëà éîãî.

Ïðèñï³â 2:  
   Îí òàì ë³ñè ãóäóòü... Òàì âîÿêè ³äóòü.  | 
   Îí â ñí³ãîâèé òóìàí éäóòü â³ää³ëè ÓÏÀ.  |(2)

   Äðóç³ ç ðàä³ñòþ ñòð³íóëè ìîëîäîãî ñòð³ëüöÿ, 
   Ðîçêàçàëè ïðî ïîäâèãè, ïðî ïîâñòàíñüêå æèòòÿ. 
   ² ïîãëÿíóâ âîñòàííºº ìèëèé â òåº â³êíî, 
   Äå ñèä³ëà êîõàíàÿ, ö³ëóâàëà éîãî.

Ïðèñï³â 2.

Джерела: Демоальбом «Рутенія. Безіменні» (2003);  Пісні УПА. Зібрав і упорядкував 
Зеновій Лавришин. — Торонто: Літопис УПА, 1996. — с. 203; 
Проект «Українські пісні» http://www.pisni.org.ua.
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Íàñ пèòàþòü
Автором тексту цієї пісні був поет Максим Грива (справжнє імя Максим Загривний, 1893
1931) — один із засновників ОУН, учасник установчого Конгресу Українських Націоналістів 
у 1929 році. Вірш «Нас питають якого ми роду» був своєрідним гімном патріотичної молоді 
Західної України з кінця 1920х років. За спогадами галичан, тодішніх юнаківнаціоналістів, 
вони урочисто декламували його на своїх зібраннях. Поезія М. Гриви вчить поважати 
передусім себе, свою Батьківщину, пишатися тим, що ти українець. І до переможного 
кінця боротися за відновлення Української держави проти всіх ворогів.

       Am      E       Am 
Íàñ ïèòàþòü, ÿêîãî ìè ðîäó 
      C       G     C    
I íà êîãî ãàðòóºì øòèêè, — 
         C                 Am  Dm 
Òà æ òî ìè íà âðàòàõ Öàðãîðî- äó 
     E*     E7     Am 
Çàëèøèëè äîíèí³ ùèòè.

Òà æ òî íàøà çàë³çíà äîëîíÿ  
Òàê ñòèñêàëà çàë³çî ìå÷³â, 
Ùî ñòîãíàëà çóõâàëà Âàðøàâà 
² ìîñêàëü ìèìîâîë³ òðåìò³â.

Ìè âîäèëè â Ìîñêâó Ñèґ³çèìóíäà, 
Ï³ä Ïîëòàâó âàðÿçüêóþ ðàòü. 
Ìè êàðàëè Ðîñ³þ çà Ñóçäàëü, 
Çà Áàçàð ìè ùå áóäåì êàðàòü.

² ùå ñêàæåìî: «Äîñèòü âæå, äîñèòü!» 
² äóõ ïîìñòè îñâÿòèòü íàø ÷èí. 
² ùå áóäóòü ïàëüö³ ïðèëèïàòè  
Äî íàñè÷åíèõ êðîâ’þ ìå÷³â.

Õàé ãîðèòü ïîãðàáîâàíà õàòà 
² â ðó¿íàõ ëåæèòü ×èãèðèí. 
Ñòàíå ñòåï óêðà¿íöåâ³ áðàòîì. 
Çàõîðîííåº ì³ñöå — ÿðè.

Íàñ äàëåêî ó ñâ³ò³ âñ³ çíàëè, 
Ïàì’ÿòàëè ïîëÿãëèõ ìè êðîâ, 
Ìè çàãàðáíèê³â ëþòî êàðàëè 
I êàðàòü ïî÷èíàºìî çíîâ!

Можна брати замість E* акорд Am. 
Джерела: Пісневир. Молодіжний співаник. — Львів, 2001;  
Проект «Українські пісні» http://www.pisni.org.ua.
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Íàö³я ²ñëàìó  
(Пðîðîê Мàãîìåò)

Слова і музика ст. пл. Романа Кульчицького м. Полтави. Прикладом поєднання українського 
націоналізму та ісламу (здавалося б, несумісних речей) постають наступні поетичні рядки. 
Вірш автор поклав на власну мелодію, яку виконав полтавський гурт «Дельтора». Гурт 
заснований в 2002 році завдяки зусиллям ст. пл. Євгена Янкевича. Сам Євген у 2001 році 
був фіналістом «Червоної Рути» і призером Всеукраїнського мистецького фестивалю 
«Зоряний Вітер», який проводить Пласт. Пісні гурту доволі популярні серед пластунів.

Am    G       F       E 
Ïðèéäè äî íàñ, ïðîðîê Ìàãîìåò, 
     E        Am 
Â³äêðèé ëþäÿì î÷³, 
Âîíè çàáóëè, ùî òàêå ìå÷, 
Ìîâè óðî÷³. 
Äçâ³í êîïèò ³ øàáåëü áëèñê, 
Ñóðìè çâóêè ñï³âî÷³, 
Êðîâ íåâ³ðíèõ — äî ðàþ øëÿõ, 
Äå íåìàº íî÷³.

Ïðèñï³â: 
 Am    G     F     E 
Íàö³ÿ ìîÿ — ì³é ³ñëàì. 
² õàé êàæóòü ëþäè, Ìàãîìåòàí, 
Íàö³ÿ ìîÿ — ì³é ³ñëàì, 
Íà ïîòàëó íåâ³ðíèõ éîãî íå â³ääàì!

Ìè çáóäóºìî çàìîê, äå ê³íü âïàäå, 
Ôîðòåöþ íàä³¿, 
Жîäíà íàâàëà ¿¿ íå ïðîéäå, 
Ç³á’ºòüñÿ îá ñò³íè. 
Ìóðè — ì³öí³, ó íèõ ò³ëà — 
áàíäåð³âñüê³ êîñò³, 
Ñîíöÿ â íåá³ çåëåíèé ñòÿã 
Ìè ç³â’ºì íà ïîìîñò³.

Ïðèñï³â

Джерело: Проект «Українські пісні» http://www.pisni.org.ua.
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Íàùî, бðàòå
Слова і музика: Василь Чудик. «...Знаєш, хочу тобі розповісти...», — перші слова, що 
ви їх почуєте у пісні Василя Чудика. Здавалося б, трохи зпоза високих пісенних сфер 
оте «розповісти». Чому не — «заспівати» або, ще краще, «оспівати»? А таки ні. Василь, 
власне, розповідав. Як літописець свого часу. Як журналіст. Як патріот України. Коли він 
був студентом журналістики Львівського державного університету, на лекції професор 
історії, доктор історичних наук, назвав Українських Січових Стрільців гарматним м’ясом 
Австрійської імперії. Це настільки Василя обурило, що він розповів про це у пісні.

Gm            Cm        D  
   Îé, ²âàíå,   íàùî, áðàòå,  
Gm              Cm    D  
   Áóëî éòè íàì   âîþâàòè? —  
A#              F          A# 
   Ìîæå á íå ïî÷óëè ò³ ñëîâà... 
Cm              D 
   Âæå çîòë³ë³ íàø³ êîñò³,  
Gm              Cm      D  
   ßê ïðîфåñîð òîé ç³ çëîñò³  
Gm                 Cm   D      Gm 
   Íàñ ãàðìàòíèì ì’ÿñîì   íàçèâà...

Êàæå, ùî àâñòð³éñüêèé ö³ñàð  
Äàâ øèíåë³ íàì ³ êð³ñè,  
Ùîá ìè âîþâàëè ç ìîñêàëåì... 
² ùî ìè ç òîáîâ, ²âàíå,  
Íà÷å ò³ äóðí³ áàðàíè,  
Éøëè íà ñìåðòü é íå çíàëè, íàùî éäåì.

Ìîæå, é òàê âîíî ³ áóëî.  
Ìè ãðóäüìè ëàïàëè êóë³,  
² íà øìàòòÿ äåðëà íàñ øðàïíåëü.  
Ùå é ñâîáîäó íå çäîáóëè —  
É, ìîæå, íàñ òîìó çàáóëè... 
É ïðàâäó êàæå âñå òîé ìóäðàãåëü.

Îé, ²âàíå, õòî æ òî â³äàâ,  
Ùî âîíî îòàê âñå ï³äå,  
Ùî áóäåø â çåìë³ ñâî¿é — ÷óæèé?  
Ë³ïøå á äàë³ ìè ëåæàëè,  
² ë³ïøå á íàñ íå ñïîìèíàëè  
Àí³ äîáðèì ñëîâîì, í³ ëèõèì. 

Ã³ðêî, äðóæå. Òà çãàäàé íî,  
ßê õîðóíæèé íàø Ìèõàéëî  
Íà Ìàê³âö³ ñêîøåíèé óïàâ;  
Â³í îñâ³òè ìàâ äâ³ êëÿñè...  
², ìîæå, â³í áóâ òàêîæ ì’ÿñîì  
² íå çíàâ, çàâ³ùî âîþâàâ? 
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Òîä³ æ íàùî æ³íêó êèíóâ  
² âåëèêó âñþ ðîäèíó? 
Ïåâíî, äóæå ö³ñàðÿ ëþáèâ?.. 
×îì êàçàâ íàì: «Áèéìîñü, õëîïö³ —  
² íà Âêðà¿í³ âñòàíå ñîíöå! 
Íàòåðï³ëèñü ìè âæå äîñòà êðèâä!»

Ùîñü íå òàê, ²âàíå. Ãîä³. 
Ïåâíî, áðåøå öåé äîáðîä³é,  
Áî æ íå çàäëÿ ö³ñàðñüêèõ ùåäðîò  
Ç³ ñëîâàìè «Ùå íå âìåðëà!»  
Éøëè ìè íà ãàðìàòí³ æåðëà,  
Éøëè çà Áàòüê³âùèíó, çà íàðîä!

² í³êîëè Óêðà¿íó   
Íå ïîñòàâëÿòü íà êîë³íà,  
Ïîêè íàø ç ²âàíîì äóõ æèâèé.  
Â³í ì³öí³º ç êîæíèì ÷àñîì.  
Áðåøåø, ïàíå, ìè — íå ì’ÿñî, 
Ìè — íàðîäó ïîêëèê áîéîâèé!

Джерела: Аудіоальбом «Василь Чудик»;  
Проект «Українські пісні»  http://www.pisni.org.ua.
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Íåбà çîð³
Текст і музика Андрія Середи, аранжування «КОМУ ВНИЗ». Дата створення та перше 
виконання пісні — 1996 рік. Існує в концертному записі виступупрезентації альбому «In 
Kastus» у Київському Політехнічному (1997 рік), що виданий альбомом «In Kastus in Vivо» 
1999 року. За словами Андрія Середи, передісторія пісні, як і пісні «Птаха на ймення 
Нахтіґаль»: «Дістала совдепія, росія, хахли та брехлива історія. Бажалося і бажається 
Української Відплати».

 Hm 
Ñ³º íåáî çîð³, 
  D          G 
Ñâ³òëîì çàëèâàº. 
 D              Hm    G  
Ñàì Ãîñïîäü áëàãîñëîâëÿº 
 A            Hm 
Íàø íåáåñíèé äàõ. 
 Hm 
Â³º ï³ä òèì äàõîì 
D           G 
  Çàë³çíèì ïèëîì, 
Em           D     G 
Îòèì ïèëîì, íà÷å êðèëîì, 
A         Hm 
Óñòåëÿº øëÿõ.

Ïðèñï³â: 
      G        D 
À íà íåá³ — ç³ðîê! 
  A            G 
Ãëÿíü, íåáî ãóëÿº!

Ïðîãðàø: Hm E Hm A Hm

ß â³çüìó ç ñîáîþ òðèçóá, 
Òî íå òðèçóá — âèëà. 
Òà é ï³äó ãåí çà îáð³é,  
Äå ãóëÿº ñèëà. 
Äå ãóëÿº îòà ñèëà 
²ç ÿêèìîñü áèäëîì, 
Ùî éîãî îòàÿ ñèëà  
Íàçèâàº ñâ³òëîì.

Ïðèñï³â.

Ïðîãðàø: Hm E Hm A  (7)
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ß íà âèëà òóþ ñèëó, 
Áî òî ñèëà ï³äëà. 
Òî — íå ñèëà, òî º ñàëî 
²ç îòîãî áèäëà. 
À âæå ïîò³ì ó ñòðóìî÷êó 
Òà é ïîìèþ âèëà. 
Òî — íå âèëà, òî º òðèçóá, 
Ùî ðîæäàº ñèëó.

Джерела: http://komuvnyz.gothic.com.ua; Проект «Українські пісні» http://www.pisni.org.ua.

Íå æóð³òüñя, þí³ äðóç³
Слова: Олександр Олесь, музика: Едуард Драч. «Цю пісню переробили я і мій кум, коли 
їхали на пластовий табір «Лісова Школа», — пригадує автор. «Була нудна дорога, і ми 
«старому» тексту шукали нову оболонку... Стосовно нового варіанту, то приємно, що його 
і поза Пластом співають, але водночас прикро, як члени консервативної організації не 
знають оригінальної мелодії». А мелодію написав отець Богдан Ганушевський, «Бременські 
музиканти» до цього не мають відношення. 

  Am  
   Íå æóð³òüñÿ, þí³ äðóç³,  
Dm 
   Є êðà¿íà ÷àð³âíà — 
G                  C 
   Íàøà ñëàâíà Óêðà¿íà,  
          Dm E Am Dm E Am | 
   Íàøà ð³äíà ñòîðîíà. |(2)

Ãîðè, äîëè, ïîëîíèíè, 
Ñòàéí³, â³âö³, â³â÷àð³, 
Òàì íà ãîðàõ ùîõâèëèíè | 
Ñâ³òÿòü âàòðè â³âòàð³. |(2)

² íà íèõ ñêëàäàþòü æåðòâè 
Íàø³ çåìë³, òðóäè é êðîâ, 
² íà òèõ ïóñòåëÿõ ìåðòâèõ | 
Ñõîäèòü íàøà âîëÿ çíîâ. |(2)

Âîëÿ-ïòàøêà, âîëÿ-â³òåð, 
Ùî çà âîëþ íå äàñè? 
Éäè, øóêàé ¿¿ ïî ñâ³òó | 
×åðåç ãîðè ³ ë³ñè. |(2)

Джерела: У мандри. Збірник українських пісень пластової молоді. — Мельбурн — 
Аделаїда, 1981; Проект «Українські пісні»  http://www.pisni.org.ua.



119

Íåçíàéîìèé бðàò 
(Òè ìåí³ пðîбà÷)

Пісня Помаранчевої революції (2004), написана ще в 2002 році до 60ліття УПА. Слова і 
музика — Віктора Винника. Над аранжуванням музики працював Анатолій Іванюк. Хлопці 
походять з Львівщини, хоч оселились в Києві. Коли творилася ця пісня, хлопці були об’єд
нані у гурт НЕМО (Неформальне ЕкологічноМузичне Об’єднання), який під час Помаран
че вої революції двічі виступив на Майдані Незалежності, а поміж тими виступами здійснив 
тур Південною і Східною Україною в складі агітаційного автопробігу «Поїзд Дружби».

Ìîòèâ 1: 
Em                  C           G ... 
   Çíîâó ì³ñÿöü áëóêàº çîðÿíèì íåáîì. 
   Çíîâó ÷óþ ñêð³çü ñîí òèõ³ êðîêè òâî¿. 
   ß íå çíàþ òåáå, ÿ íå çíàþ ïðî òåáå, 
   ² äëÿ ÷îãî ïðèõîäèø ç äàëåêèõ òèõ äí³â.

   Òàê áàãàòî ó òåáå õîò³â çàïèòàòè, 
   Òà, íàïåâíî, ÿê çàâæäè íå âèñòà÷èòü ñë³â. 
   Ñê³ëüêè ïîâçàòè ùå íàì, à íå ë³òàòè? 
   ² äëÿ ÷îãî ïðèõîäèø ç äàëåêèõ òèõ äí³â?

Ïðèñï³â 1: 
            Em                C               G   Am* 
Òè ìåí³ ïðîáà÷, ÿ êîëèñü íàðîäèâñÿ â ñâî¿é êðà¿í³. 
            Em                C                G 
Òè ìåí³ ïðîáà÷, ÿ æèâó í³áè âäîìà, àëå ÿê åì³ґðàíò. 
            Em               C                Am  H 
Òè ìåí³ ïðîáà÷ çà çàáóò³ ï³ñí³ ³ ñëüîçó íà êàëèí³. 
            Em  C                  G    
Òè ìåí³ ïðîáà÷,   íåçíàéîìèé ì³é áðàò.

Em

Ìîòèâ 1: 
Gm                D#                    A# ... 
   Í³áè âñå ó íàñ º, á³ëüøå íàâ³òü íå òðåáà: 
   Ñèíº íåáî ³ æîâòå êîëîññÿ ëàí³â. 
   À íàñïðàâä³ ìè ïðîñòî ò³êàºì â³ä ñåáå. 
   Òè ïðî öå íàãàäàâ íàì ç äàëåêèõ òèõ äí³â.

Ïðèñï³â 2: 
            Gm                D#              A#  Cm* 
Òè ìåí³ ïðîáà÷, ÿ êîëèñü íàðîäèâñÿ â ñâî¿é êðà¿í³. 
            Gm                D#               A# 
Òè ìåí³ ïðîáà÷, ÿ æèâó í³áè âäîìà, àëå ÿê åì³ґðàíò. 
            Gm               D#               Cm  D 
Òè ìåí³ ïðîáà÷ çà çàáóò³ ï³ñí³ ³ ñëüîçó íà êàëèí³. 
            Gm  D#                 A#  
Òè ìåí³ ïðîáà÷,   íåçíàéîìèé ì³é áðàò.
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Ìîòèâ 2: 
Cm           Dm            D# 
   Ñòîãíàëè ãîðè, ðèäàëè ³êîíè... 
            F                Gm 
   Ñïàäàëè çîð³ êîìóñü íà ïîãîíè... 
            D#            A# 
   ×åðâîíå ïîëå, ÷åðâîíå íåáî... 
               F                D# 
   Òàêîãî íå òðåáà, á³ëüøå íå òðåáà!

Ðå÷èòàòèâ: 
Cm                 Dm             D# 
   ² íà â³êè â³ê³â,  ïîâñÿê÷àñ ³ íèí³  
             F                 Gm 
   Áóäóòü äèâèòèñü íà íàñ î÷³ ñèí³... 
                    D#            A# 
   Áåðåçîâ³ õðåñòè,   ³ çåìëÿ ó ðó¿í³, 
F 
   ² îñòàíí³ ñëîâà: «Cëàâà Óêðà¿í³!»

Ïðèñï³â 2.  (äâ³÷³)

В оригіналі замість Am* звучить Esus4(no5), замість Cm* — Gsus4(no5). 
Спрощено всю пісню можна зіграти без зміни тональності на таких акордах: 
 Мотив 1: | Em C G | ... 
 Приспів: | Em C G Am* | Em C G | Em C Am H | Em C G | 
 Мотив 2: | Am Hm C | D Em | C G | D C | 
 Речитатив: | Am Hm C | D Em | C G | D |. 
Деякі з використаних тут акордів: Esus4(no5) [x 0 2 2 x 0], Gsus4(no5) [x 3 5 5 x 3]. 
Джерело: Проект «Українські пісні» http://www.pisni.org.ua.
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Íå êàæó÷è í³êîìó
Гурт «Тартак» спільно з Андрієм Підлужним («Нічлава») записали цю пісню, присвячену 
УПА, у грудні 2006 року. Влітку наступного року до пісні відзнято кліп у напівзруйнованому 
Загорівському монастирі на Волині, де 8—11 вересня 1943 року чота українських 
повстанців під проводом «Берези» мужньо оборонялась від переважаючих сил німецьких 
та польських зайд. Після авіабомбардування монастиря та пожежі частина повстанців з 
боєм вирвалась з оточення, однак 29 героїв загинуло, їх знайшли і поховали місцеві селяни 
(з протилежного боку загинуло близько сотні окупантів, ще більше було поранених). У 
кліпі до цієї пісні повстанців зіграли старші пластуни із куреня “Орден Залізної Остроги”, 
зокрема Віктор Гурняк, який геройськи загинув восени 2014 на Луганщині. 

Hm Em Hm Em 
Hm Em G Em

Hm Em Hm Em 
Hm Em G Em

Hm             A 
Êîëè â³éíà âðèâàºòüñÿ ó äâåð³, 
G                       A 
Íå çàõèñòÿòü ñëîâà é ïå÷àòêè íà ïàïåð³. 
Hm                A 
Ïîòð³áíî éòè, ïîòð³áíî áðàòè çáðîþ 
G                      A 
² ïðàâî íà æèòòÿ â³äñòîÿòè â ãîðíèë³ áîþ...

Îäíà á³äà ï³øëà íà çàõ³ä, ³íøà ïðèéøëà ç³ ñõîäó. 
² çíîâó ñëüîçè, çíîâó ñòðàõ, çíîâó ñòðàæäàííÿ äëÿ íàðîäó. 
Çíîâó çà ñïèíàìè âèçâîëèòåë³â 
Ïðèéøëè íîâ³ êàðàòåë³ òà ìó÷èòåë³... 
Òî ùî æ ðîáèòè — ñèä³òè ñêëàâøè ðóêè, 
Ñïîê³éíî äèâèòèñÿ íà âáèâñòâà òà ìóêè? 
×è, âçÿâøè áëàãîñëîâåííÿ â ð³äíî¿ ìàìè, 
Ïî÷àòè áîðîòüáó — ç íîâèìè âîðîãàìè?

Ïðèñï³â: 
   Hm           Em     Hm     Em 
Ïîïëà÷ çà ìíîþ, ìàìî, êîëè ÿ çàãèíó 
 Hm      Em     G     Em 
Çà ñâîþ çåìëþ, çà Óêðà¿íó. 
   Hm           Em         Hm      Em 
Ïîïëà÷ çà ìíîþ, ñåñòðî, íå êàæó÷è í³êîìó, 
  Hm       Em       G        Em 
Ùî ÿ âæå í³êîëè íå âåðíóñü äîäîìó.
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Òå÷å ñëüîçà, ïðîãîðíóþ÷è çìîðøêè. 
² ìàìà ìîëèòüñÿ — «Õàé ïîæèâå ùå òðîøêè»... 
Âæå òàê äàâíî íå áà÷èòü ñèíà ñâîãî, 
² ùå õî÷ ðàç ïîáà÷èòè éîãî æèâîãî...

Òè çíàºø, ìàìî, ÿ ùå òðèìàþñü! 
Êàðàþñü, ìó÷óñü, àëå íå êàþñü! 
ßêùî íå ÿ — òî õòî? Çàéâå ïèòàííÿ... 
Äëÿ íàñ öå íå ïðîñòà â³éíà — öå âèçâîëüí³ çìàãàííÿ. 
Ëþäåé æåíóòü íà ñõ³ä, íåìîâ õóäîáó, 
Ïðèíèæóþòü, ùîá çíèùèòè ëþäñüêó ïîäîáó... 
² çàõèñòèòèñÿ ó öèõ ëþäåé íåìà í³ÿêèõ øàíñ³â, 
Ó íèõ îäíà íàä³ÿ — íà ïîâñòàíö³â...

Ïðèñï³â

Ïðîéäóòü ðîêè, çåìëÿ çàãî¿òü ðàíè, 
Çàëèøàòüñÿ â æèâèõ ïîîäèíîê³ âåòåðàíè... 
À ñê³ëüêè òèõ, ùî íå ïðèéøëè äîäîìó, 
Ëåæàòü â ñâî¿é çåìë³ â ìîãèëàõ íåâ³äîìèõ...

Ïîâîë³ íàø³ ñèëè òàíóòü, ³ âñ³ ìè çíàºìî, 
Ùî â ö³é â³éí³ ç ÷óæèìè ïîêè ùî ïðîãðàºìî... 
Õàé ïåðåìîãè íàø³ ïîð³âíÿíî ìàë³, 
Òà ãîëîâíå, ùî íàø íàðîä ëèøèâñÿ íà ñâî¿é çåìë³. 
Í³õòî íå çíàº, õòî ÿ, í³õòî íå çíàº, äå ÿ... 
Ò³ëà çàãèíóòü — æèòèìå ³äåÿ... 
À íàø³ äóø³ òóò — â ð³äíèõ ïðîñòîðàõ - 
Âîëèíñüêèõ ë³ñàõ, Êàðïàòñüêèõ ãîðàõ...

Ïðèñï³â

Джерело: Проект «Українські пісні»  http://www.pisni.org.ua.
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Íåîпàëèìà êóпèíà
Пісня з репертуару гурту «Рутенія», слова і музика Анатолія Сухого. Пісня «Неопалима 
купина» була написана у 1989 році, після вражень від поїздки до Львова, де в той час 
відбувалися демонстрації на підтримку легалізації української Грекокатолицької Церкви 
(17 вересня 1989), тоді участь у демонстрації взяло близько 100 тисяч людей. На початку 
2000х років відбувалися зйомки документального фільму «Війна без переможців» (ТК 
«Інтер»), де гурт «Рутенія» запросили зробити студійний запис пісні як аудіофрагмент до 
титрів фільму. Саме після перегляду цього фільму у лідера гурту Анатолія Сухого з’яилась 
ідея написання цілого циклу повстанських пісень, які частково увійшли в неопублікований 
альбом «Безіменні» (2003), а згодом стали основою альбому «Неопалима купина» (2007). 

Em/E  /Eb 
Íà ßí³âñüê³ì öâèíòàð³,  
                  /D    /Db 
Íà ñòð³ëåöüêèõ ìîãèëàõ,  
                C    Hm 
Íà ãðàí³òíèõ ìîãèëàõ     
                 Em Em7  
Жîâòî-ñèí³ ñòð³÷êè

² êåòÿãè êàëèíè.  
² ÷åðâîíà êàëèíà  
Ïðîðîñëà ³ç ìîãèë,  
Äå ëåæàòü êîçàêè.

Жîâòèé ïëîì³íü ñâ³÷îê,  
Á³ëèé â³ñê íà ìîãèëàõ —  
Çàòâåðä³ë³ ñëüîçèíè  
Äàëåêèõ ñåñòåð, 
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Ùî ïîìîëÿòüñÿ ðåâíî,  
Çà áðàò³â ñâî¿õ ìèëèõ,  
Çà íåçíèùåííó â³ðó, 
Ùî æèâå ùå é òåïåð.

Ïðèñï³â 1: 
       G              D 
   Áëàãîñëîâåííà áóäü, 
         H7       C  Am 
   Íåîïàëèìà êóïèíî,  
            H7            C Hm 
   Òè ùå æèâåø, òà âñå îäíî    
                 Em Em7 ... 
   Ùå âäàðèòü äçâ³í.  
   Áëàãîñëîâåííà áóäü,  
   Íåîïàëèìà êóïèíî,  
   Òè ùå æèâåø, òà âñå îäíî  
   Âñòàâàé ç êîë³í. 

                     Em/E  /Eb 
Õàé ïðîñòèòü íàì Âñåâèøí³é.  
              /D   /Db 
Â³òåð â³òè êîëèøå,  
            C     Hm 
Îñèïàºòüñÿ ëèñòÿ  
              Em 
Íà ìîãèëè á³éö³â. 

             Em/C Hm 
À ó ñèí³ì òóìàí³,               | 
                Em              | 
Ñâ³òëî-ñèí³ì òóìàí³,            | 
        C       Hm       Em Em7 | 
Âèäíî ñâ³òëî äàëåêèõ âîãí³â.    |(2) 

Ïðèñï³â 2: 
   Áëàãîñëîâåííà áóäü, 
   Íåîïàëèìà êóïèíî,  
   Ùå ïðîðîñòå òâîº çåðíî, 
   Ùå âäàðèòü äçâ³í.  
   Áëàãîñëîâåííà áóäü,  
   Íåîïàëèìà êóïèíî,  
   Òè ùå æèâåø, òà âñå îäíî  
   Âñòàâàé ç êîë³í. 

Джерела: Аудіофрагмент пісні із кінцевих титрів док. фільму «Війна без переможців» (ТК 
«Інтер»); Проект «Українські пісні»  http://www.pisni.org.ua.
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Íå пîðà
Цей вірш Іван Франко (1856—1916) написав в 1880 році. Музику написав Денис Січинський 
(1865—1909) — український композитор і диригент. Вважається, що в основу музики лягла 
середньовічна маршова німецька мелодія. Пісня швидко стала надзвичайно популярною 
серед галицьких українців, які певний час вважали її своїм гімном. Перший раз з уст мас, 
як гімн, пісня пролунала 19 листопада 1901 року на великому студентському вічі у Львові.

    C                   G 
Íå ïîðà, íe ïîðà, íå ïîðà 
      G                C 
Ìîñêàëåâè é ëÿõîâè ñëóæèòü! 
      F               C        
Äîâåðøèëàñü Óêðà¿í³ êðèâäà ñòàðà — 
     C          G     C 
Íàì ïîðà äëÿ Óêðà¿íè æèòü!

Íå ïîðà, íå ïîðà, íå ïîðà 
Çà íåâ³ãëàñê³â ëèòü ñâîþ êðîâ 
² ëþáèòè öàðÿ, ùî íàø ëþä îáäèðà, - 
Äëÿ Óêðà¿íè íàøà ëþáîâ!

Íå ïîðà, íå ïîðà, íå ïîðà 
Â ð³äíó õàòó âíîñèòè ðîçäîð! 
Íàé ïðîïàäå íåçãîäè ïðîêëÿòà ìàðà! 
Ï³ä Óêðàéíè ºäíàéìîñü ïðàïîð!

Áî ïîðà öå âåëèêàÿ ºñòü: 
Ó çàâçÿò³é, âàæê³é áîðîòüá³ 
Ìè ïîëÿæåì, ùîá âîëþ ³ ñëàâó ³ ÷åñòü, 
Ð³äíèé êðàþ, çäîáóòè òîá³.

Останні 2 рядки — двічі. 
Джерела: Сьпіваник Українських Січових Стрільців. Відень, 1918;  
Проект «Українські пісні» http://www.pisni.org.ua.
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Íå ñì³º бóòè â íàñ ñòðàõó
Славень Лицарства Залізної Остроги укладений у 1917 році в селі Розвадів коло Миколаєва 
над Дністром. Автор тексту і мелодії — Великий Скоморох Ордену Роман Купчинський 
(1894—1976). Цим славнем відкривався «Великий Збір» Лицарства стрілецького, а 
тепер — пластового.

     C          G       C 
Íå ñì³º áóòè â íàñ ñòðàõó, 
    C         G C 
Í³ æîäíî¿ òðèâîãè, 
    F        C 
Áî ìè º ëèöàð³ ãð³çí³     
   G         C         
Çàë³çíî¿ Îñòðîãè.

Íå ñòðàøàòü íàñ ³ â ö³ñàð³â 
Âèñîê³¿ ïîðîãè, 
Áî ìè º ëèöàð³ ãð³çí³  
Çàë³çíî¿ Îñòðîãè.     

À äî ä³âî÷èõ í³æíèõ ñåðöü 
Ìè çíàºì âñ³ äîðîãè, 
Áî ìè º ëèöàð³ ãð³çí³  
Çàë³çíî¿ Îñòðîãè.     

Íå ñâÿòêóâàòèìå í³õòî 
Íàä íàìè ïåðåìîãè, 
Áî ìè º ëèöàð³ ãð³çí³ 
Çàë³çíî¿ Îñòðîãè. 

У кожному стовпчику 2 останні рядки повторюються двічі. 
Джерела: Сурма. Збірник воєнних пісень. — Львів—Київ: Червона Калина, 1922;  
Звитяга. Книжечка учасника табору. — 2002;  
Проект «Українські пісні» http://www.pisni.org.ua.
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Íå ñпè, ìîя ð³äíà çåìëя
Пісня Помаранчевої революції. Слова і музика Сергія Фоменка «Фоми», популярне 
виконання — гурт «Мандри». На початку 2006 року гурт «Мандри» випустив свій третій 
студійний альбом «Дорога», а також в його підтримку відзняв відеокліп на пісню «Не 
спи, моя рідна земля». Зйомки проходили в київській студії звукозапису «Комора». Відео 
побудоване на епізодах з історії України і глибше розкриває контекст пісні. Любителям 
історичних пісень радимо придбати і диск Олега Скрипки «Дух не вмирає, дух не згаса» 
(2005), де Сергій Фома виконує стрілецьку пісню «Чи то буря, чи то грім». 

Âñòóï:  Dm C  (4) 
 
Dm                 C            Dm 
ß òîá³ ñêàæó, äå êâ³òíå äèâíèé ñàä,  
 Dm                   C             Dm 
äå ñð³áëÿñòà í³÷ òðåìòèòü ó òåìíèõ âîäàõ. 
Dm                C              Dm 
Ó äàëåêèé êðàé ëåæèòü íåëåãêèé øëÿõ,  
 Dm                C     Dm 
äîêè õèæà í³÷ êðóæëÿ ïî êîëó. 

Ïðèñï³â 1: 
     Gm     
Íå ñïè, ìîÿ ð³äíà çåìëÿ!  
    Dm 
Ïðîêèíüñÿ, ìîÿ Óêðà¿íî!  
     Gm              C               Dm 
Â³äêðèé ñâî¿ î÷³ ó ñâ³òë³ äàëåêèõ ç³ðîê! 
     Gm  
Öå äèâëÿòüñÿ ç òåìíèõ íåáåñ  
   Dm 
çàãèáë³ ïîåòè é ãåðî¿ - 
     Gm                C                Dm 
âñ³ ò³, ùî ïîêëàëè æèòòÿ çà ìàéáóòíº òâîº.

Ïðîãðàø:  Dm C  (4)

Ò³ëüêè äâà øëÿõè... Îäèí âåäå ó ïåêëî. 
²íøèé øëÿõ âåäå òåáå òóäè, äå ñâ³ò.  
Ùîá çíàéòè öåé øëÿõ, ïîñëóõàé ñâîº ñåðöå —  
òâîº ñåðöå çíàº, ÿê éîãî çíàéòè!

Ïðèñï³â 1.

Ïðîãðàø:  Dm C  (4)

ß òîá³ ïîâ³ì ïðî ìð³þ çîëîòó,  
ùî ïàëêèì âîãíåì ãîðèòü â ìîºìó ñåðö³. 
Ïðî ùàñëèâèé êðàé, ïðî ðàä³ñíèõ ëþäåé, 
äå æèòòÿ êèäàº âèêëèê ñìåðò³. 
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Ïðèñï³â 1. 

Ïðèñï³â 2: 
Íå ñïè, ìîÿ ð³äíà çåìëÿ!  
ïðîêèíüñÿ, ìîÿ Óêðà¿íî!  
Â³äêðèé ñâî¿ î÷³ ó ñâ³òë³ äàëåêèõ ç³ðîê. 
Öå äèâëÿòüñÿ ç òåìíèõ íåáåñ  
çàãèáë³ ïîåòè é ãåðî¿ - 
âñ³ ò³, õòî òàê â³ðèâ ó ñâ³òëå ìàéáóòíº òâîº.

Ïðîãðàø:  Dm C  (2)

     Dm                 C 
Íå ñïè, ìîÿ ð³äíà çåìëÿ...  (2)

Ô³íàë:  Dm

Джерело: Проект «Українські пісні» http://www.pisni.org.ua.

Íåõàé
Автор вірша — відомий шотландський письменник Роберт Бернс (1759—1796). Автор 
українського перекладу — Микола Лукаш. Музика Ярослава Нудика, автора пісні 
«Йшли селом партизани». Відома пісня з репертуару гурту «Піккардійська терція», яка 
відеобонусом увійшла в альбом «Ельдорадо» (2002). Інші вірші Р. Бернса у перекладі 
М. Лукаша можна знайти в книзі «Від Бокаччо до Аполлінера» (Київ, «Дніпро», 1990).

C           G           Am 
   Íåõàé ³ õîëîä, ³ â³òðè,  
F              G               Ñ 
   ² ñí³ã ç äîùåì, ³ ñí³ã ç äîùåì. 
F           G        C 
   ß â³ä íåãîäè çàõèùó 
            Am 
   Òåáå ïëàùåì.  
F           G            C 
   Òåáå ïëàùåì, òåáå ïëàùåì. 

Íåõàé ³ ãîðå, ³ á³äà, 
² ìîðå õâèëü.         | (2) 
ß â³ä íåäîë³ çàñëîíþ  
Òåáå ãðóäüìè.         | (3)

Íåõàé ÿ áóäó çëèäàðåì  
Â ÷óæ³ì êðàþ, ñóìí³ì êðàþ — 
Ç òîáîþ áóäå ñêð³çü ìåí³,  
ßê ó ðàþ.             | (3)
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Íåõàé ÿ ñòàíó âëàäàðåì  
Íà ö³ëèé ñâ³ò —        | (2) 
Â ìî¿é êîðîí³ áóäåø òè, 
ßê ñàìîöâ³ò.           | (3)

Джерела: Пісневир. Молодіжний співаник. — Львів, 2001;  
Проект «Українські пісні» http://www.pisni.org.ua.

Í³õòî êð³ì íàñ 
(Вèñîòà)

Слова і музика Сашка Положинського, лідера гурту «Тартак». Пісня увійшла в альбом 
гурту з назвою  «Ввічність» (2015). Як зізнався співак, це фактично пісня на замовлення, 
тому що прохання написати щось маршове і енергійне надходили до нього з різних 
сторін. «У нас на сайті групи я побачив, що якийсь десантник написав прохання створити 
пісню для українських десантників, а невдовзі після того одна моя подруга з телебачення 
спілкувалась з якимось високопосадовцем з Міністерства Оборони, і він їй скаржився, 
що нашому війську не вистачає сучасних військових пісень. От вона й попросила мене 
написати», — розповідає Сашко.

Ïðîãðàø: Am C F E (õ4)
             Am                      C
“Í³õòî, êð³ì íàñ”, – ñêàçàëè õëîïö³ ñòèõà 
   F                    E
² çàâäàëè íà ïëå÷³ âàíòàæ³. 
   Am C
Íåõàé, çà öèõ ëþäåé êîâòíåìî ëèõà, 
 F               E
Áî õî÷ íå ð³äí³, àëå é íå ÷óæ³. 
Am                       Dm
Âãðèçàºìîñü ó çåìëþ ³ ó ñêåë³, 
    F                E
Àëå ñïîâíà âèêîíóºì íàêàç. 
      Am         G            F      E
×è â ë³ñ³, ÷è â ñòåïó, à ÷è â ïóñòåë³ — 
   D5                         E
Í³õòî, êð³ì íàñ! Í³õòî, êð³ì íàñ!

Ïðèñï³â:
           Am               Dm
² õàé, ÿê çàâæäè, ìàíèòü âèñîòà, 
   F                   E
² á³ë³ êóïîëè íàä ãîëîâîþ, 
Am                   Dm
Àëå ñüîãîäí³ âèùà º ìåòà 
          F              E
Ó íàñ ç òîáîþ, ó íàñ ç òîáîþ.
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Ïðîãðàø: Am Dm F E (õ2)

Òðèìàþòü íàñ ñìóãàñò³ íàø³ äóø³, 
Шòîâõàº íàñ ïîòóæíèé ñåðöÿ ñòóê. 
² æîäåí ç íàñ ïðèñÿãè íå ïîðóøèâ, 
² çáðî¿ òåæ í³õòî íå âèïóñòèâ ³ç ðóê. 
Äîëàºì ïåðåøêîäè ³ ïðîñòîðè, 
Íåñåì ç ñîáîþ ì³öíîñò³ çàïàñ, 
Áî çíàþòü âñ³ — ìîðÿ, ïîëÿ ³ ãîðè — 
Í³õòî, êð³ì íàñ! Í³õòî, êð³ì íàñ!

Ïðèñï³â

Ïðîãðàø: Am Dm F E (õ2)

Çà íàøèìè íàä³éíèìè ïëå÷èìà 
Ðîäèíè é äðóç³, ñåëà ³ ì³ñòà. 
Жèâè ñïîê³éíî, ð³äíà Áàòüê³âùèíî, 
Íàì ñåáå ïðîÿâèòè ÷àñ íàñòàâ. 
² ò³, êîòð³ ïðèõîäÿòü íàì íà çì³íó, 
Ïî÷óþòü ³ ïîâòîðÿòü áåçë³÷ ðàç, 
Ùî â³ä çàðîäæåííÿ ³ äî çàãèíó 
Í³õòî, êð³ì íàñ! Í³õòî, êð³ì íàñ!

Ïðèñï³â* (õ2)
           Am               Dm
² õàé, ÿê çàâæäè, ìàíèòü âèñîòà, 
   F                   E
² á³ë³ êóïîëè íàä ãîëîâîþ, 
Am           G      F      E
Àëå ñüîãîäí³ âèùà º ìåòà 
          D5             E  Am
Ó íàñ ç òîáîþ, ó íàñ ç òîáîþ.

*Останній раз приспів виконується зі зміненими акордами.

Джерело:  Офіційний сайт гурту «Тартак» http://tartak.com.ua.
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Îé âåðøå, ì³é âåðøå
Українська народна лемківська пісня, що стала гімном львівського ансамблю пісні і танцю  
«Черемош». Першоджерелом пісні, на яке нам вдалось натрапити в процесі упорядкування 
цього співаника, є збірка «Лемківські пісні», що зібрав і опрацював М. Соболевський (1967).

«Ой, верше, мій верше» можна впевнено назвати «народним хітом» лемківської пісенної 
спадщини, якому свого часу дала широкі пісенні крила унікальна американська співачка 
українського походження Квітка Цісик в своєму альбомі «Два кольори». 

Cm 
Îé âåðøå, ì³é âåðøå, 
         A#     D# 
Ì³é çåëåíèé âåðøå... 
D#     Fm(VIII) 
Þæ ì³ òàê íå áóäå,   | 
G                    | 
Þæ ì³ òàê íå áóäå,   | 
Fm G Cm              | 
ßê ì³ áèëî ïåðøå.    | (2)

À ïåðøå ì³ áèëî — 
Áàðäç ì³ äîáðå áèëî. 
Îä ñâîºé ìàì³÷êè,    | 
Îä ñâîºé ìàì³÷êè     | 
Íå õîäèòè áèëî.      | (2)

Íå õîäèòè áèëî 
Ãîðàìè, ë³ñàìè, 
Íå ëþáèòè õëîïöÿ,    | 
Íå ëþáèòè õëîïöÿ     | 
Ç ÷îðíèìè î÷àìè.     | (2)

Áî ò³ ÷àðíå î÷³ 
Ñÿþòü îï³âíî÷³. 
À ìî¿ çà íèìà,       | 
À ìî¿ çà íèìà        | 
Çäàëè áè ñÿ ç íèìà.  | (2)

Джерело: Проект «Українські пісні»  http://www.pisni.org.ua.
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Îé, âèäíî ñåëî 
(Ãåé, âèäíî ñåëî)

Слова і музика: Лев Лепкий. Цією піснею Лев Лепкий (1888—1971) висловив свій настрій та 
емоції Українських Січових Стрільців, які навесні 1915 року в складі австронімецьких військ 
прорвали лінію оборони росіян в Карпатах і розпочали активний наступ на Прикарпаття.  
Тепер ця пісня завжди приходить в голову, коли втомлені мандрівники спускаються з гір 
в гостинні карпатські села.

Hm               Em       Hm       F# Hm 
Îé, âèäíî ñåëî, øèðîêå ñåëî ï³ä ãîðî- þ, 
Hm                       Em        Hm        F# Hm 
Îé, òàì ³äóòü Ñòð³ëüö³, Ñ³÷îâ³¿ Ñòð³ëüö³ äî áî- þ... 
D         G        A  
²äå, ³äå â³éñüêî êð³çü øèðîêå ïîëå, 
  D               G     A     D 
Õëîïö³ æ áî òî, õëîïö³, ÿê ñîêîëè! 
    A                  
Õà-õà, õà-õà, õà-õà, õà-õà, õà-õà, ãåé!

 D                A        D 
Ä³â÷èíî-ðèá÷èíî, ÷îðíîáðèâêî ìîÿ, 
 D                A                  D 
Âèéäè-âèéäè, âèéäè-âèéäè ÷èìñêîð³øå äî â³êíà! 
  D               G     A     D 
Õëîïö³ æ áî òî, õëîïö³, ÿê ñîêîëè!

Îé, âèäíî ñåëî, øèðîêå ñåëî ï³ä ãîðîþ,  
Îé, òàì ³äóòü Ñòð³ëüö³, Ñ³÷îâ³¿ Ñòð³ëüö³ äî áîþ... 
Ïîïåðåäó ¿äóòü ñòàðø³ îòàìàíè —  
Ãåé, õòî çà Âêðà¿íó, õàé éäå ç íàìè!

Õà-õà, õà-õà, õà-õà, õà-õà, õà-õà, ãåé! 
Ä³â÷èíî-ðèá÷èíî, ÷îðíîáðèâêî ìîÿ, 
Âèéäè-âèéäè, âèéäè-âèéäè ÷èìñêîð³øå äî â³êíà! 
Ãåé, õòî çà Âêðà¿íó, õàé éäå ç íàìè!

Îé, âèäíî ñåëî, øèðîêå ñåëî ï³ä ãîðîþ, 
Îé, òàì ³äóòü Ñòð³ëüö³, Ñ³÷îâ³¿ Ñòð³ëüö³ äî áîþ... 
À õòî ï³äå ç íàìè, áóäå ñëàâó ìàòè — 
Ìè éäåì çà Âêðà¿íó âîþâàòè!

Õà-õà, õà-õà, õà-õà, õà-õà, õà-õà, ãåé! 
Ä³â÷èíî-ðèá÷èíî, ÷îðíîáðèâêî ìîÿ, 
Âèéäè-âèéäè, âèéäè-âèéäè ÷èìñêîð³øå äî â³êíà! 
Ìè éäåì çà Âêðà¿íó âîþâàòè!

Джерела: «Молоде життя», Авґсбурґ, 1949; Пісневир. Молодіжний співаник. — Львів, 
2001; АудіоCD «Володимир Вермінський. Йшли селом партизани» (2002);  
Проект «Українські пісні» http://www.pisni.org.ua.
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Îé, ãîðè æ ìî¿, ãîðè
Слова і музика Романа Купчинського, поета, прозаїка, січового стрільця. Пісня
роздум, пісняжурба належить до цілого пласту рекрутських пісень. Але крім звичного 
романтичного напрямку сюжетної лінії бачимо тут і суто українську проблему – потребу 
воювати за чужинські інтереси. Цілком ймовірно, що Роман Купчинський у пісні згадував не 
Карпати, а гори навколо свого рідного села Розгадова (Зборівський район Тернопільщини), 
які входять до ГологірськоКременецького кряжу. 

Пісня вперше в сучасному молодіжному середовищі прозвучала у виконанні Олександра 
Шевченка під час святкування Листопадового зриву 2005 року (комендант – Андрій Бєляєв, 
ОЗО). У 2011 році дует «Курінь» включив її до свого альбому, а наступного року за участю 
пластуна Максима Бадіка було знято відеокліп на цю пісню.

Âñòóï:  Em Am (x3) 

Em Am   Em     Am   Em 
   Îé, ãîðè æ ìî¿, ãîðè  
    G         D G 
   Âèñîê³, çåëåí³! 
    Am               Em 
   ×è çàïëà÷åòå âè, ãîðè, 
       Am  
   Ïî ìåí³, ïî ìåí³?  
    Am               Em 
   ×è çàïëà÷åòå âè, ãîðè, 
       Am       Em  Am  
   Ïî ìåí³, ïî ìåí³? 

Ïðîãðàø:  Em Am (x2)

×è çàïëà÷åø, çàñóìóºø  
Çà ìíîþ, ñìåðåêî,  
ßê ïî¿äó ÿ â³ä òåáå     | 
Äàëåêî-äàëåêî?          |(x2)

×è çàïëà÷åø, çàñóìóºø  
Çà ìíîþ, ÿëèöå,  
ßê ìåíå ÷óæà êîìàíäà    | 
Íà âîéíó çàêëè÷å?       |(x2)

×è çàïëà÷åø, çàñóìóºø  
Çà ìíîþ, ä³â÷èíî,  
ßê ïîáà÷èø êðàé äîðîãè  | 
×åðâîíó êàëèíó?         |(x2)

Джерела: Аудіозаписи дуету «Курінь»; Проект «Українські пісні»  http://www.pisni.org.ua.
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Îé ç ãîðè, ç ãîðè  
(Мàçóðè)

Українська народна пісня. Мазури — польський етнос, що жив у Мазовії (територія межує 
з Білоруссю, Литвою та Росією). Мазури були лютеранами (протестантами), за що і 
переслідувалися католицькою церквою, як єретики. Пісня з’явилася, швидше за все, в 
якомусь білоруському або волинському селі, куди приїжджали регулярно торгувати веселі 
хлопцімазури. Тому їх приїзду так радіють дівчата! І повеселитися можна, і заміж вийти 
спробувати «за гарного багатого парубка». Також цю пісню вважають піснею кубанських 
козаків, часто можна почути її інтерпретації «Ізза горгори єдуть мазури». Саме ця пісня 
була записана 31 січня 1992 р. у ст. Кисляківська Кущівського рну від сім’ї Павлюків 
та увійшла у збірник «Українці Кубані та їхні пісні», що його упорядкувала НадіяСупрун 
Яремко (2005).

Dm 
Îé ç ãîðè, ç ãîðè 
             F 
Їäóòü ìàçóðè... 
                    C     A 
Âñòàíü, âñòàíü, ºäèíà÷êî, 
 Dm            A 
Äàé, äàé, ìè ñåðäå÷êî, 
                Dm

Äàé êîíÿì âîäè. 
C    F                C     A 
  Âñòàíü, âñòàíü, ºäèíà÷êî, 
   Dm            A 
  Äàé, äàé, ìè ñåðäå÷êî, 
                  Dm 
  Äàé êîíÿì âîäè.

ß íå ìîæó âñòàòü, 
Êîíÿì âîäè äàòü... 
Ìàìêà çàêàçàëà, 
Шòîá ÿ ç íî÷³ íå âñòàâàëà 
Êîíåé íàïîÿòü.

Ìàìêè ñÿ íå á³é, 
Íà êîíÿ ñ³äàé... 
Ï³äåì â ÷óæ³ êðà¿, 
Òàì ñóòü êðàñí³ îáè÷à¿, 
Ìàëüîâàíèé êðàé.

Ïðèç äâ³ð ¿õàëè — 
Ëþäè ïëàêàëè: 
Шòî òî çà ºäèíà, 
Шòî òî çà ä³â÷èíà 
Їäå ç ïàíÿìè.
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Âøèòêî º ìîº, 
Шòî º íà âîç³: 
Õóñòêà ³ â³íî÷îê 
Ùå é îáðó÷êà-ïåðñòåíî÷îê 
Â ìàìêè íà ñòîë³.

Джерело: Проект «Українські пісні» http://www.pisni.org.ua.

Îé íà ãîð³ òà é æåíö³ æíóòü
Слова і музика: народні. Варіант Максимовича, 1827 р. Перші згадки про пісню відомі з пер
шої половини XVIII ст. Героями пісні є українські гетьмани Петро Сагайдачний та Михайло 
Доро шен ко. Останній тричі був обраний козацьким гетьманом, під час гетьманування 
Сагайдачного брав участь у всіх його походах як полковник, відзначився в поході на 
Москву та в битві під Хотином, на чолі козацького флоту двічі штурмував Стамбул, загинув 
погеройськи в 1628 році. Ця пісня у дещо перероб ле ному варіанті була улюбленою в 
кінноті УГА. Поданий варіант — зі збірника Михайла Максимовича (1804—1873).

Am     Dm   E           Am 
Îé íà ãîð³ òà é æåíö³ æíóòü  (2) 
C             F         Dm  E       Am 
À ïîï³ä ãîðîþ ÿðîì-äîëèíîþ êîçàêè éäóòü. 
 F    C           C F Dm  E       Am 
Ãåé äîëèíîþ, ãåé øèðîêîþ êîçàêè éäóòü!

Ïîïåðåäó Äîðîøåíêî  (2) 
Âåäå ñâîº â³éñüêî, â³éñüêî çàïîð³çüêå õîðîøåíüêî . 
Ãåé äîëèíîþ, ãåé øèðîêîþ õîðîøåíüêî!

Ïîñåðåäó ïàí õîpóíæèé  (2) 
Ïiä íèì êîíè÷åíüêî,  
ïiä íèì âîpîíåíüêèé ñèëüíî äóæèé.  
Ãåé äîëèíîþ, ãåé øèðîêîþ ñèëüíî äóæèé!

À ïîçàäó Ñàãàéäà÷íèé,  (2) 
Ùî ïðîì³íÿâ æ³íêó íà òþòþí òà ëþëüêó, íåîáà÷íèé!  
Ãåé äîëèíîþ, ãåé øèðîêîþ íåîáà÷íèé!

Îé, âåðíèñÿ, Ñàãàéäà÷íèé,  (2) 
Â³çüìè ñâîþ æ³íêó, â³ääàé òþòþí-ëþëüêó, íåîáà÷íèé! 
Ãåé äîëèíîþ, ãåé øèðîêîþ íåîáà÷íèé!

Ç æ³íêîþ â ïîõîä³ íå âîçèòüñÿ,  (2) 
À òþòþí òà ëþëüêà êîçàêó â äîðîç³ çíàäîáèòüñÿ!  
Ãåé äîëèíîþ, ãåé øèðîêîþ çíàäîáèòüñÿ!

Îé, õòî â ë³ñ³, îçîâèñÿ!  (2) 
Òà âèêðèøåì âîãíþ òà çàòÿãíåì ëþëüêó, íå æóðèñÿ!  
Ãåé äîëèíîþ, ãåé øèðîêîþ íå æóðèñÿ!

Джерела: Українські пісні, видані М. Максимовичем (Фотокопія видання 1827 р.);  
Проект «Українські пісні» http://www.pisni.org.ua.
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Îé пîëå÷êî, пîëå
Українська народна пісня. Тема смерті козака є однією з найпоширеніших у козацьких 
піснях. Причому в них, як правило, не змальовуються ні битви, ні поєдинки, не говориться 
про обставини смерті козака, не пояснюються причини, чому він сам залишився лежати 
на полі бою. Картина загибелі козака постає доволі традиційною: вбитий він лежить 
під калиною чи тополею, очі накриті червоною китайкою (символ козацької слави, у 
дохристиянські часи червоний — колір смерті), над ним нахилився вірний кінь, над ним 
кружляє чорний ворон (теж символи смерті, представники потойбічного світу).

Em          Am    Em     D   G 
Îé ïîëå÷êî, ïîëå òóìàíîì ïîâèòå, 
Am              G     D     Em    Em7 
À íà òîìó ïîë³ äâà êîçàêè âáèòî.       | (2)

Îäèí êîçàê âáèòèé — áàãàòà ðîäèíà, 
Äðóãèé êîçàê âáèòèé — á³äíà ñèðîòèíà.  | (2)

Íà áàãàò³ì ñèí³ âèøèòà ñîðî÷êà, 
À íà ñèðîòèí³ íåìà í³ øíóðî÷êà.        | (2)

Íàä áàãàòèì ñèíîì ïëà÷å âñÿ ðîäèíà, 
À íàä ñèðîòîþ ìîëîäà ä³â÷èíà.          | (2) 
(À íàä ñèðîòîþ ÷îðíèé âîðîí êðÿ÷å.)

Íàä áàãàòèì ñèíîì âèñîêà ìîãèëà, 
À íàä ñèðîòîþ ÷åðâîíà êàëèíà.          | (2)

Джерело:  Проект «Українські пісні»  http://www.pisni.org.ua.

Îé ó ë³ñ³, íà пîëяíö³
Українська народна пісня про самовіддану жертовну боротьбу воїнів УПА. Слова і мелодія 
зафіксовані в 25у томі Літопису УПА. Відомо багато версій походження цієї пісні, зокрема, 
кажуть, що у ній оспівані події визвольних змагань на Волині (Ратнівщина). За інформацією 
зі співаника «Співоче поле України» (2004), події, описані в пісні, відбувались 20 липня 
1946 р. біля с. Бусовисько на Старосамбірщині. Слова нібито написані 16річними 
мешканками села — Г.Т. Гурин, С.Т. Цап, Я.А. Вівчарчин.

    Dm         Dm        A7        Dm 
Îé ó ë³ñ³, íà ïîëÿíö³ ñòîÿëè ïîâñòàíö³. 
 C           F           Dm  A7    Dm 
Ïîñõîäèëèñü äî ïîò³÷êó âìèâàòèñÿ âðàíö³.         | (2)
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Êîòð³ õëîïö³ ïîâñòàâàëè, êîòð³ ³ùå ñïàëè —  
Á³ëüøîâèöüêîãî íàïàäó òà é íå ñïîä³âàëèñü        | (2)

Êóëåìåòè òåðåñêî÷óòü, ìîâ ò³ íàâ³æåí³... 
Êðèêíóâ ñîòíèê Ñîëîâåéêî: «Õëîïö³, ÿ ðàíåíèé!»   | (2)

Óïàâ êîçàê, óïàâ îðåë, óïàâ Ñîëîâåéêî, 
Êðèêíóâ: «Ñëàâà Óêðà¿í³! Áóäü çäîðîâà, íåíüêî!»  | (2)

«Áóäü çäîðîâà, ÷îðíîáðîâà, ³ òè, ñòàðà íåíå, 
À òè, ñëàâíà Óêðà¿íî, íå çàáóäü çà ìåíå».        | (2)

Джерело:   Проект «Українські пісні»  http://www.pisni.org.ua.
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Îë³âö³
Про автора пісні в народній пам’яті основного популяризатора цієї пісні Тараса Гри ву ла, 
відомого львівського пластунабандуриста, залишилось тільки коротка загадка: «Андрій з 
Рівного». Взагалі на початку 90 х років XX ст. подібні пісні були дуже популярними.

C                                      G 
   Ïîäàðóâàëà ìåí³ ìàìà êîëüîðîâ³ îë³âö³, 
G                                            C 
   À ÿ ñèäæó ñîá³ é ìàëþþ ð³çíîáàðâí³ ïðàïîðö³: 
C                     F                         C 
   Ïðàïîðåöü ÷åðâîíî-÷îðíèé, ñèíüî-æîâòèé ïðàïîðåöü, 
C                   G                    C 
   Áî Ðàäÿíñüêîìó Ñîþçó âæå íàðåøò³ º ê³íåöü.

Îãîëîñèëè ãîëîäîâêó â÷îðà ìè ó äèòñàäêó. 
Õàé ïîðòðåò âîæäÿ çí³ìàþòü, ùî ïðèáèòèé ó êóòêó. 
Õàé ïîðòðåò Áàíäåðè â÷åïëÿòü, ùî çà âîëþ âîþâàâ, 
Ùî çà â³ëüíó Óêðà¿íó ñâîþ ãîëîâó ïîêëàâ.

À ìàìà ãåðá íàìàëþâàëà — ³ ñåðï, ³ ìîëîò óãîð³, 
² «Єäíàéòåñü», — íàïèñàëà, — «Âñ³õ êðà¿í ïðîëåòàð³». 
À ÿ óçÿâ ³ âñå çàêðåñëèâ, ³ òðèçóá íàìàëþâàâ, 
² «Ñëàâà â³ëüí³é Óêðà¿í³!» — ãîðäî ìàì³ ÿ ñêàçàâ.

Джерело: Збірник пісень Студентського братства Львівської політехніки. Львів 2000.
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Îñòàííя çèìà
Слова і музика: Констянтин Москалець. «Остання зима» на прохання автора вийшла 
останньою у альбомі Віктора Морозова «Треба встати й вийти» (2000). «Я піду, але ти 
співай — ти ще встигнеш, давай!» — це слова із пісні. Морозов вирішив, що це, мабуть, 
остання спільна робота над музичним альбомом, проте після кількарічного затишшя 
співпраця двох, без сумніву, видатних авторів продовжилась. «Ця пісня не має за собою 
якоїсь конкретної історії, просто береться гітара — і складається пісня під той або інший 
настрій», — зазначив автор в інтерв’ю при упорядкуванні цього видання співаника.

Âñòóï:  
G* Dsus4/F# Em* C9* 
G* Dsus4/F# Em* C9*

   G*              Dsus4/F# 
Îñòàííÿ çèìà ³ ñóìí³ ñàæîòðóñè  
   Em*                C9* 
Ïîëþþòü íà ïòàõ³â, ÷åðâîíèõ, ÿê æàð.  
   G*                Dsus4/F# 
Ïîðîæí³ äâîðè... ß âñå á³ëüøå áîþñÿ,  
    Em*             C9* 
Ùî á³ëó ïîæåæó íå ñïèíèø, íà æàëü.

Ïðèñï³â: 
    G*  Dsus4/F#         F6   E7 
Íà æàëü...         îñòàííÿ   çèìà, 
Am          E7    Am Am/G 
  Òîíêîãî ñâ³òëà ÷àñ. 
F6     E7     Am    Am/G 
  ß ï³äó, àëå òè ñï³âàé — 
F6         E7       Am 
  Òè ùå âñòèãíåø, äàâàé!

ß áà÷ó ïîâñþäè çà÷èíåí³ äâåð³  
² õî÷ó äîâ³äàòèñü, äå ÿ æèâó. 
Àëå ñàæîòðóñè ïñóþòü ìåí³ íåðâè  
² ÿ ä³ñòàþ íåòóòåøíþ òðàâó. 

Ïðèñï³â

Am 
(Ñîëî) 
Am 
Çàæóðåí³ ïñè íàä Êèòàºì ë³òàþòü  
² ïàäàþòü ç íåáà, ïîáà÷èâøè ìàê.  
Âîíè äóæå ÷åìí³, àëå ÿ ââàæàþ,  
Ùî öå íå âðÿòóº â³ä ñìåðò³ í³ÿê. 

Ïðèñï³â
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Àëå ïàì’ÿòàé, ùî ³ñíóº íàä³ÿ,  
Äàðîâàíà ïòàõàì ³ äèê³é òðàâ³.  
Òóò á³ëüøå íå ïëà÷å ïðîðîê Єðåì³ÿ,  
Â³í çíàº ùî âñ³ ìè íàðåøò³ æèâ³.

Ïðèñï³â: 
Öåé æàð íå ãàñíå äîòëà, 
Â³í ïàëàº ó ñíàõ. 
ß ï³äó, àëå òè ñï³âàé — 
Òè ùå âñòèãíåø, äàâàé! 
F6     E7     Am    Am/G 
  ß ï³äó, àëå òè ñï³âàé — 
F6         E7       Am F-5/6 **  
  Òè ùå âñòèãíåø, äàâàé! 
   Am   F-5/6    Am F6   
Äàâàé!        Äàâàé!  
E7                  Am 
  Òè ùå âñòèãíåø, äàâàé!

Am 
(Ñîëî) 
Am 
Íà æàëü, îñòàííÿ çèìà, 
Òîíêîãî ñâ³òëà ÷àñ. 
ß ï³äó, àëå òè ñï³âàé — 
Òè ùå âñòèãíåø, äàâàé! 
Íà æàëü, îñòàííÿ çèìà, 
Òîíêîãî ñâ³òëà ÷àñ... 
ß ï³äó, àëå òè ñï³âàé — 
Òè ùå âñòèãíåø, äàâàé! 
Äàâàé... 

Текст та акорди перевірив і виправив Віктор Морозов; Джерело: Проект «Українські 
пісні»  http://www.pisni.org.ua.
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Îòàìàí
Пісня виникла наприкінці 1980х років в середовищі українців Польщі, нащадків 
депортованих під час операції «Вісла» 1947 року. Внаслідок операції «Вісла» на північні і 
західні околиці Польщі з етнічних українських земель насильно вивезено українців, які не 
піддалися тискові і не переїхали до СРСР.

C 
Äåñü äàëåêî íà ñâ³ò³, 
         F 
Òàì, äå ì³ñÿöü ò³ëüêè ñâ³òèòü, 
 C              G 
Жèâ âåëèêèé îòàìàí. 
       C            
Â³í çåìåëüêó ìàâ ñâîþ 
        F 
² âåñü ÷àñ áóâ ñîáîþ, 
         C      G7     C 
Жèâ íà ñâ³ò³ òàêèé îòàìàí.

Ïðèñï³â: 
       F            
ß á õîò³â, ÿ á õîò³â 
      C 
Жèòè, ÿê òîé îòàìàí, 
      C                  G 
² ä³â÷èíó-óêðà¿íêó ìàòè òàì... 
       C    
Жèâ áè ÿ äåñü ó ñòåïó, 
       F 
Äå êëåêî÷óòü ëåëåêè, 
      C        G           C 
Äå âåñåëî ìî¿ ä³òè áóäóòü æèòü.

Îòàìàíà ä³òè æèëè 
Òàì, äå ñÿ íàðîäèëè, 
Í³õòî ¿ì òîãî íå áîðîíèâ, 
Âîíè âñå ìîãëè ðîáèòè, 
Ïî-ñâîºìó ãîâîðèòè, 
Òàê ÿê áàòüêî êîëèñü ¿õ íàâ÷èâ.

Ïðèñï³â
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Ìè â³äðîäèì Óêðà¿íó — 
Íàøó Áàòüê³âùèíó. 
Âæå íàø ïðàïîð çíîâ çàìàéîð³â. 
Ìè áóäåìî äîâãî æèòè, 
Ïî-ñâîºìó ãîâîðèòè, 
Òàê, ÿê áàòüêî êîëèñü íàñ íàâ÷èâ.

Ïðèñï³â

Джерела: Пісневир: Молодіжний співаник.— Львів, 2001. Проект «Українські пісні»  
http://www.pisni.org.ua.

Î÷³ â³äüìè
Автор слів та музики Дмитро ДобрийВечір — лідер гурту «Вій» (м. Київ), що був заснований 
у 1991 році. Час іде, люди змінюються, але у творчості «Вія» залишається те, про що влучно 
сказав один музичний критик: «Музика гурту поєднує психоделію з ритмами та мелодикою 
слов’янського, зокрема, українського язичництва. Використовуються елементи музики 
українського бароко та середньовіччя. Виступи гурту «Вій» нагадують потужне дійство. За 
рахунок включення до аранжировки акустичних інструментів (віолончель, флейта, гобой), 
потужної ритмічної групи (окрім звичайної ударної установки — конги, тамтами та ін.), у 
поєднанні з використовуваними на концерті аудіозаписами шумів природи, голосами 
птахів та тварин, створюється майже містична атмосфера, стан, що переносить слухача 
на багато століть назад, до поганських джерел людства, до природи, землі, до втраченого 
сьогодні людиною зв’язку з Космосом...»

Ìîòèâ 1: * 
   Dm 
   Î÷³ â³äüìè, ìîâ çîð³, î÷³ â³äüìè, ìîâ çîð³, 
   Ї¿ ÷îðí³ î÷³ — í³áè ðîñè ïðîçîð³. 
   Íà÷å ìîðîê áåçîäí³, íà÷å ìîðîê áåçîäí³, 
   Dm                  Gm         Dm 
   ßê òîé ë³ä õîëîäí³ ¿¿ î÷³ áåçäîíí³.

Ìîòèâ 2. 
       A#             Gm/E 
   Óíî÷³ îñ³íí³é â³º â³òåð, 
         A#          Gm/E 
   Íà áîëîò³ ñè÷ ñòàðèé êðè÷èòü. 
   A   Dm              Gm      Dm 
   À âðàíö³ íà ïîêîñè âèá³ãàº áîñà 
       Gm        Dm      Gm/E         Dm   A Dm * 
   Òà ðîçïóñêàº êîñè, ðîñîé çìèâàº ñëüîçè ç î÷åé.

Ïðîãðàø (1 ³ 2 òàêòè Âñòóïó).  (2)

Ìîòèâ 1. 
   Î÷³ â³äüìè, ìîâ çîð³, î÷³ â³äüìè, ìîâ çîð³, 
   Ї¿ ã³ðê³ ñëüîçè — í³áè ðîñè ïðîçîð³. 
   Ñåðåä õàù³ ìîãèëà, ñåðåä õàù³ ìîãèëà, 
   Òàì çãóáèëè ëþäè, êîãî â³äüìà ëþáèëà.
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Ìîòèâ 2. 
   Óíî÷³ îñ³íí³é âèº â³òåð, 
   Íà áîëîò³ ñè÷ ñòàðèé êðè÷èòü. 
   À âðàíö³ íà ïîêîñè òà âèá³ãàº áîñà, 
   Ðîñîþ ìèº êîñè, äî ë³ñó êâ³òè íîñèòü...

Ïðîãðàø (íà òåìó Âñòóïó). (2)

Ìîòèâ 2. 
   Óíî÷³ îñ³íí³é â³º â³òåð, 
   Íà áîëîò³ ñè÷ ñòàðèé êðè÷èòü. 
   À âðàíö³ íà ïîêîñè âèá³ãàº áîñà 
   Òà ðîçïóñêàº êîñè, ðîñîé çìèâàº ñëüîçè ç î÷åé.

Ïðîãðàø

Спрощено Мотив 1 можна зіграти на таких акордах:

Dm 
   Î÷³ â³äüìè, ìîâ çîð³, î÷³ â³äüìè, ìîâ çîð³, 
   Dm             Gm         C Dm 
   Ї¿ ÷îðí³ î÷³ — í³áè ðîñè ïðîçîð³. 
   Dm 
   Íà÷å ìîðîê áåçîäí³, íà÷å ìîðîê áåçîäí³, 
   Dm                  Gm      C  Dm 
   ßê òîé ë³ä õîëîäí³ ¿¿ î÷³ áåçäîíí³.

Джерело: Проект «Українські пісні» http://www.pisni.org.ua.
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Пàì’яòàé, äðóæå
Слова і музика гуртка ч. 3 «Лісовик» з пластового табору «Лісова Школа» 1996 року.  
Табір щороку відбувається в урочищі Гнилий потік на Сколівщині. Отримавши завдання 
від бунчужного — скласти гурткову пісню на таборову ватру, — хлопці з гуртка «Лісовик»: 
Роман Кульчицький, Остап Стасів та Павло Білоус стали авторами однієї з найвідоміших 
пластових пісень. Автором музики був Роман Кульчицький, а ідея приспіву «Пам’ятай, 
друже» належить Павлові Білоусу.  

C           G7 
Áóëà â³éíà, æîðñòîêà â³éíà, 
Am           F 
Ñâèñò³ëè êóë³, ëåò³ëà çåìëÿ, 
Òåêëè ñëüîçè, ëèëàñÿ êðîâ, 
Єäíàëà âñ³õ äî Óêðà¿íè ëþáîâ.

Ïðèñï³â: 
Ïàì’ÿòàé, äðóæå, 
Ùî òâ³é íàìåò ñòî¿òü íà ïîë³ áîþ. 
Ïàì’ÿòàé, äðóæå, 
Ùî òóò êîëèñü áóëà â³éíà. 
Áî òè — í³õòî, äðóæå, 
ßêùî òîá³ êîëèñü ñòàíå áàéäóæå, 
Çàâ³òàé, äðóæå, 
² íàãàäàº ïðî öå «ËШ».

Çàòèõëî âñå, ñê³í÷èëàñü â³éíà 
Áî Óêðà¿íà çãîð³ëà äî òëà, 
² âæå íàä³¿ íà âîëþ íåìà, 
Àëå âîíà ó Êàðïàòàõ æèâà.

Ïðèñï³â

Ãíèëèé Ïîò³ê ïî êàìåíÿõ òå÷å, 
Íà ùîãë³ ñèíüî-æîâòèé ìàéîð³º, 
² âåñåë³øå õëþïî÷å âîäà, 
Áî íàä³ÿ íà âîëþ æèâà.

Ïðèñï³â

Джерела: Співаник «Лісової Школи», 2008 р.; Проект «Українські пісні» http://www.pisni.
org.ua.
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П³ä îбëà÷êîì
Лемківська громада вважає ввтором слів пісні Семана Мадзеляна (1922—2014), 
лемківського письменника і поета родом з Бінарової; автором музики — Ярослава 
Трохановського. Однак відомі п’ять варіантів цієї пісні у записах фольклориста Філарета 
Колесси (1871—1947). Ймовірно, Семан Мадзелян здійснив обробку, яка зараз є найбільш 
поширеною. Пісня називається «Під облачком», але не здіймаймо очі вгору, бо по
лемківськи це означає «Під віконцем». 

Âñòóï: 
   Am F G F Em 
   Am F G F Em 
   Am Asus2

       Dm    F     Em  Am 
Ï³ä îáëà÷êîì ÿâ³ð ïîõèëåíèé, 
       F       G          C 
Ñï³âàò íà íèì ïòàøîê ïðåìèëåíèé. 
  Am          Adim       E    F C 
Ñëóõàé, ìèëà, ÿê òîò ïòàøîê ñï³âàò, 
Dm              F      E     Am 
   Жå ç ëþáîâè íè÷ äîáðå íå áèâàò. 
 Dm     C G   Dm          F      Em    Am 
Жå ç ëþáîâè, æå ç ëþáîâè íè÷ äîáðå íå áèâàò.

Öè òî ëþáîâ º îä Áîãà äàíà? 
Öè ëåì, ìîæå, äÿáëîì ï³äøåïòàíà? 
Õîö áè-ñ íå õò³ë, òî ìóñèø ëþáèòè, 
Õîö áè-ñ íå õò³ë, ïðîòî ìàø òåðï³òè. 
Õîö áè-ñ íå õò³ë, õîö áè-ñ íå õò³ë, ïðîòî ìàø òåðï³òè.

Ìèëà, ìèëà, òè ïîêóñî ºäíà, 
Óæ òÿ ëþáëþ íå ð³ê àíè íå äâà. 
Öè-ñ ì³ äàëà ç³ëëÿ ñÿ íàïèòè? 
Íå ìîæ, ìèëà, íèÿê áåç òÿ æèòè. 
Íå ìîæ, ìèëà, íå ìîæ, ìèëà, íèÿê áåç òÿ æèòè.

Ìè âîðîæêà äàâíî âîðîæèëà, 
Жå ìÿ çäóðèò ä³âêà ÷îðíîáðèâà, 
Жå íå áóäó âèä³ë çà íüîì ñâ³òà, 
Àæ ïðîìèíóò ìî¿ ìëàäè ë³òà. 
Àæ ïðîìèíóò, àæ ïðîìèíóò ìî¿ ìëàäè ë³òà.

Ïðîãðàø (íà òåìó Âñòóïó).
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Ï³ä îáëà÷êîì ÿâ³ð çåëåí³º — 
Ïîñìîòð, ìèëà, ÿê íèì â³òåð â³º. 
Ìîæå, âèðâå éîãî ç êîðåíÿìè. 
Ìèëà ìîÿ, øòî òî áóäå ç íàìè? 
Ìèëà ìîÿ, ìèëà ìîÿ, øòî òî áóäå ç íàìè?

Ïðîãðàø (íà òåìó Âñòóïó).

Значення деяких використаних тут лемківських слів і словосполучень: 

 під облачком — під віконцем 
 премилений — гарний 
 нич — нічого 
 дяблом (дзяблем) — дияволом 
 видів — бачив

Джерела: Текст записано на слух з аудіо: Марія Бурмака. «Лишається надія». 1994; 
частково використано тексти зі збірника Семана Мадзеляна, сторінок  
http://www.burmaka.kiev.ua; Проект «Українські пісні»  http://www.pisni.org.ua.
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П³ñíя пðî ìîâó
Слова і музика: Ярослав Юрчишин. Пісня написана в 1999 році в селі Сприня Старо
сам бірського району Львівської області під час проведення першого Збору молодіжних 
націо нальнопатріотичних організацій Львівщини з нагоди 55ї річниці утворення УГВР. 
На цьому зборі було ініційовано вдалу молодіжну кампанію «Молодь проти русифікації», 
результатом якої стала заборона Головою львівської обласної держад мі ністрації трансляції 
першого російськомовного FM радіо на території Львівщини. Тоді Славко ще був активістом 
«Моло дої Просвіти», і тільки через два роки вступив до Пласту. 

Em               G    D                Em  
   Õàé ùàñòÿ íå â³÷íå,  à æèòòÿ ñêîðîïëèííå, 
Em                G     D                Em  
   Îé, ðîäå ì³é êðàñíèé,  íå ñêîðî÷óé éîãî. 
Em           G   D          Em  
   Íåìàº äåðæàâè,  ìàëî¿ êðà¿íè,  
Em             G    D               Em  
   ßêà á â³äöóðàëàñü  â³ä ñëîâà ñâîãî. 
    Am      Em        G       D     G 
   Õàé ñïëèâàþòü ðîêè,  âèðîñòàþòü ä³òè. 
    Am    Em         H7           Em 
   Òà íå ìîæíà ñâîãî   ÷óæèì çàì³íèòè.

Âñå ò³ëüêè íàéêðàùå ç óñ³º¿ ïëàíåòè 
Ó ìîâó âïàäàº, íåìîâ ò³ ïîò³÷êè. 
Íàâ³ùî æ ì³íÿòè ñëîâî íàøèõ ïîåò³â  
Íà ð³÷êó, ÿêîþ íàì â áåçâ³ñòü ïëèâòè?

ßê ³ñêðèòüñÿ âîäà, äíî âñå ãëèáøå çíèêàº. 
Íàéð³äí³øà ð³êà çö³ëèòü, ùî â³äìèðàº.

Òà ðàïòîì ì³ë³òè íàøà ð³÷êà ïî÷àëà, 
²ç ð³÷êè ÷óæî¿ ïîïàëà âîäà. 
Âîíà íåïîãàíà, òà íàñ ðîç’ºäíàëà, 
Òà íàñ ïîä³ëèëà íà òàáîðè äâà.

² íåìà ùàñòÿ íàì, îé, òà íà ö³ì ñâ³ò³ —  
Ð³çíèìè ìîâàìè ðîçìîâëÿþòü îäíèõ áàòüê³â ä³òè.

Îé, ÷èñòèòè òðåáà ñòð³ìêó ìîâó-ð³÷êó 
Â³ä íàìóëó-áðóäó ç ÷óæèõ áåðåã³â. 
Áî ä³òè ìàëåíüê³ ÿê âèï’þòü âîäè÷êè, 
Çàáóäóòü ïðî ñëàâó ä³ä³â-ïðàáàòüê³â.

Òè, þíà÷å, íå ñò³é, îé, íå ñò³é, ðàäè Áîãà. 
Â á³é çàïåêëèé âñòóïàé, ïîêè íå çáèëè ç äîðîãè.

Джерело: Співаник Лицаря. — Київ—Львів: Орден Залізної Остроги, 2004. — 110 с.
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П³ñíя пðî Пàë³я
Пісня пластуна сеньйора Володимира Скоробського з Києва на слова українського 
поетаромантика Левка Боровиковського (1808—1889). На ці ж слова існує ще народна 
пісня, записана в 1925 році в с. Жерденівка Гайсинського району Вінницької області. 
Семен Палій (справжнє прізвище — Гурко), випускник «Могилянки», учасник оборони 
Відня від турків (1683), ватажок антипольського повстання (1702—1704), в якому з боями 
зайняв Корсунь, Богуслав, Білу Церкву, Бердичів, Бар, Меджибіж, Немирів та інші міста. 
В 1709 р. Палій очолив загони козаків проти військ Мазепи в битві під Полтавою, помер 
своєю смертю наступного року.

Âñòóï:  Em C G H7  (4) 
 
 Em            C 
Ëþëüêà â ðîò³ çàøêâàð÷àëà, 
 G              H7 
Шàáëÿ â í³æíàõ çàáðÿæ÷àëà —  
 Em        C 
Шàáëÿ ð³çàíèíó ÷óº, 
 G          H7 
Ëþëüêà ïîæàðè â³ùóº.

Ñèä³òü âäîìà íà ïîêî¿ 
Íå ïðèñòàëî êîçàêîâ³. 
Ñêëè÷, êîçà÷å, ñêëè÷ äðóæèíó,  
Éäè, Ïàë³þ, â Ëÿõ³âùèíó.

   Ïðîãðàø: Em C G H7 (2)

Ãîä³, êîíþ, â ñò³éë³ ñïàòè, 
Їäåì ëÿõ³â ïîëÿêàòè. 
Шâèäøå ì÷è, í³æ êðåìíåì çáèòà  
Çãàñíå ³ñêðà â³ä êîïèòà.

Õòî, ÿê ñòð³ëêà, ³ç ìàéäàíó 
Âèõðåì ì÷èòüñÿ çà Óêðàéíó. 
ßðë³â ñâ³÷êà é òó÷à ñèíÿ —  
Êîçàêîâ³ íå çàïèíà.

   Ïðîãðàø.

Õòî â òðàâ³ — âð³âí³ ç òðàâîþ, 
Õòî â âîä³ — âð³âí³ ç âîäîþ. 
Õòî ó ë³ñ³ — âð³âí³ ç ë³ñîì, 
Í³÷÷þ ïåðåâåðòíåì-á³ñîì.

Ðàíí³ ï³âí³ íå ñï³âàëè, 
Â Ïîëüù³ çàìêè çàïàëàëè. 
Ó ïîæàð³ æèäà øêâàðèòü 
² ç ïîæàðó ëþëüêó ïàëèòü 
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   Em C G H7 
Ïàë³é!

Äå áóâ çàìîê — ïîïåëèùå,  
Äå öâ³â ãîðîä — òàì êëàäáèùå. 
Âðàæå ïîëå êðîâ’þ ìî÷èòü 
² îá êàì³íü øàáëþ òî÷èòü.

Ùå é íå ìð³ëî, íå ñâ³òàëî, 
Ïîëüù³ êðàé ÿê íå áóâàëî. 
Ó Ïàë³ÿ íà ïðè÷³ëêó  
Êðèêíóâ ï³âåíü íà çàñ³êó: 

  Em   C   G H7 
«Êóêóð³êó!»

   Ïðîãðàø: Em C G H7 (5)

Ëþëüêà â ðîò³ çàøêâàð÷àëà, 
Шàáëÿ â í³æíàõ çàáðÿæ÷àëà —  
Шàáëÿ ð³çàíèíó ÷óº, 
Ëþëüêà ïîæàðè â³ùóº.

Ñèä³òü âäîìà íà ïîêî¿ 
Íå ïðèñòàëî ïëàñòóíîâ³. 
Ñêëè÷, ïëàñòóíå, ñêëè÷ äðóæèíó, 
Éäè, ïëàñòóíå, â Óêðà¿íó.

   Ïðîãðàø: Em C G H7 (4)
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Пëèâå êà÷à
Обробка слів, переклад: Тарас Чубай, «Скрябін». Стара сумна лемківська пісня (за деякими 
даними, сучасні слова належать закарпатському поетові Василю ҐренджіДонському). 
У ній йдеться про розлуку юнака з рідним домом та матір’ю. Мотив розставання може 
драматизуватися проханням дівчини взяти її з собою, плачем матері за єдиним сином 
або ж провіщенням смерті козака. Тривога, погане передчуття передається так званими 
формулами неможливого. Наприклад, на питання матері: «Сину мій, коли приїдеш до нас?» 
хлопець відповідає: «Як павине пір’я наспід потоне, млиновий камінь наверх виплине» 
(«Ой мала вдова сина сокола»); або сестра говорить, що брат її повернеться тоді, коли 
зійде пісок, що вона посіяла на камені і т. п. Часто символічним провісником смерті у цих 
творах є чорний птах або кінь.

Після подій на Майдані 18—20 лютого 2014 року пісня у виконанні гурту «Піккардійська 
терція» стала реквіємом за героями Небесної Сотні.

Âñòóï: Am (bass: A G F# F C H)  (x2) 
Am

   Ïëèâå êà÷à ïî Òèñèí³, 
   Îé, ïëèâå êà÷à ïî Òèñèí³. 
                     G 
   Ìàìêî ìîÿ, íå ëàé ìåí³. 
    C      G   Am 
   Ìàìêî ìîÿ, íå ëàé ìåí³.

Çàëàºø ìè â çëó ãîäèíó, 
Îé, çàëàºø ìè â çëó ãîäèíó. 
Ñàì íå çíàþ, äå ïîãèíó.   (x2)

Ïîãèíó ÿ â ÷óæ³ì êðàþ, 
Ïîãèíó ÿ â ÷óæ³ì êðàþ. 
Õòî æ ìè áóäå áðàòè ÿìó?  (x2)

Âèáåðóò ìè ÷óæ³ ëþäå, 
Îé âèáåðóò ìè ÷óæ³ ëþäå, 
Öè íå æàëü òè, ìàìêî, áóäå? 
Îé, öè íå æàëü òè, ìàìêî, áóäå?

Îé ÿê ìåí³, ñèíêó, íå æàëü? 
ßê æå ìåí³, ñèíêó, íå æàëü? 
Òè íà ìî¿ì ñåðöþ ëåæàâ.   (x2)

Джерело: CD Тарас Чубай і «Скрябін». «Наші партизани», 2000; Проект «Українські пісні»  
http://www.pisni.org.ua.
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Пîâ³яâ â³òåð ñòåпîâèé
Українська народна пісня. Правдоподібно, вперше на широкий загал її почала виконувати  
театрстудія «Не журись!». Згодом, коли з’явився альбом вибраних пісень театру, він 
отримав назву за цією піснею. Пісня також представлена в альбомі «Наші партизани» — 
співака Тараса Чубая, а також гуртів «Плач Єремії» та «Скрябін». Альбом вперше виданий 
у 2000 році, потім перевиданий у 2003 і 2004 роках.

C                  G 
Ïîâ³ÿâ â³òåð ñòåïîâèé, 
                  C 
Òðàâà ñÿ ïîõèëèëà. 
        F             G        | 
Âïàâ â áîþ êîçàê ìîëîäèé,      | 
               C               | (2) 
Ä³â÷èíà çàæóðèëàñü.            |

À áóâ òî õëîïåöü ìîëîäèé, 
Éîãî á ëèøåíü êîõàòè. 
Â³í âïàâ, ÿê òîé ñóõèé ëèñòîê, | 
Ïîâ³ê áóäå ëåæàòè.             |(2)

Ëåòèòü âîðîí ç ÷óæèõ ñòîðîí, 
Òà é æàë³áíåíüêî êðÿ÷å 
Âñòàâàé, êîçà÷å ìîëîäèé,       | 
Òâîÿ ä³â÷èíà ïëà÷å.            |(2)

Çàïëà÷å ìàòè íå îäíà, 
Çàïëà÷å ÷îðíîáðèâà, 
Ùî íå îäíîãî êîçàêà,           | 
Ñèðà çåìëÿ íàêðèëà.            |(2)

Джерела: Відлуння лісу / Упорядник І.О. Голубенко. — Київ: Інститут громадянського 
суспільства, 2000. — 197 с.; Проект «Українські пісні» http://www.pisni.org.ua.
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Пîâñòàíåöü
У пісні «Повстанець» музиканти гурту «Кому Вниз» разом з вокалістом іншого відомого 
колективу «Сокира Перуна» Арсенієм Білодубом використали музику та текст композиції 
«Rebell» німецького націоналістичного гурту «Landser», вільний поетичний переклад якої 
було зроблено  Вiталiєм Нестерчуком ще у 2009 році. Перекладений текст оновив та 
інтерпретував під українські реалії Арсеній Білодуб. Ця композиція є справжнім літописом 
українського повстанського руху, починаючи з часів козаччини і закінчуючи актуальним 
сьогоденням і війною на сході. Вона висвітлює боротьбу за свободу і державність багатьох 
поколінь українців та відображає циклічність цієї правої боротьби.

Âñòóï: Am

  Am                 Bm*        Am
ß áóâ Ïîâñòàíöåì â êîçàöüê³é áîðí³
  C E
Ñëàâíîãî Áîãäàíà â âèçâîëüí³é â³éí³.
 Am         C       G 
Íàâ³òü íà ñòðàòó ç ìóæí³ñòþ éøîâ:
  Am                   G**         Am 
ß áóâ Ïîâñòàíöåì, çà ñâîáîäó ëèâ êðîâ.

ß áóâ ñîòíèêîì ó Çàë³çíÿêà,
Â ãàéäàìàöüêèõ çàãîíàõ ãàðòóâàëàñü ðóêà,
Êð³çü îãíèñòó áðîíü éøëè äî áîþ ìè çíîâ:
ß áóâ Ïîâñòàíöåì, çà Ïðàâäó ëèâ êðîâ!

ß áóâ ×îðíèì Âîðîíîì, ïîä³áíèì äî ò³í³,
Ó Õîëîäíîãî ßðó â îñòàíí³é ãîäèí³.
Õòî âîðîãó çäàâñÿ, êîãî ñòðàõ ïîáîðîâ –
Ïðèéäå Ïîâñòàíåöü ³ ïðîëëº âàøó êðîâ!

ß áóâ Ë³ñîâèì Áðàòîì íà Âîëèí³,
Äî ê³íöÿ îïèðàâñÿ ÷åðâîí³é ëàâèí³...
Â³ä áåçñèëî¿ ëþò³ ñêàæåí³â ëþäîëîâ,
ß – Ïîâñòàíåöü!

Äâàäöÿòîãî Ëþòîãî íà Ìàéäàí³...
Ïðîòè ñíàéïåð³â, “áåðêóòó” òà ïîë³öà¿â!
Òàê äîáðå íàïàëì íà áðîí³ çàïàëàâ!
ß ïîâñòàâ, çà ñâîáîäó ñâîþ êðîâ ïðîëèâàâ...

ß Ïîâñòàíöåì çàëèøóñÿ àæ äî çàãèíó,
Íå ïðîãíàòè ìåíå ³ç ìîº¿ Êðà¿íè!
Ùîá çðàäíèöüêèé âèïë³ä ó ïåêëî ç³éøîâ,
ß âîþþ íà Ñõîä³ – êèïèòü ìîÿ êðîâ.
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Am                      G        Am 
Òàê, ÿ Ïîâñòàíåöü, ³ êèïèòü ìîÿ êðîâ.
      Am           G
ß ïîâñòàâ – çà ñâîáîäó 
          Am
Òå÷å ìîÿ êðîâ.

*Акорд Вm грається тільки в першому та другому куплеті, натомість в продовженні 
замість нього грається акорд G.

**В оригіналі в другому куплеті замість акорду G грається акорд Bm, а в п’ятому – акорд 
E.

Джерело:  Проект «Українські пісні» http://www.pisni.org.ua
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Пîëåò³â бè-ì íà êðàé ñâ³òà
Наразі існує два варіанти авторства цієї лемківської пісні. За однією версією, автором 
композиції є Лех Конопніцький, який співає в українській Капелі бандуристів Торонто, 
а в 70—80 роках друкував самвидавні співаники (українці в Польщі брали їх з собою в 
туристичні подорожі по Лемківщині). За другою — автором слів є народний поет i маляр 
Іван Русенко (1890—1960), музики — Ярослав Трохановський (художній керівник і диригент 
ансамблю пісні й танцю «Лемковина»).

Em 
   Ïîëåò³â áè-ì íà êðàé ñâ³òà,  
G                  D          G 
   ßê â³òåð, ùî â ïîë³ ë³òà, ãåé,  
   D            H7 
Â ãàìåðèöüêèé êðàé.  
 Em              Am  
Ëåì æàëü ìè òÿ, ìîÿ õèæî...  
 Em       Am     Em  
Ëåì æàëü ìè òÿ, ìîÿ õèæî  
 Am   H7    Em  
Ñîëîì’ÿíà, æàëü.

À ó íàñ âåëèêà á³äà — 
Íå ìîæíà çàðîáèöü õë³áà, ãåé, 
Ìóøó ¿õàöü â äàëü. 
Ëåì æàëü ìè âàñ, ìî¿ âåðõè...  
Ëåì æàëü ìè âàñ, ìî¿ âåðõè   
Çåëåí³¿, æàëü. 

Ëåì æàëü ìè âàñ, â³âö³ ñèâ³,  
Жå âàñ ïëåêàâ áåç òðè çèìè, ãåé, 
Îé æàëü ìè âàñ, æàëü. 
À ³íà÷å áè-ì ïî¿õàâ...  
À ³íà÷å áè-ì ïî¿õàâ  
Â ãàìåðèöüêèé êðàé.

Ëåì æàëü ìè òÿ, ìîÿ ñòðàíî, 
Äå æèâóòü ìàì³÷êà ç íÿíüîì, ãåé, 
Îé æàëü ìè òÿ, æàëü. 
Õîöü â íàñ á³äà — íå ïî¿äó...  
Õîöü â íàñ á³äà — íå ïî¿äó  
Â ãàìåðèöüêèé êðàé.

Джерела: Пісневир. Молодіжний співаник. — Львів, 2001; Співаник Лицаря. — Київ—
Львів: Орден Залізної Остроги, 2004. — 110 с.; Проект «Українські пісні» http://www.pisni.
org.ua.
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Пîõ³ä êîçàê³â
Текст під назвою «Пісня» написав 8 грудня 1955 року Василь Симоненко (1935—1963). 
Музика належить львівському барду Андрію Гавру, який, між іншим, колєґує із пластовим 
куренем «Ватага Бурлаків» та є другом автора пісні «Арій прощається». Обробку мелодії 
здійснив львівський пластунбандурист Тарас Гривул.

Em                     D 
   Ùî ÿðàìè ãëèáîêèìè,   ñòåïîì òà ë³ñàìè,  
Em                            D 
   Éøëè êîçàêè ïðîòè õàíà — áëèñêàëè ñïèñàìè.  
 Am                      Em  
Ãåé, ³ðæàëè äèê³ êîí³ — âîðîí³, áóëàí³.  
D  
   Ìàéîð³ëè êîðîãîâêè... 
C                           H7    Em 
   Ìàéîð³ëè êîðîãîâêè ó ãóñò³ì òóìàí³. 

Ïîïåðåäó íà áàñêîìó, íà êîí³ ãàðÿ÷³ì 
Їõàâ ñëàâíèé Êîíàøåâè÷ — êîøîâèé êîçà÷èé. 
²øëè áèòè òàòàðèíà, òàáóíè çàéìàòè,  
² ãðèì³ëî íàä ñòåïàìè,  
             ³ ðåâ³ëî íàä ñòåïàìè ãð³çíå:

Ïðèñï³â: 
G                            D  
Îé ãàé, ìàòè, îé ãàé, ìàòè, ãàé, øèðîê³ íèâè.  
 Am                        Em                D 
Ï³äåì â ãîñò³ ê áóñóðìàíó —  íàòâîðèìî äèâà.  
G    
Îé ãàé, ìàòè, îé ãàé, ìàòè, ãàé, òà íå çàãàéñÿ.  
Am  
   Íå âåñ³ëëÿ, à ïîìèíêè... 
C                                H       Em 
   Íå âåñ³ëëÿ, à ïîìèíêè â³äïðàâëÿòü çáèðàéñÿ. 

Òà íå ïëà÷ òè íàä òðóíîþ, íå ç³òõàé òÿæåíüêî. 
Êðàùå â ï³ñíþ ñâîþ òóãó âèëèé, ñòàðà íåíüêî. 
Ùîáè ñëàâà íàøà â ï³ñí³ ëèíóëà ñâ³òàìè. 
Ùîá ãîðäèëàñü Óêðà¿íà...  
Ùîá ãîðäèëàñü Óêðà¿íà íàìè, êîçàêàìè.

Ïðèñï³â.
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Пðàâäà 
(П³ñíя пðî Пðàâäó)

Слова і музика — Олександра Шевченка. Пісня написана 9 травня 1991 року у Львові. 
Сашко є автором близько 140 творів, зокрема популярної пісні «Старенький трамвай» та 
вміщеної у цьому співанку пісні «Чорна вишиванка». Інші Твори О. Шевченка можна знайти 
в аудіоальбомах «Старенький трамвай. Пісні Олександра Шевченка» (1996) та «Правда. 
Наталя Самсонова виконує пісні О. Шевченка» (2004).

      Am                 E        Am  
²ç äàëåêèõ â³ê³â òà ³ç ñèâèõ äàâíèí 
      C                     G      C 
Ëþäè â³ðÿòü, ùî Ïðàâäà íà ñâ³ò³ æèâà. 
     F             A7        Dm  
² øóêàòè òó ï³ñíþ ï³øîâ íå îäèí, 
       Am       E       Am 
Òà í³õòî íå âåðíóâñÿ íàçàä.

Ðàç ç³áðàâñÿ â äîðîãó îäèí ÷îëîâ³ê, 
Êèíóâ ð³äíèõ ³ ä³ì, êèíóâ âñå — áóäü ùî áóäü... 
Îá³éøîâ ö³ëèé ñâ³ò — ³ ìèíóâ éîãî â³ê... 
Íåëåãêîþ áóëà äîâãà ïóòü.

Ïðèñï³â: 
        F                    C 
Òà â³í â³ðèâ, ùî Ïðàâäà íà ñâ³ò³ æèâà, 
     F               C 
Ìîëîäà, íåçåìíî¿ êðàñè, ÿê áîãèíÿ. 
       Dm                     Am 
Ñâÿòî â³ðèâ, ùî Ïðàâäà — íå ïðîñòî ñëîâà, 
      Dm     E       Am 
Ùî í³êîëè âîíà íå çàãèíå.

² çóñòð³ëàñü áàáóñÿ — ïîòâîðíà é ñòðàøíà, 
Âñÿ ó çìîðøêàõ ³ øðàìàõ, ñë³ïà ³ áåççóáà - 
Òî é áóëà îòà Ïðàâäà, ÿêó â³í øóêàâ, 
Ùî ó áèòâàõ çíàéøëà ñâîþ çãóáó.

² çàïëàêàâ ç ã³ðêî¿ ðîçïóêè ñòàðèé: 
«Ëþäè â³ðÿòü, ùî òè — ìîëîäà ³ ïðåêðàñíà. 
ßê ÿ ¿ì ðîçêàæó, ùî ÿ ïðàâäó çóñòð³â 
Òàêó êâîëó, ñòàðó ³ íåùàñíó?»

Íó, à Ïðàâäà íà òå óñì³õíóëàñÿ êðèâî: 
«Òè äèòÿ÷ó ¿õ â³ðó â ñåðöÿõ íå äóøè. 
Ìîæíà âñå ó ëþäåé â³ä³áðàòè... êð³ì â³ðè - 
À òîìó òè ¿ì ïðîñòî... çáðåøè...
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Ïðèñï³â: 
Òè ñêàæè ¿ì, ùî Ïðàâäà íà ñâ³ò³ æèâà, 
Ìîëîäà, íåçåìíî¿ êðàñè, ÿê áîãèíÿ. 
Íåõàé â³ðÿòü, ùî Ïðàâäà — íå ïðîñòî ñëîâà, 
Ùî í³êîëè âîíà íå çàãèíå».

Джерело: Проект «Українські пісні» http://www.pisni.org.ua.

Пðèñâяòà Ãàëèöüêîìó пîëêó  
ñ³÷îâèõ ñòð³ëüö³â

Автором слів і музики є київський бард Ігор Жук, що написав пісню «Пам’яті Симона Петлюри» 
(входить до цього співаника) та багато інших. У пісні використано мотиви з відомої стрілецької 
пісні «Ой, у лузі червона калина». Сюжетом для пісні послужили події, пов’язані з Київськими 
Січовими Срільцями на чолі з Євгеном Коновальцем в листопаді 1918 року, коли з одного 
боку Львів штурмували поляки, а з другого, під Києвом, стояли білі і червоні російські війська. 
Галичанин Є. Коновалець тоді прийняв рішення: «Шлях на Львів лежить через Київ!»

Âñòóï: | G | C G E | Am E Am | 
   Am                                     E 
  Íèçüêî ñõèëèëàñü êàëèíà, í³áè ìîëèòüñÿ Áîãó, 
   Dm                                    E 
  Â³òåð çà íàìè íåñå ÷è òî ï³ñíþ, ÷è òî òóãó... 
Dm                                               E 
  Ìàìî, íå òðåáà, — íå éä³òü íàñ âèãëÿäàòè íà äîðîãó, 
  E                                       Am   G 
  Îé, ùå íå ñêîðî íàì êîíèê³â ïàñòè êîëî Áóãó. 
Ïðîãðàø 1:  C G E Am 

  ×óòè íàì, ÷óòè, ÿê ð³äíèé ãîëîñ íàñ äîäîìó êëè÷å; 
  Âèäíî íàì, âèäíî á³äó, ùî íàñòóïàº â³ä Ëþáë³íà. 
  Ìàìî, ìè ìóñèì áóòè òóò, áî ìè ñòð³ëüö³ ñâÿòî¿ Ñ³÷³; 
  Ìàìî, íå ìàéòå íàì çà çëå, áî òóò òàê ñàìî — Óêðà¿íà. 
Ïðîãðàø 1.

  Õìàðàìè êðóêè çë³òàþòüñÿ ç Ïîä³ëëÿ ³ ç Ïîë³ññÿ, 
  Ç Á³ëî¿ Öåðêâè óäîñâ³òà íà Ôàñò³â âèñòóïàºì. 
  Äîëÿ íà äîëþ, ÿê øàáëÿ íà øàáëþ, ï³äíÿëèñÿ; 
  Õëîïö³, äî áîþ! —  
             ìè ñâ³é ïîëê äîêóïè â íåá³ ïîçáèðàºì... 
Ïðîãðàø 1.

  Ìàëî íàñ, ìàëî, íàñ çàìàëî, àáè êðàé îáîðîíèòè - 
  Ò³ëüêè é íàä³¿ — íà øàáëþ, íà ñåðöå ³ íà Áîãà... 
  Â Êèºâ³ äçâîíè ìîâ÷àòü, áî íåìà îá ÷³ì äçâîíèòè - 
  Íàøî¿ â³ðè íåìà, à ÷óæà ¿ì íå ï³äìîãà. 
Ïðîãðàø 1.
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  Íèçüêî ñõèëèëàñü êàëèíà, í³áè ìîëèòüñÿ Áîãó, 
  Â³òåð çà íàìè íåñå ÷è òî ï³ñíþ, ÷è òî òóãó... 
  Ìàìî, íå ïëà÷òå, íå éä³òü íàñ âèãëÿäàòè íà äîðîãó - 
  Îé, ùå íå ñêîðî íàì êîíèê³â ïàñòè êîëî Áóãó!.. 

Ïðîãðàø 2:   
   Am    E Am E Am  
   Ì-ì-ì...    
   Am  Dm E Am E Am G 
   Ì-ì-ì...    
   C         G         E  
   À ìè òóþ ÷åðâîíó êàëèíó ï³ä³éìåìî,  
Am                                     E        Am 
   À ìè íàøó ñëàâíó Óêðà¿íó, ãåé-ãåé, ðîçâåñåëèìî!  
Ô³íàë:  C H Am

У пісні використано мотиви з відомої стрілецької пісні «Ой, у лузі»: 
1) «Вступ» — грається на мотив, що відповідає тексту: «А ми тую червону калину 
підіймемо, / А ми нашу славну Україну, гейгей, розвеселимо!»;  
2) «Програш 1» — варіація на ту ж тему, що і «Вступ»;  
3) «Програш 2» — грається на мотив, що відповідає тексту: «Ой, у лузі червона калина 
похилилася, / Чогось наша славна Україна зажурилася. / А ми тую червону калину 
підіймемо, / А ми нашу славну Україну, гейгей, розвеселимо!» 
Джерело: Проект «Українські пісні» http://www.pisni.org.ua.
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Пðî íå¿  
(Êîëè õìåë³º â äóìêàõ ãîëîâà)

Слова та музика ст. пл. Ярослава Юрчишина. Пісня написана на зламі минулого і 
теперішнього тисячоліття у м. Львові. «Ця пісня є прикладом традиційної юнацької лірики, 
коли оспівуєш не конкретну людину, а вимріяний образ, який потім приміряєш і приміряєш, 
аж поки не знайдеш “тієї однієї”. Автор знайшов, чого і всім бажає!» — розповідає Ярослав.

C                  Em           Am 
Êîëè õìåë³ÿ â äóìêàõ ãîëîâà, 
C                  Em           Am 
Íå çàáóâàé ùàñëèâöþ ìèò³ öå¿: 
F              G          C 
Òîä³ íàðîäÿòüñÿ ñëîâà 
      F      G       C 
Äî íå¿ îäí³º¿. 

Êîëè ó âàòð³ õîëîä äîòë³âà 
² í³æíî õèëÿòü ãîëîâè ë³ëå¿, 
Íàâ³÷íî âèêàðáóþòüñÿ ñëîâà 
Äî íå¿ îäí³º¿.

Êîëè âò³êàºø ç ïîòÿãó æèòòÿ, 
ßêèé ïîñ³ëè áëàçí³ ³ ëàêå¿, 
Íå çãàäóé íàäàðåìíî òè ³ì’ÿ, 
Ò³êàþ÷è íå âàðòî é äóìàòè ïðî íå¿.

À ÷àñ ìèíàº. Á³ëüøå âîðîòòÿ 
Íàçàä íå áóäå. Áðèç ö³ëóº ðå¿. 
Ðåàëüí³ íà ïëàíåò³ ïî÷óòòÿ 
Âñå ðåøòà — òë³í. Êð³ì íå¿ îäí³º¿.

Джерело: Проект  «Українські пісні» http://www.pisni.org.ua.
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Пòàõà íà éìåííя Nachtigall
Текст і музика Андрія Середи, аранжування «КОМУ ВНИЗ». У першій версії пісня з’явилася 
на початку 90 х (фрагментарно цей запис є на mp3збірці гурту 2006 року). В остаточній 
версії вперше виконано в рамках акції «Українська молодь Христові» у Кайзервальді (Львів, 
1993 р.). Записів є два: студійний, здійснений «Коморою» 1994 року (In Kastus, 1996 
рік), та з виступу в київському Політехнічному інституті 1997 року (In Kastus in Vivо, 1999 
рік). Нахтіґаль (Nachtigall) — курінь Дружин Українських Націоналістів (ДУН), створений 
у квітні 1941 року, фактичним командиром якого був Роман Шухевич. Саме Нахтіґаль (з 
німецької — «соловейко»), передуючи німецьким загонам, увійшов до Львова і зайняв 
ключові об’єкти міста, зокрема радіостанцію, що дало можливість проголосити Акт 
відновлення Української державности 30 червня 1941 року.

       Em                      G  
Ìàíäðóâàâ õòîñü êðàÿìè òà ç³òêíóâñü ³ç ñò³íîþ,  
         D                    Am  
Òà é ïðîáèâ ãîëîâîâ òàê, ùî áðèçíóëà êðîâ  
        Em           ... 
Â ñèíº íåáî ç³ðêàìè. 
Ñëàâíî, ¿é-áîãó, ò³ ç³ðêè çàïàëàëè,  
² òîä³ ìåí³ áàòüêî ñêàçàëè,  
Ùîá ÿ âæå çáèðàâñÿ â äîðîãó.

Ñëàâíà äîðîãà ïðîëÿãàëà ëóãàìè. 
ß éøîâ ³ øóêàâ, õòî áóâ ñìåðòü, 
À òåïåð êîãî áðàòîì íàçâàëè. 
À â³í òèõî ñòîÿâ çà ìî¿ìè ïëå÷èìà.  
Â³í ñïîê³éíî ñòîÿâ ³ äèâèâñÿ íà ìåíå  
Ñêëÿíèìè î÷èìà.

G       A            Hm     D  
À çà ãîðîþ â ãàþ âèäí³ëàñÿ ð³äíà ñòð³õà,  
   G      D          A       Hm  ... 
Ñòð³õà õîâàëà òèõî ґâåðîâó ñòàëü. 
ß æ íà ïðîõàííÿ ìàìè ³øîâ ç ÷èñòèìè ðóêàìè,  
Òà â ñåðö³ ìîºìó ëóíêî ñï³âàâ Nachtigall!

Äàé ìåí³ ðóêó; êëè÷å ñëàâíà äîðîãà. 
Ìè ï³äåìî ïî í³é ó íàâêîëèøí³é ñâ³ò 
Ï³ä ïðîâîäîì Áîãà. 
Òà òîé áðàò ëèø ñòîÿâ íà ñóöâ³òò³ êàëèíè, 
Éîãî ïàëüö³ ñóäîìíî ñòèñêàëè 
Ò³ëî ìîº¿ äèòèíè.

À çà ãîðîþ â ãàþ âèäí³ëàñÿ ð³äíà ñòð³õà.  
Ñòð³õà õîâàëà òèõî ґâåðîâó ñòàëü. 
ß æ íà ïðîõàííÿ ìàìè ³øîâ ç ÷èñòèìè ðóêàìè,  
Òà ñåðöå ìîº óùåíò ðîçðèâàâ Nachtigall!

Джерела: http://komuvnyz.gothic.com.ua; Пісневир. Молодіжний співаник. — Львів, 2001;  
Проект «Українські пісні» http://www.pisni.org.ua.
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Рàííя ðàíà ëþбîâ…  
(Ç³ðêà íà ³ì’я Мàð³я)

Слова і музика: Констянтин Москалець. Автор зазначає, що у цьому творі поєднано три 
вірші в одному, які Тарас Чубай, лідер гурту «Плач Єремії», звів докупи. «Зірка на ім’я 
Марія», над якою Костю Москальцю довелося працювати близько двох місяців, вийшла у 
світ у вигляді невеликої повісті.

«Я не є релігійним письменником. Я переважно описую бухарів і музикантів, а це така тема, 
що там важко вставити якихось п’ять релігійних копійок. Хоч подеколи мені це вдається 
зробити, як у «Зірці на ім’я Марія». В записах пісня ніколи не виходила, виконується на 
концертах гуртом «Плач Єремії».

Am F 
Ì³é äðóæå, ì³é âå÷³ðí³é, 
C E 
Òè âæå ñèâèé, 
E 
² âñå ùå ñàì. 
Í³ çâ³ðà, í³ òîé Áîã (?) 
² ÷àñ óæå 
Çáèðàòèñÿ íà æíèâà, 
À òè îòàê 
Í³÷îãî é íå ïîñ³ÿâ, 
² âè — íå âäâîõ.

Âçÿëà òåáå (3 ð) 
Ðàííÿ ðàíà ëþáîâ.

Òè çíàºø ç³ðêó íà ³ì’ÿ Ìàð³ÿ? 
Âîíà ãîðèòü, ÿê ðàíà, â íåáåñàõ. 
Âîíà — òâîÿ ëþáîâ, 
Àëå òè — ñàì, 
² íåñïðîìîæíèé ðîçïðîñòåðòè êðèëà 
Â ñàìîòí³õ ñíàõ, 
Â ñàìîòí³õ ñíàõ.

Âçÿëà òåáå ðàííÿ ðàíà ëþáîâ, 
Âñüîãî âçÿëà 
Çà æèâå. 
Âçÿëà òåáå (3 ð) | (2) 
Ðàííÿ ðàíà ëþáîâ.|



163

Ì³é äðóæå, ì³é âå÷³ðí³é, 
Òè âæå ñèâèé, 
² âñå ùå ñàì, 
Í³ çâ³ðà, í³ òîé Áîã (?) 
² ÷àñ óæå 
Çáèðàòèñÿ íà æíèâà, 
À òè îòàê 
Í³÷îãî é íå ïîñ³ÿâ.

Âçÿëà òåáå (3 ð) | (7) 
Ðàííÿ ðàíà ëþáîâ |

Джерело: Проект «Українські пісні» http://www.pisni.org.ua.
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Сàì ñîб³ êðà¿íà 
(Íå âñòèäàéñя — òî òâîя çåìëя)

Пісня гурту «Скрябін» (Андрій Кузьменко та його друзі), альбом «Озимі люди» (2002). 
«Щодня близько 1000 українців подають документи на еміґрацію. Щодня близько 500 укра
їн ців ступають на чужу землю у пошуках кращого життя з метою залишитись там. Ці люди 
відмовляються від своєї культури і своїх звичаїв, своєї віри. Більшість з них до кінця життя 
працює чорноробочими, так і не діставши статусу громадянина чужої країни. А можливо, 
їхня біда полягала в тому, що відповідь треба було шукати в собі, а не в підручнику 
географії. Ти сам собі країна! Зроби порядок в своїй голові!»

Âñòóï:  Em A G A  (2)  
 
Em                  A7  
   Íà òâî¿õ äæ³íñàõ   àìåðèêàíñüêèé ïðàïîð, 
G                      A7   
   Íà òâî¿é ìàéö³ — êàíàäñüêå êëåíîâå ëèñòÿ. 
Em                     A7  
   Ó òâî¿õ î÷àõ âèäíî ò³ëüêè îäíå ïèòàííÿ: 
G                      A7   
   Õòî ìåíi ñêàæå — ÷îìó ÿ òóò íàðîäèâñÿ? 
Am            H7                      Am 
   Íå òâîÿ âèíà — ùî òè áàòüêà ñâîãî ñèí, 
             H7 
   À òâîÿ á³äà — íå âì³òè áóòè íèì!

Ïðèñï³â: 
Em         G                  D 
   Íå âñòèäàéñÿ — òî òâîÿ çåìëÿ, 
           A             Em 
   Íå âñòèäàéñÿ — òî Óêðà¿íà. 
          G               D  
   Äîáðå òàì º, äå íàñ íåìà. 
              A                 Em  
   Ñòàíü äëÿ áàòüêà íîðìàëüíèì ñèíîì.

 
Òè çíîâó êóïèø còðóéîâ³ í³ìåöüê³ øóçè, 
Òâî¿ âóõà äàâíî âæå çâèêëè äî ÷óæî¿ ìóçèêè, 
Íà òâî¿õ ãóáàõ çàñòèãëà ãðèìàñà áîëþ: 
×îìó ÿ òóò ùå — ÿ õî÷ó äàâíî íà âîëþ!

Íå òâîÿ âèíà — ùî òè áàòüêà ñâîãî ñèí, 
À òâîÿ á³äà — íå âì³òè áóòè íèì!

Ïðèñï³â.

Джерело: Проект «Українські пісні» http://www.pisni.org.ua.
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Сåëî
Слова і музика студента колегіуму при монастирі святого Йосафата в м. Бучач Андрія 
Возняка. «Це була одна з найпопулярніших пісень нашого колегіуму», — розповідає 
ст. пл. Орест Кутрань, ОЗО, що навчався разом з автором та став одним з головних 
популяризаторів цієї пісні у пластовому середовищі. Зараз пісня «Село» є однією з 
найвідоміших пісень в репертуарі гурту «ФаМажор», до складу якого входять пластуни 
Орест Кутрань, Олег Білик та Андрій Гуменецький з куреня «Орден Залізної Остроги».

C             Am 
Á³ëå âçèìêó âñå ñåëî, 
Dm          G 
Õàòó ñí³ãîì çàìåëî. 
Ë³ä ïîêðèâ ïîâåðõí³ ð³ê, 
Áóâ íåäàâíî íîâèé ð³ê. 
Ïî ñåëó âåðòåï ñï³âàº, 
Âñ³õ â ñåë³ ç Ð³çäâîì â³òàº, 
² óñ³ì òóò âåñåëî — 
Dm         G       C 
Öå çèìà ïðèéøëà â ñåëî.

Ïðèñï³â: 
À ó íàøîìó ñåë³  
Є âåëèê³ ³ ìàë³, 
Є â íàñ õëîïö³ ³ ä³âêè,  
Є îçåðà ³ ñòàâêè, 
Є ñîáàêè ³ êîðîâè,  
Ïàñîâèñüêà ³ ä³áðîâè,  
Á³ëÿ öåðêâè êëóá ñòî¿òü —  
Ëèø íà òàíö³ ïðèõîä³òü.

Є â íàñ øêîëà ³ ñ³ëüðàäà,  
³ ãîðîäè á³ëÿ õàòè,  
à ï³ä ë³ñîì äæåðåëî...  
Îòàêå-òî â íàñ ñåëî. 
Íàâåñí³ â íàø³ì ñåë³  
âæå êóðëè÷óòü æóðàâë³, 
ðîçïóñêàþòüñÿ êâ³òêè,  
ïðèë³òàþòü ëàñò³âêè,  
ëþäè õîäÿòü íà ïîëÿ,  
ïðîêèäàºòüñÿ çåìëÿ. 
Â³ä çèìè âñå îæèëî...  
Öå âåñíà ïðèéøëà â ñåëî.

Ïðèñï³â 
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ßê ë³òî ïðèéäå â ñåëî,  
Çðàçó ñòàíå âåñåëî, 
áóäå ÷óòè äçâ³íê³ çâóêè,  
Äî áàá³â ïðè¿äóòü âíóêè, 
Ëþäè ïîëå îáðîäëÿþòü,  
âíóêè ¿ì äîïîìàãàþòü. 
Ñîíöå ðîçäàº òåïëî —  
ë³òî ó ñåëî ïðèéøëî.

Ïðèñï³â 

Âîñåíè â íàø³ì ñåë³ 
âæå êóðëè÷óòü æóðàâë³, 
ïîæîâò³â çåëåíèé ãàé, 
äîñòèãàº óðîæàé, 
ëþäè óðîæàé çáèðàþòü, 
âñ³õ äî ïðàö³ çàëó÷àþòü. 
Õîëîäí³øå, í³æ áóëî, — 
îñ³íü âõîäèòü ó ñåëî.

Ïðèñï³â
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Сåñòðà
Автор слів — Віктор Винник, лідер гурту «Мері». Пісня «Сестра» виділяється з творчого 
доробку гурту. «Сестра» з одного боку пісня особистісна. У автора твору Віктора Винника 
молодша сестра вже десять років мешкає в Парижі. І ця пісня — невеличке пояснення 
всього, що за цей час змінилось в Україні. З іншого боку, слова пісні зрозумілі багатьом, 
оскільки в них просто і доступно змальовано сьогодення нашої країни очима пересічного 
жителя. У приспіві використано рядки вірша Василя Симоненка «усмішка твоя єдина…, 
очі твої одні». Ці слова адресовані нашій країні. Вони  «як світло в кінці тунелю». В них 
вкладено простий і водночас глибокий зміст про те, що незважаючи ні на що, країна 
повинна вистояти.  

Em                                     C  
Òè ïèòàºø, ñåñòðà, ÿê òóò ó õàò³?.. 
Am  
                 H7. 
Ñëàâà Áîãó, âñå äîáðå: ³ ìàìà, ³ òàòî. 
Em                        C  
Çíàºø, ò³ëüêè á íå ã³ðøå. Íó, ùî ùå 
ñêàçàòè?.. 
Am  
                 H7. 
Ñëàâà Áîãó, âñå äîáðå: ³ ìàìà, ³ òàòî.

Òè êàæåø, ç-çà êîðäîíó âñå íå òàê âèãëÿäàº, 
² í³áè ìè òóò ùå º, ³ í³áè íàñ âæå íåìàº. 
Âîíè, ìîæëèâî, ïðàâ³, ¿ì, íàïåâíå, âèäí³øå, 
Áî ÿ ³ ñàì âæå íå çíàþ, ùî êðàùå, ùî ã³ðøå. 
ßêùî ïîñëóõàòè íîâèíè — íå òàê âñå é ïîãàíî. 
Íîâèíè ïîçèòèâí³ ³ ââå÷åð³, ³ ðàíî, 
À òàêîæ âñ³ ñèäÿòü ïî ñâî¿õ êóòêàõ, 
² ñêîðî âèáîðè, âèáîðè, âèáîðè íà...

Ïðèñï³â: 
Em                                                       
C  
Ìîÿ í³êîìó íå ïîòð³áíà êðà¿íà, 
Am  
                H7. 
Ìî¿ íå çîâñ³ì çðîçóì³ë³ ï³ñí³, 
Em                                   C               
Am  
     H7 
Àëå óñì³øêà òâîÿ ºäèíà, î÷³ òâî¿ îäí³! 
Ìîÿ í³êîìó íå ïîòð³áíà êðà¿íà, 
Ìî¿ íå çîâñ³ì çðîçóì³ë³ ï³ñí³, 
Àëå óñì³øêà òâîÿ ºäèíà, î÷³ òâî¿ îäí³! 
Î÷³ òâî¿ îäí³!.. Î÷³ òâî¿ îäí³!..
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Òè ïàì’ÿòàºø, äâàäöÿòü ðîê³â òîìó âñå ïî÷èíàëîñü, 
À ìè ìàë³ áóëè ùå, àëå òåæ íà ùîñü ÷åêàëè. 
Íàì êàçàëè, ùî ïîâèíí³ íàðîäèòèñü íîâ³ ëþäè, 
ßê³ ñòðàøíå ìèíóëå, ÿê ñîí çàáóäóòü. 
² ëþäè íàðîäèëèñü. Ëþäè ï³øëè äî øêîëè, 
Їì ïëþâàòè íà âñå, ó íèõ ñâî¿ ïðèêîëè. 
Âîíè äàâíî æèâóòü ïî ñâî¿õ âëàñíèõ çàêîíàõ: 
Ñïîðòèâêè, ïèâî, ñºìêè, øàíñîí íà òåëåфîíàõ. 
Òåïåð ó øêîë³ âæå íå â÷àòü ëþáèòè Áàòüê³âùèíó. 
Âñ³ ïåðåêîíàí³ ó òîìó, ùî âîíà ¿ì ùîñü ïîâèííà, 
² âæå í³êîãî íå ï³äñàäèø í³ íà ÿêó ³äåþ, 
Âîíè âäèõàþòü áàòüê³âùèíó ³ç çàïàõîì êëåþ.

Ïðèñï³â

Â íàñ ñòàëî á³ëüøå ìàøèí — òàêà ïîòðåáà ³ ìîäà, 
Ïåíñ³îíåð³â, æåáðàê³â ó ìàãàçèíàõ ïåðåä âõîäîì. 
Ïðàâäà, Çàõ³ä íå ñòàâ áëèæ÷å ç³ Ñõîäîì, 
Âñå ÿê çàâæäè: áàíäèòàì — òþðìè, ³ ì³ë³ö³ÿ ç íàðîäîì. 
Äåïóòàòñüê³ ðîçìîâè, çíà÷êè, ñïåöñèãíàëè 
Êîãîñü äî ñì³õó, êîãîñü äî ñë³ç ä³ñòàëè, 
À ùå äîðîãè, äóðàêè, Ðîñ³ÿ ç ñâî¿ì ãàçîì. 
Ç òîþ ìàëîþ, ùî òè çíàëà, ìè âæå á³ëüøå íå ðàçîì.

Ïðèñï³â

Òè ïèòàºø, ñåñòðà, íó, ÿê òóò ó õàò³?.. 
Ñëàâà Áîãó, âñå äîáðå: ³ ìàìà, ³ òàòî. 
Íàä³þñü, ñêîðî ïîáà÷èìîñü, òè æ ïðè¿äåø íà ñâÿòà? 
ß òåæ òåáå ëþáëþ! Ïðèâ³ò â³ä ìàìè ³ òàòà!

Ïðèñï³â

Джерело: Проект «Українські пісні»  http://www.pisni.org.ua.
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Сê³ôè  
(Äèâíåº пëåì’я)

Слова та музика: ст. пл. скоб Олександр Аргат, ОЗО. Написана у 2005 році, перед 
проведенням крайового пластового табору «Джура» на Черкащині. Почала активно 
поширюватися після проведення курінного табору куреня ч. 75. ім. Героїв бою під Крутами 
2007 року, що проводився за скіфською легендою.

Am            F 
Äèâíåº ïëåì’ÿ íà áåðåç³ Ïîíòó 
C             Em 
Íå çðîçóì³òè éîãî íàì äî ñêîíòó. 
Ëþäè-ëåãåíäè, âàðâàðè ç ì³ф³â, 
Äèâíåº ïëåì’ÿ, ùî çâåòüñÿ ñê³фè.

Âî¿íè íàø³ òàêå ïîâ³äàþòü: 
Ñîòíÿìè ñê³ф³â ó áèòâàõ âáèâàþòü, 
Òîïëÿ÷è ñåëà ó âàðâàðñüê³é êðîâ³, 
À ³ç ñòåï³â ³äóòü òèñÿ÷³ íîâ³.

Äóæ³ ³ ñèëüí³, ìîâ òóðè, ïîãàíè, 
Àëå ðàáè ³ç íèõ äóæå ïîãàí³. 
Ñìåðòü âèáèðàþòü, ãóáëÿòü òàëàíòè... 
Äèâíåº ïëåì’ÿ, ùî çâåòüñÿ àíòè.

Â³ðó ä³ä³â íà ãðîøâó íå ì³íÿþòü, 
Õðàìè áîã³â â³ä ÷óæèíö³â õîâàþòü, 
Òàê ïîâåëîñÿ â³ä áàòüêà é äî ñèíà 
Â äèâí³ì íàðîä³, ùî çâåòüñÿ ðóñèíè.

Âîðîã òðèìà íà âîä³ ¿õ ³ õë³á³, 
Âîíè æ þðîäèâ³ ùå êàæóòü «ñïàñ³áà». 
Â øèíêó ñâî¿ ì³äÿêè ïðîïèâàþòü, 
Ï’ÿí³ ÷óæèíñüêî¿ ï³ñí³ ãîðëàþòü. 
Ìîæíà îðàòü íèìè, íà÷å âîëàìè... 
Íèöåº ïëåì’ÿ, ùî çâåòüñÿ õîõëàìè.

Àëå ðàä³òè ìè ùå íå áóäåì: 
Â³ñò³ ëèõ³ íîñÿòü íàø³ ³óäè, 
Ùî çàâåëèñÿ ì³æ íèìè ÷óæèíö³, 
Äèâí³ ÿê³ñü íà ³ì’ÿ óêðà¿íö³.

Джерела: Із записок київських пластунів; Проект «Українські пісні»  http://www.pisni.org.
ua.
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Сêîðîñòð³ë, ôóôàéêà
Пісня з репертуару гурту «Рутенія». Слова і музика Анатолія Сухого. Пісня написана в циклі 
пісень про Українську Повстанську Армію. Це був творчий порив, і більшість повстанських 
пісень гурту, що є популярними сьогодні, були написані впродовж всього декількох днів 
на початку 2000х років. Пісня увійшла в неопублікований альбом «Безіменні» (2003), а 
згодом — в альбом «Неопалима купина» (2007).

  Dm          A7   Dm            A7      Dm    C   F 
Ñêîðîñòð³ë, фóфàéêà ³ ç òðèçóáîì øàïêà — âàòðà ë³ñîâà, 
 F     C    F       Dm       A7     Dm C7 
Äàðóé, Áîæå, ìî¿é Óêðà¿í³ â³ëüí³¿ ïðàâà. 
 F     C    F       Dm       A7     Dm 
Äàðóé, Áîæå, ìî¿é Óêðà¿í³ â³ëüí³¿ ïðàâà.

Ñêîðîñòð³ë, фóфàéêà ³ ç òðèçóáîì øàïêà — í³÷êà òåìíàÿ, 
Ïîáðàòèìà ìîãî çà÷åïèëà êóëÿ âðàæàÿ.               | (2)

Â³í ëåæèòü íà ëèñò³ ï³çíüîþ âåñíîþ, ³ í³÷íà çîðÿ, 
Éîãî ïîõîâàþòü ðÿäîì ç ÿëèíîþ — âàòðà äîãîðÿ.      | (2)

Çáðîþ âñ³ì óçÿòè, ó øåðåíãó ñòàòè — ñêàæå ÷îòîâèé, 
² ï³äåìî âîëþ çäîáóâàòè Óêðà¿í³ ìî¿é.              | (2)

Í³÷êà òåìíà ³ ë³ñ òåìíèé — íà øëÿõó ÷îòà, 
² í³õòî âçíàº, ùî òóò ñïî÷èâàº òîé âîÿê ÓÏÀ. 
² í³õòî âçíàº, ùî òóò ñïî÷èâàº ïàðòèçàí ÓÏÀ.

Ñêîðîñòð³ë, фóфàéêà ³ ç òðèçóáîì øàïêà — í³÷êà òåìíàÿ, 
Ïîáðàòèìà ìîãî çà÷åïèëà êóëÿ âðàæàÿ.               | (2)

Джерело:  Проект «Українські пісні»  http://www.pisni.org.ua.
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Сîíåò
Слова і музика старшого пластуна Ярослава Юрчишина. Пісня створена під час святкування 
пластового «Ордену Залізної Остроги» і друзів з Києва та Кіровограда 2002 Нового року в 
селі Розлуч Турківського району Львівської області. В 2004 році на пластовому фестивалі 
«Зоряний вітер» цей твір Славка переміг в номінації «Авторська пісня».

Âñòóï: | G Em (3) | D Dsus D |

G                 Em  G              Em 
   ßêáè íàðàç ç³áðàòè   ïîæåæ³ ñâ³òîâ³, 
G               Em            D   Dsus D 
   Ïîñòàâèòè ó ðÿä — íåõàé ãîðÿòü... 
Am                Em    Am         Em 
   Âîíè á íå çàòüìàðèëè    î÷åé òâî¿õ, 
Am           Em              D   Dsus D 
   Ùî äèâíèì    ïî÷óòòÿì áëèùàòü.

ßêáè íàðàç ç³áðàòè âñ³ ñåìåðî ÷óäåñ, 
Ùî íà âåñü ñâ³ò â³äîì³... 
Âîíè á íå çàòüìàðèëè ñÿÿííÿ íåáåñ, 
ßêå äëÿ íèõ áëàãîñëîâèëà òè.

Ïðèñï³â: 
G                  D   Am               Em 
   Ñê³ëüêè á íå øóêàâ,   çà ùî á íå âîþâàâ, 
G          D         Am           G 
   Òà êðàùî¿ íå çâîþâàòè, íå çíàéòè. 
G               D   Am                 Em 
   Ñâ³ò î÷åé òâî¿õ —  òî íàéñîëîäøèé ãð³õ; 
G         D           Am     G 
   Âìèðàþ   ³ â³äðîäæóþñü ó íèõ.

ßêáè âäàëîñü ç³áðàòè âñ³ ä³ÿííÿ ìî¿ 
² çâàæèòè ðàçîì ç ïðîæèòèì ÷àñîì, 
Âîíè á íå çàâàæèëè ìèò³ îäí³º¿, 
ßêó ìè ïåðåæèëè ðàçîì...

Ïðèñï³â: 
   Ñê³ëüêè á íå øóêàâ, çà ùî á íå âîþâàâ, 
   Òà êðàùî¿ íå çâîþâàòè, íå çíàéòè. 
   Ñâ³ò î÷åé òâî¿õ — òî íàéñîëîäøèé ãð³õ; 
   Ùàñëèâèé ÿ, êîëè ïîðó÷ òè...

Один із використаних акордів: Dsus [x x 0 2 3 3]
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Сòî б³éö³â
Пісня «Сто бійців» — це українська версія відомого американського хіта «Ballad of 
the Green Berets» — патріотичної пісні часів В’єтнамської війни, присвяченої силам 
спецпризначення армії США та написаної штабсержантами підрозділу «Зелені Берети». 
На сьогоднішній день текст та музику балади з невеликими змінами використовують 
підрозділи спецпризначення багатьох країн світу, зокрема Нідерланди, Хорватія, ПАР, 
Швеція. Також відомі версії іспанською, німецькою, родезійською та іншими мовами. 
Слова на український манер були написані Олексою Негребецьким у 2014 році, до Дня 
Збройних Сил України, музику оформив Віталій Телезин, виконує Юлія Донченко «Maxima».

C             G7      C
Ïðîòåêëà ìîâ êðîâ ç íîæà,
     G7          C
Ïî ñòåïó òîíêà ìåæà:
         F               C
Ë³âîðó÷ áèòâà, à ñïðàâà á³é,
        G7               C
×èãàº ñìåðòü ó äàë³ ãîëóá³é.

Ïðèñï³â:
Ìè éäåìî – îäíà ñ³ì’ÿ,
Ñòî á³éö³â ³ ç íèìè ÿ.
² äåíü çà äíåì, çà ðàçîì ðàç,
Íà ñòî á³éö³â – îäèí íàêàç.

Äåíü çà äíåì, õòî çíàº, äå,
Áóâ íàêàç – ³ ñîòíÿ éäå.
Êð³çü âîãîíü ³ êóëü ïîë³ò,
Êð³çü âóã³ëëÿ ³ êð³çü ãðàí³ò.

Ïðèñï³â

Ç ðóáåæó ³ íà ðóá³æ,
Ç ðîçäîð³æ äî ðîçäîð³æ.
² òàê äàëåêî òâ³é ð³äíèé ä³ì,
Êîõàíà æäå òåáå ó í³ì.

Íàâìàííÿ íàñ äîëÿ á’º,
Â÷îðà áóâ, ñüîãîäí³ º,
À çàâòðà õòîçíà, ùî áóäå òàì...
Çà Áàòüê³âùèíó æèòòÿ â³ääàì...

Çàâòðà ÿ, à ïîò³ì òè,
Õòîçíà ÿê, òà òðåáà éòè.
Äî áîþ çáðîþ, ñìåðòü âîðîãàì!
Íåìà ñïî÷èíêó ìî¿ì íîãàì...

Ïðèñï³â
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Ëþáà, ÷óºø, òè íå ðèäàé!
Â³í íå âìðå çà ð³äíèé êðàé!
Õàé ãèíå âîðîã çà íàø Äîíáàñ,
Äîðîãà äàëüíÿ ÷åêàº íàñ.

Ïðèñï³â

Джерело:  Проект «Українські пісні» http://www.pisni.org.ua
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Сóбîò³â
У XVII столітті Суботів був хутором, що належав дрібному шляхтичу, козацькому сотнику 
Михайлові Хмельницькому. За часів Михайла Хмельницького тут був дерев’яний двір. Його 
син Богдан Хмельницький збудував у Суботові палацфортецю, яка стала однією з його 
резиденцій (1664), згодом зруйнованою поляками. У липні 1843 року Тарас Шевченко 
побував у Суботові, а у вересні 1845 відвідав його вдруге і написав знамениті малюнки 
«Богданові руїни в Суботові», «Богданова церква в Суботові», «Чигирин з Суботівського 
шляху». 21 жовтня 1845 року, перебуваючи в с. Мар’їнському на Полтавщині, написав вірш 
«Стоїть в селі Суботові».

Пісню «Суботів» Андрій Середа написав до дня народження батька, у 1983 році.

  Em  C           Em      C 
   Ñòî¿òü   â ñåë³ Ñóáîòîâ³, 
Em         C    Em     C 
   Íà ãîð³  âèñîê³é, 
D               G 
   Äîìîâèíà Óêðà¿íè — 
      H        Em 
   Шèðîêà, ãëèáîêà. 
Em                C 
   Îòî öåðêîâ Áîãäàíîâà. 
Em               C 
   Òàì-òî â³í ìîëèâñÿ, 
D                        G 
   Ùîá ìîñêàëü äîáðîì ³ ëèõîì  
          H     Em 
   Ç êîçàêîì ä³ëèâñÿ.

                    Em 
Ìèð äóø³ òâî¿é, Áîãäàíå! 
              Hm 
Íå òàê âîíî ñòàëî; 
    C  
Ìîñêàëèêè, ùî çàçäðèëè, 
     G     
Òî âñå î÷óõðàëè. 
   Am    
Ìîãèëè âæå ðîçðèâàþòü 
       Em 
Òà ãðîøåé øóêàþòü,  
  H  
Ëüîõè òâî¿ ðîçêîïóþòü 
    H  
Òà òåáå æ ³ ëàþòü, 
          C 
Ùî é çà òðóäè íå íàõîäÿòü! 
  G      
Îòàê-òî, Áîãäàíå!
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     D  
Çàíàïàñòèâ ºñè âáîãó 
     G  
Ñèðîòó Óêðàéíó! 
    H  
Çà òå æ òîá³ òàêà é äÿêà: 
Öåðêîâ-äîìîâèíó 
Íåìà êîìó ïîëàãîäèòü 
Íà ò³é Óêðà¿í³!

Em              C 
   Îòàêå-òî, Ç³íîâ³þ, 
Em            C

   Îëåêñ³¿â äðóæå! 
D                 G 
   Òè âñå îääàâ ïðèÿòåëÿì, 
     H        Em ... 
   À ¿ì ³ áàéäóæå. 
Êàæóòü, áà÷èø, ùî âñå-òî òå 
Òàêè é áóëî íàøå, 
Ùî âîíè ò³ëüêî íàéìàëè 
Òàòàðàì íà ïàøó 
Òà ïîëÿêàì… 

Ìîæå, é ñïðàâä³! 
Íåõàé òàê ³ áóäå!  
Òàê ñì³þòüñÿ æ ç Óêðà¿íè 
Ñòîðîíí³¿ ëþäè! 
Íå ñì³éòåñÿ, ÷óæ³ ëþäå! 
Öåðêîâ-äîìîâèíà 
Ðîçâàëèòüñÿ… ³ ç-ï³ä íå¿ 
Âñòàíå Óêðà¿íà. 
² ðîçâ³º òüìó íåâîë³, 
Ñâ³ò ïðàâäè çàñâ³òèòü, 
² ïîìîëÿòüñÿ íà âîë³      
Íåâîëüíè÷³ ä³òè! 
     H  
² ïîìîëÿòüñÿ íà âîë³  
Íåâîëüíè÷³ ä³òè… 
     Em 
² ïîìîëÿòüñÿ!

Джерела: Пісневир. Молодіжний співаник. Львів 2001; Проект «Українські пісні»  http://
www.pisni.org.ua.



176

Сõðåùåí³ ñòð³ëè 
(Îé, Äí³пðî-ð³êà)

Слова і музика написані Ярославом Юрчишиним в 2000 році у Львові на честь князя Свя
то слава Завойовника — патрона пластового куреня «Орден Залізної Остроги». В основу 
пісні покладено леґенду про товариство гридніввоїнів князя Святослава, символом яких 
були дві схрещені стріли. Дружинники загинули у 972 році на Дніпровських порогах разом 
зі своїм князем. У козаків зі спеціальної розвідувальної сотні Богдана Хмель ниць кого, яку 
очолював Лавріно Капуста, на щиті було зображено саме цей знак: перехрещені стріли...

Ìîòèâ 1: 
Em                  D 
   Îé, Äí³ïðî-ð³êà,   êðóò³ áåðåãè,  
Em            D 
   Ñèëà ñèëó ì³ðÿº.  
Em                  D 
   Îé, Ðóñüêà çåìëå,   äàëåêî ºñè,  
Em                          D 
   Â ñâÿò³ñòü òâîãî éìåííÿ â³ðóºì. 

Ïðîãðàø:  C Am Em 

Ïîïåðåäó âðàã ³ ïîçàäó âðàã,  
Àæ çåìëÿ ãîðèòü ï³ä êîìîííèìè;  
Òà ó Ñâÿòîñëàâà âî¿ âèáðàí³,  
Íå çëÿêàºø  ¿õ ïåðåïîíàìè. 
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Ìîòèâ 2: 
 C     Am   Em 
Ìóñèì, ÿê îäèí,  
 C     Am   E 
Ìè äî áîþ ñòàòè,  
 C    Am Em 
Áî ÷åêàº   æîíà ìóæà,  
C         Am    E 
   À ñåñòðà — áðàòà. 

Ìîòèâ 1: 
Âèñòóïàº êíÿçü, ê³íü êîïèòîì á’º  
Äèâèòüñÿ íà ãðèäí³ òà êàæå:  
«Êëÿíóñü Ïåðóíîì, õî÷ íàñ ìàëî º,  
Òà, íà ùî ìè çäàòí³, ïîêàæåì! 

Ïðîãðàø.

Õòî ó áîþ âïàâ, ñîðîìó íå éìå — 
Âäÿ÷í³ñòþ íàùàäêè çãàäàþòü;  
Òîæ, õòî çàñëàáèé, — õàé çàðàç ³äå.  
Ï³ä³éì³òü õîðóãâè — ðóøàºì!»

Ìîòèâ 2: 
Êîí³ ç³ðâàëèñü,  
Ó á³é ïîíåñëèñü,  
Çíîâó ñòàëà ðóñüêà ñëàâà,  
Ñòàëà, ÿê êîëèñü! 

Ìîòèâ 1: 
Âäàðèëà ñòð³ëà ó ùèò êîâàíèé,  
Äðóãà âðàç ïðè í³é õðåñòîì ñòàëà;  
Òèì ùèòîì þíàê êíÿçÿ çàñòóïèâ,  
Íàêàç íà â³êè áóëî äàíî. 

Ìîòèâ 2: 
Õðåñò ç ñòð³ë çáåðåæè,  
Ó ñåðöå âëîæè, —  
Íå ðîç³òíóòü òîä³ òâîãî ñåðöÿ  
Çíåâ³ðè íîæ³. 

Ó áóðåìíèé ÷àñ  
Çãàäàé êíÿçÿ ãëàñ!  
Ïåðåìîãó àáî ñìåðòü â³òàéìî —  
²íøå íå äëÿ íàñ!
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Òàì íà ãîð³, íà Мàê³âö³…
Записав і розшифрував Євген Гіщинський у с. Кимир Перемишлянського району Львівської 
області від групи односельчан в 1957 р. Маківка — гора на Бойківщині. Її висота над рівнем 
моря 958 м. Бій тривав від 22 квітня до 5 травня 1915 р., де Січові Стрільці отримали 
важливу перемогу над регулярною армією царської Росії.

C            F 
Òàì íà ãîð³, íà Ìàê³âö³, 
 C               F         F7 
Òàì âæå á’þòüñÿ ñ³÷îâ³¿ ñòð³ëüö³.

Ïðèñï³â: 
  B                F 
Õëîïö³, ï³äåìî, áîðîòèñÿ áóäåìî 
 C              F        F7 
Çà Óêðà¿íó, çà â³ëüí³¿ ïðàâà é äåðæàâó. 
  B                F 
Õëîïö³, ï³äåìî, áîðîòèñÿ áóäåìî 
 C              F 
Çà Óêðà¿íó, çà â³ëüí³¿ ïðàâà.

Òðè äí³ á’þòüñÿ, íå çäàþòüñÿ, 
Éäóòü äî áîþ, ùå é ñì³þòüñÿ.

Ïðèñï³â

Íàøà ñîòíÿ âæå ãîòîâà, 
Âèðóøàº àæ äî Ëüâîâà.

Ïðèñï³â

Äî âàãîí³â ïîñ³äàëè 
Ùå é òàêî¿ çàñï³âàëè.

Ïðèñï³â

Є â Êèºâ³ çëîòà áðàìà, 
Íà ò³é áðàì³ ñèíüî-æîâòà фàíà.

Ïðèñï³â

Є ó Ëüâîâ³ óñóñóñè — 
Óêðà¿íà áóòè ìóñèòü.

Ïðèñï³â

Джерела: За волю України. Антологія пісень національновизвольних змагань. Упорядник 
Євген Гіщинський. — Луцьк: Видавництво «Волинська обласна друкарня», 2002. — 316 с.; 
Проект «Українські пісні»  http://www.pisni.org.ua.
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Òàì, íà Лåìê³âùèí³...  
(Лåìê³âùèíà)

Слова і музика: Костянтин Павляк. Обробка мелодії: невідомого автора. Пісня написана 
у 1989 чи 1988 році в м. Черкасах. Батьки автора родом з Лемківщини — мама з села 
Розділля, а батько з с. Воля Цеклінська Краківського воєводства. Талант Кості, очевидно, 
передався від бабусі, Ганни Драган, яка була джерелом лемківських пісень, що їх же 
родич Ярослав Бодак разом з Михайлом Дзіндзьом записали, зібрали і написали кілька 
фольклорноетнографічних робіт, а саме «Лемківське весілля», «Лемківські хрестини», 
«Кермеш» і ще деякі, які тривалий час друкувалися в газеті «Наше Слово». Пісня презенту
ва лась на фестивалі «Червона Рута» в Чернівцях (1989), але журі її не оцінило... Пісня 
довго шукала свого автора, який віднайшовся саме під час підготовки цього співаника.

    Em                            D   H7 
ßê ÷àñòî ÿ áà÷ó ââ³ ñí³ óêðàäåí³ ãîðè,   
    Em                                  D   H7 
Êîòð³ ñòåðåæóòü â³ä ìåíå ïðèêîðäîíí³ äîçîðè.  
C                Em         C               Em  
ß òàì í³êîëè íå áóâ, ³ õòîçíà, ÷è ïîòðàïëþ êîëè,  
     C                Em  C               D  
Õî÷ ùå ï³âñòîë³òòÿ òîìó ìî¿ òàì áàòüêè æèëè. 

Ïðèñï³â 1: 
    Em                          Am    H7 
   Òàì, íà Ëåìê³âùèí³, íàø³ ì³ñöÿ ñâÿò³.  
    Em                       Am          H7 
   Òàì, íà Ëåìê³âùèí³, ùå ñòîÿòü íàø³ õàòè.  
   Em                            Am        H7 
   ßê òè, Ëåìê³âùèíî, æèâåø áåç íàñ â ñàìîò³?  
       C                 D          H7 
   ×è íå çîãíèëè, íå çîðæàâ³ëè õðåñòè  
                 Em  H7 
   Íà ìîãèëàõ ä³ä³â?

² ÿ íî÷àìè íå ñïëþ, ìîâ ñíîâèäà ÿêèé. 
ß çíàþ — ì³é øëÿõ òóäè íå áóäå ëåãêèé. 
Áî òàì, äå ð³âíÿþòü êîðäîíè, òàì ùàñòÿ íåìà. 
Ó íàñ ð³çí³ çàêîíè, òà îäíàêîâà òþðìà.

Ïðèñï³â 2: 
   Àëå òàì, íà Ëåìê³âùèí³, íàø³ ì³ñöÿ ñâÿò³.  
   Àëå òàì, íà Ëåìê³âùèí³, ùå ñòîÿòü íàø³ õàòè.  
   ßê òè, Ëåìê³âùèíî, æèâåø áåç íàñ â ñàìîò³?  
   ×è íå çîãíèëè, íå çîðæàâ³ëè õðåñòè  
   Íà ìîãèëàõ ä³ä³â?



180

Ìè ïî ñâ³òó ðîçêèäàí³, íåíà÷å æèäè. 
Õòî äàâ âàì ïðàâî âåðøèòü íàøó äîëþ,  
                           íàø³ «ñòàðø³ áðàòè»? 
Ñïîâèò³ ãîðè òóìàíîì — õòî æ íàì ¿õ âåðíå? 
ß çíàþ — äåñü òàì, ïîíàä Ñÿíîì,  
                       º ò³, ùî ÷åêàþòü ìåíå...
Ïðèñï³â 3: 
   Äåñü òàì, íà Ëåìê³âùèí³, äå ñòîÿòü íàø³ õàòè.  
   Äåñü òàì, íà Ëåìê³âùèí³, äå íàø³ ì³ñöÿ ñâÿò³.  
   ßê òè, Ëåìê³âùèíî, æèâåø áåç íàñ â ñàìîò³?  
   ×è íå çîãíèëè, íå çîðæàâ³ëè õðåñòè  
   Íà ìîãèëàõ ä³ä³â?

Цей адаптований варіант — це поєднання оригінального варіанту тексту і популяр но го 
братського варіанту мелодії.  
Джерело: Проект «Українські пісні» http://www.pisni.org.ua.
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Òàì, п³ä Лüâ³âñüêèì çàìêîì
У більшості джерел зазначається, що ця пісня є українською народною, однак, 
правдоподібно, вона є повстанською переробкою радянської військової пісні «На опушке 
леса» (слова П. Мамайчука, музика Л. Шохина, запис 1943 року). Українські повстанці 
часто використовували відомі радянські мелодії, при чому не просто для створення 
бойових пісень, а й з пропагандивною метою. Разом з тим, радянські композитори також 
часто послуговувались старими популярними мелодіями, надаючи їм необхідного для 
пропаганди змісту. 

Пісня «Там під львівським замком» має багато варіантів (зокрема, у 25 томі «Літопису УПА» 
наводиться чотири). Пісня увійшла в альбом «Наші Партизани» (2004), що став спільним 
проектом гурту «Плач Єремії» та «Скрябін».

Em                  Am      F     H     Em 
Òàì, ï³ä Ëüâ³âñüêèì çàìêîì ñòàðèé äóá ñòîÿâ. 
 Em                  Am      D           G H 
Òàì, ï³ä Ëüâ³âñüêèì çàìêîì ñòàðèé äóá ñòîÿâ,  | 
 Em          Am     F    H    Em              | (2) 
À ï³ä òèì äóáî÷êîì ïàðòèçàí ëåæàâ.            |

Â³í ëåæèòü, íå äèøå, â³í íåíà÷å ñïèòü. 
Çîëîò³ êó÷åð³ â³òåð øåëåñòèòü.

Íàä íèì ñòàðà ìàòè ñòîìëåíà ñòî¿òü 
² äî ñâîãî ñèíà òèõî ãîâîðèòü:

«Ñèíó æ òè ì³é, ñèíó, äèòèíî ìîÿ, 
Áóëè á òÿ íå âáèëè, ÿêáè íå â³éíà.

Áóëî âàñ ó áàòüêà ï’ÿòåðî ñèí³â; 
Òè áóâ íàéìîëîäøèé, ñèíó íàø Àíäð³é.

ßê òè áóâ ìàëåíüêèé, áàòüêî âîþâàâ - 
Â³í çà Óêðà¿íó ãîëîâó ïîêëàâ!»

Hå ïëà÷, ñòàðà ìàòè — ñèí ãåðîºì ñòàâ! 
Â³í çà Óêðà¿íó ãîëîâó ïîêëàâ.

У кожному куплеті рядки співаються у такій послідовності: 1, 1, 2, 1, 2. 
Для спрощення можна замість H зіграти H7, а F можна пропускати.

Інший варіант акордів (для нижчого голосу):

           Am Dm A# E Am 
           Am Dm G C E         | 
           Am Dm A# E Am   | (2)
Для спрощення можна замість E зіграти E7, а A# можна пропускати.

Джерела: CD Тарас Чубай і Скрябін. «Наші партизани». 2000; Проект «Українські пісні»  
http://www.pisni.org.ua.
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Òðåбà âñòàòè ³ âèéòè
Слова і музика: Костянтин Москалець. У 2000 році львівська група «Четвертий кут» на чолі 
з легендарним Віктором Морозовим видала сенсаційний альбом «Треба встати і вийти» на 
слова поета і барда Костя Москальця. Пісня «Треба встати і вийти» стала одним із символів 
громадянського протесту під час «Помаранчевої революції» 2004 року, що стало доволі 
несподівано для автора, адже пісня була написана на дещо іншу тематику. «Це було трохи 
несподівано для мене. Та пісня має доволі песимістичне закінчення. Мені дуже не хотілося 
би, щоб вона збулася — як ото збуваються вірші і віщі сни», — зазначив Кость Москалець.

Dm                     A# 
Íàøà çëà íåâîëÿ ì³æ áàéäóæèõ ñâ³÷àä 
      Gm                 A7 
Çàê³í÷èëàñü óíî÷³ ñåðåä ë³òà. 
Dm                     A# 
Àíãåë ñí³æíîêðèëèé çíÿâ îñòàííþ ïå÷àòü 
      Gm                 A7 
² ëåäü ÷óòíî ñêàçàâ: Òðåáà âèéòè.

Òðåáà âñòàòè ³ âèéòè, 
Âñòàòè ³ âèéòè, 
Íîâó 
Ñâ³÷ó çàïàëèòè, 
Íàä ñîáîþ çä³éíÿòè, 
Äîëþ øóêàòè, 
Á³ëüøå ¿¿ íå âòðà÷àòè.

 Dm                      Gm   A 
Íàçàâæäè-íàçàâæäè-íàçàâæäè-íàçàâæäè-º-å... 
Íàçàâæäè-íàçàâæäè-íàçàâæäè-íàçàâæäè-º-å...

Êåë³¿ ñàìîòí³ ³ ìîëèòâè ïàëê³ 
Ðîç÷èíèëèñü ó âîäàõ ñâ³òàííÿ. 
Íàø³ ñ³ð³ î÷³, íàø³ ðóêè òîíê³, 
Íàøà ïåðøà êðîâ ³ îñòàííÿ, 
Àíãåë ÷èñòèé ñï³âàº, 
Íå÷èñòèé ñòð³ëÿº, 
Ñâ³ò 
Ó ï³òüì³ ïîòîïàº...

Òðåáà âñòàòè ³ âèéòè, 
Ñâ³÷ó çàïàëèòè, 
Á³ëüøå ¿¿ íå ãàñèòè.

Íàçàâæäè-íàçàâæäè-íàçàâæäè-íàçàâæäè-º-å... 
Íàçàâæäè-íàçàâæäè-íàçàâæäè-íàçàâæäè-º-å... 
Ó òâîºìó ëîí³ íàì íå áóäå ñòðàøíî-âî-î... 
Â í³æíîìó ïîëîí³ áóäå íàì â³äâàæíî-âî-î...



183

Äîâãî ìåðåõò³ëà íåïîòð³áíà ñâ³÷à, 
Äîãîðàëè ïîëàìàí³ êðèëà, 
Ïîñòàò³ âèõîäèëè ç ðîçáèòèõ ñâ³÷àä 
² ñóðìà çîëîòà ãîëîñèëà.

Òðåáà âñòàòè ³ âèéòè, 
Âñòàòè ³ âèéòè, 
Íîâó 
Ñâ³÷ó çàïàëèòè, 
Íàä ñîáîþ çä³éíÿòè, 
Äîëþ øóêàòè, 
Á³ëüøå ¿¿ íå âòðà÷àòè.

Íàçàâæäè-íàçàâæäè-íàçàâæäè-íàçàâæäè-º-å... 
Íàçàâæäè-íàçàâæäè-íàçàâæäè-íàçàâæäè-º-å... 
Ó òâîºìó ëîí³ íàì íå áóäå ñòðàøíî-âî-î... 
Â í³æíîìó ïîëîí³ áóäå íàì â³äâàæíî-âî-î... 
Íàçàâæäè-íàçàâæäè-íàçàâæäè-íàçàâæäè-º-å... 
Íàçàâæäè-íàçàâæäè-íàçàâæäè-íàçàâæäè-º-å... 
Ó òâîºìó ëîí³ íàì íå áóäå ñòðàøíî-âî-î... 
Â í³æíîìó ïîëîí³ áóäå íàì â³äâàæíî-âî-î...

Джерело: Проект «Українські пісні» http://www.pisni.org.ua.
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Óêðà¿íà  
(Õòîñü êîëèñü пîìåð) 

Слова і музика: Мар’яна Яцик. «Пригадую, що відчувала, вперше слухаючи «Я не хочу бути 
героєм України» Тартака. Сильні слова, дуже зачепили... Надихнули... Хотілося б, щоб 
люди носили Україну десь глибоко всередині незалежно від того, з якого боку Дніпра їм 
судилося жити. Про це і пісня», — розказує Мар’яна.

Am     
Õòîñü êîëèñü ïîìåð çà òèõ, 
C                                         
Ùî áëàãàëè âñ³õ ñâÿòèõ,  
F 
Ùî ïðîñèëè â äîë³ 
Dm 
Õî÷ øìàòî÷îê âîë³. 
Õòîñü êîëèñü â³ä÷óâ â³éíó,  
Â³ä÷óâ çðàäó, é íå îäíó 
Çà êèòèöþ êàëèíè, 
H7 
Çà íàçâó Óêðà¿íè...

Ïðèñï³â:  
Am 
Ïîäèâèñü, ïîãëÿíü ó äàëü, 
C 
Íåâæå òîá³, íåâæå íå æàëü... 
Em 
Ïîïåðåäó ãåðî¿,  
H7 
Ùî íå çäàëèñü áåç áîþ, 
Am 
À ïîçàäó — ìè, íàùàäêè, 
C 
Âñòàíîâëþºì ñâî¿ ïîðÿäêè,  
Em 
² ä³ëèì Óêðà¿íó, 
H7 
Íà Çàõ³äíó, íà Ñõ³äíó, 
Am        H7             Em 
Õî÷à âîíà ºäèíà...
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 Am          
Õòîñü êîëèñü ïîêëàâ æèòòÿ, 
Ùîá íå êèäàëè â ñì³òòÿ, 
Ùîá íå òîïòàëè ìîâó, 
Ùîá íå öóðàëèñü ñëîâà, 
Õòîñü êîëèñü êèäàâ ä³ì ñâ³é, 
Éøîâ çàðàäè íàñ ó á³é, 
Àëå ìè íå ÷óëè, 
Àëå ìè çàáóëè...

Ïðèñï³â

Òåïåð ìè ³äåì âïåðåä, 
Íà æèòòÿ, à íå íà ñìåðòü, 
Áî íàì æèòòÿ ïðèãîòóâàëè, 
Çà íàñ â³äâîþâàëè... 
Íàì ëèøèëîñü ïðîñòî éòè 
Áèòèì øëÿõîì äî ìåòè, 
Àëå ñâ³ò òðèìàº, 
Ñâ³ò íå â³äïóñêàº...

Ïðèñï³â: 
-//- 
Am 
Õî÷à âîíà ºäèíà, 
C 
Â í³é ï³ñíÿ ñîëîâ’¿íà, 
Em 
Â í³é ñëîâî ìàòåðèíå, 
H7                Am 
Âîíà ºäèíà, Âîíà ºäèíà Óêðà¿íà... 
H7       Em 
Âîíà ºäèíà...
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Óêðà¿íà 
(Äîðîãè ³íøî¿ íå òðåбà)

Слова і музика: Тарас Петриненко. Свій шлях до вершин сучасної музики Т. Петриненко 
розпочав у 1969 році. У музиці перепробував багато чого. На початку 70 х був лідером 
початків українського «року». Далі фолькрок, попмотиви, служба в армії, заборона 
співати власні патріотичні пісні («Пісня про пісню») та виїзд до Росії. Після повернення 
на Батьківщину (1986) виходить найпопулярніша його пісня «Україна». У 1987 році пісня 
буквально увірвалася в загальнонаціональний ефір і відтоді стала, по суті, славнем 
української незалежності. «Україна» писалася тоді, коли й звучати не могла. А сьогодні 
фрагмент цієї пісні щодня лунає позивними на національному радіо та у Михайлівському 
золотоверхому соборі Києва.

   C   G          C   F G 
Äîðîãè ³íøî¿ íå òðåáà, 
   C    G               C 
Ïîêè çîðèòü ×óìàöüêèé Шëÿõ. 
    C      Dm        Am  F 
ß éäó â³ä òåáå ³ äî òåáå 
    C         G       C 
Ïî çîëîòèõ òâî¿õ ñòåæêàõ.

Ìåí³ íå ìîæíà íå ëþáèòè, 
Òîá³ íå ìîæíà íå öâ³ñòè. 
Ëèø äîòè âàðòî â ñâ³ò³ æèòè, 
Ïîêè æèâåø ³ êâ³òíåø òè.

Ïðèñï³â: 
    F        C     
Óêðà¿íî, Óêðà¿íî!  
       F        C 
Ï³ñëÿ äàëå÷³ äîð³ã 
       Am          Em   
Â³ðíå ñåðöå òâîãî ñèíà  
      D          G   
ÿ êëàäó òîá³ äî í³ã.

Áî ìè êîõàºì äî íåñòÿìè, 
² ùå íå ñêîðî íàø ê³íåöü. 
Ùå, ìîæå, íàøèìè ñåðöÿìè 
Ðîçïàëèì òèñÿ÷³ ñåðäåöü.

Ùå ñâ³÷êà íàøà íå çãîð³ëà,  
Ùå íàøà ìîëîä³ñòü ïðè íàñ, 
À òå, ÷è âàðòå íàøå ä³ëî —  
Òî ñêàæóòü ëþäè é ñêàæå ÷àñ.

Ïðèñï³â
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Óêðà¿íî  
(Òè íàëåæèø ìåí³…)

Автор невідомий. Виконують гурти «Біла Гарячка» та «Бульдог». Пісня «Україно» увійшла 
у демоальбом гурту «Бульдог» — «Український патріот», що був виданий обмеженим 
накладом у 1998 році. Того ж року гурт став зватися «Сокира Перуна». Пісня «Україно», 
або «Ти належиш мені…», також зустрічається в акустичному виконанні у збірках СПНУ.

Hm G Em F# 
Òàì, äå â÷îðà ëåæàëè ðó¿íè, 
Çàâòðà ñòàíå ó öåíòð³ Єâðîïè 
Íîâà, â³ëüíà, âåëèêà êðà¿íà, 
Ùî ñîá³ ïîâåðíóëà ñâîáîäó.

Ìè ïðîíåñëè êð³çü áàãàòî ðîê³â 
Ñâîþ ìð³þ ïðî â³ëüíó äåðæàâó, 
² òåïåð íàä³¿ áàòüê³â - 
Íà äåðæàâó ìè ìàºìî ïðàâî, 
Ìàºìî ïðàâî!

Ïðèñï³â: 
 Óêðà¿íà — òè íàëåæèø ìåí³! 
 Óêðà¿íà — ÷åðåç äåê³ëüêà ë³ò 
 Ñâ³ò ïîáà÷èò âåëèêó êðà¿íó, 
 ² òî áóäå, òî áóäå ìîÿ Óêðà¿íà!

Íàì íå áàéäóæà äîëÿ äåðæàâè, 
Íà òî â íàñ º âëàñí³ ï³äñòàâè. 
Ñê³ëüêè ìîæíà æèòè â áàãí³? 
Âñå öå òàê íàáðèäëî ìåí³!

Óêðà¿íà — òè íåíüêà ºäèíà, 
Óêðà¿íà — ìîÿ òè â³ò÷èçíî, 
Âñþäè áà÷ó çàíåïàä òà êðàõ... 
Âîëÿ — òî º íàø ºäèíèé øëÿõ!

Ïðèñï³â
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Õìàðè ãð³çí³øå ç³éøëèñя  
íàä ãîëîâàìè

Слова і музика львівського студентського барда Ігоря Особіка, який написав пісню 
«Козачок» і музику до вірша О. Олеся «Не сумуй, дитино». Написані й співані Ігорем пісні 
здобули найбільшу популярність завдяки музичній обробці (зокрема цієї пісні) й виконанню 
Андрія Хавунки, керівника й соліста концертної групи того ж Студентського братства.

  Em                             G 
Õìàðè ãð³çí³øå ç³éøëèñÿ íàä ãîëîâàìè, 
       Am            C                H7 
Òà ùå æåâð³º â íåá³ ñîíöÿ êðèâàâà çàãðàâà. 
      Em                                G 
Ï³ä ïðàïîð ñòàâàéòå ç íàìè, ñï³âàéòå ç íàìè. 
       Am                 C                  H7 
Õòî ç íàìè — ïîëÿæå, òà êðîê íå ïîñòóïèòü íàçàä.

Ïðèñï³â: 
     Em                                   F# 
  Âñòàíüòå ç êîë³í, óêðà¿íö³, íà ïîâíèé çð³ñò. 
     Am                   C                    H7 
  Єäíàéìîñÿ, áðàòòÿ, ïë³÷-î-ïë³÷, äî ñïèíè ñïèíà. 
      Em                            F# 
  ×è âèòðèìàºì, êîëè çíîâ âäàðèòü ãð³ì? 
       Am        C                 H7 
  ×è ïðîòè âîãíþ   ñèëè âèñòà÷èòü íàì?

Ãàëè÷èíà, Âîëèíü, Ïîä³ëëÿ, Êàðïàòè, 
Ïîë³ññÿ, äí³ïðÿíè ³ Áóêîâèíà, 
¥óíè ³ àíòè, øàíîâí³ åì³ґðàíòè, 
Єäíàéìîñÿ, áðàòòÿ, áî òî º îäíà ñòîðîíà. 
(Єäíàéìîñÿ, áðàòòÿ, áî áóäå âàæêà áîðîòüáà.)*

Ïðèñï³â: 
  Îáòðóñ³òü êîë³íà ³ âñòàíüòå íà ïîâíèé çð³ñò. 
  Íàì äîëÿ äàº, íàïåâíî, îñòàíí³é øàíñ. 
  Êîçàöüê³ ñèíè, ãîëîâè ï³ä³éì³òü. 
  Ïðàâäà çà íàìè ³ Áîã ç íàìè â ñëóøíèé ÷àñ.

Ãåé, âè ÷óºòå, íàø³ ãåðî¿ äóþòü â ñóðìè. 
Á³éö³-îäèíàêè êëè÷óòü â íàä³¿ äî íàñ. 
Âîíè ñëîâî ³ âîëþ íåñëè íàì êð³çü êàòîðãè é òþðìè. 
Ùå òâåðäà ¿õ ðóêà íå âòîìèëàñü â³ä áîëþ òà ðàí.

Ïðèñï³â: 
  Îáòðóñ³òü êîë³íà ³ âñòàíüòå íà ïîâíèé çð³ñò. 
  Íàì äîëÿ äàº, íàïåâíî, îñòàíí³é øàíñ. 
  Êîçàöüê³ ñèíè, ãîëîâè ï³ä³éì³òü. 
  Ïðàâäà çà íàìè ³ Áîã ç íàìè â ñëóøíèé ÷àñ.
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  Âñòàíüòå ç êîë³í, óêðà¿íö³, íà ïîâíèé çð³ñò. 
  (Òîæ âñòàíüòå ç êîë³í, óêðà¿íö³, íà ïîâíèé çð³ñò.)* 
  Єäíàéìîñÿ, áðàòòÿ, ïë³÷-î-ïë³÷, äî ñïèíè ñïèíà. 
  ×è âèòðèìàºì, êîëè çíîâ âäàðèòü ãð³ì? 
  ×è ïðîòè âîãíþ ñèëè âèñòà÷èòü íàì?

  Ìè âèòðèìàºì, êîëè çíîâ âäàðèòü ãð³ì. 
  Òà ïðîòè âîãíþ ñèëè âèñòà÷èòü íàì. 
  Òîæ âñòàíüòå ç êîë³í!

* Тут є різні варіанти тексту (від автора). 
Джерело: Збірник пісень Студентського братства Львівської політехніки. — Львів, 2000.
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Õîìà
Слова відомого археолога Бориса Мозолевського (1936—1993), музика кірово град ського 
студентського музичного гурту «Ексампей»... «Безкрайній степ і кургани... кургани... 
кургани... Глибинний світ далекої і неповторної Скіфії. Кожен курган зберігає у своїй глибині 
таїну людських мрій, надій та незбагненного духу, який живим вогнем відлунюється у 
наших звичаях, обрядах, піснях. Дивними часом є пере пле тіння людських доль. Хомина 
могила зберігає у своєму серці гордого скіфа, що затис у правиці меча. Над ним похований 
запорізький козак із своєю сестрою — шаблею. А ще вище знайшов свій останній притулок 
кобзар Хома, знищений голодомором 33го.  Їх вічні душі зорями дивляться на нас з неба... 
і знають, вочевидь, відповіді на болючі питання: звідки ми, хто ми і куди ідемо...»

    Dm  C    Dm   C     Dm C              Dm 
   Жèâ òà é áóâ ñê³ф Õîìà,  äî çâèòÿã íå ñèòèé. 
Gm              Dm C              Dm 
   ßê íàñ³ëà ÷óìà — òà é ï³øëà êîñèòè.

Ïðèñï³â: 
   A#         F      Gm      Dm 
   À ä³â÷èíà Õîìèíà ïî¿õàëà äî ìëèíà. 
    Gm        Dm            C        Dm 
   Âåðòàºòüñÿ ³ç ìëèíà — Õîìè óæå íåìà. 
   A#         F      Gm      Dm 
   À ä³â÷èíà Õîìèíà ïî¿õàëà äî ìëèíà. 
    Gm        Dm            C        Dm  C Dm 
   Âåðòàºòüñÿ ³ç ìëèíà — Õîìè óæå íåìà. 
    Dm       C        Dm 
   Íà-íà-íà-íà-íà-íà-íà.

Òðåáà æ ñòàòèñü òîìó — â³ä ÷óìè íå çãèíóâ! 
Ñòð³ëè òóðêè Õîìó, êîçàêà ç ×èãèðèíà.

Ïðèñï³â.

Ä³ä ì³é çåìëþ ëþáèâ — ìàâ êîìîðè ïîâí³. 
Àëå â³í çàðîáèâ, ÿê Õîìà íà âîâí³.

Ïðèñï³â.

ß ³ùå íà êîí³ â ñâ³ò ëå÷ó âåëèêèé. 
Ùå íå ñêîðî ìåí³ ãðàòèìóòü ìóçèêè!

Ïðèñï³â.

Джерело: Проект «Українські пісні» http://www.pisni.org.ua.



191

Õîðóíæèé
Пісня присвячена генералхорунжому Роману Шухевичу. Слова і музика Олега Покальчука — 
першого Голови відновленого Пласту в Україні, зв’язкового пластового юнацького куреня 
ч. 9 ім. Василя Стуса у Луцьку, організатора пластових спортивновишкільних таборів 
«Калиновий оберіг». В кінці 80 х та на початку 90 х Олег Покальчук був ще й одним з 
популярних українських бардів.

    Am  
Òè ïîâåðòàºøñÿ â ñåëî,  
Éîãî íåíà÷å íå áóëî.  
                      E7 
Òóò êîæíå çãàðèùå ñâÿùåííå.  
     Dm  
À â ì³ñò³ ðîçêîïàëè ð³â,  
À â í³ì — ò³ëà, ³ íà ãîð³ - 
               E   Am  
Òâî¿ áàòüêè ³ íàðå÷åíà.

   F        Am  
Âèêîïóºø ³ ÷èñòèø êð³ñ,  
  F              Am  
²äåø ç ïîâñòàíöÿìè ó ë³ñ,  
    F            Dm  
Ñòåæåþ ê³ííî ³ îðóæíî.  
   Dm  
Ðàêåòà âãîðó éäå — «Àëÿðì!»  
  Am  
Îöå âîíà — òâîÿ çîðÿ,  
   F                   E7 
Íåäîâãà, à ÿêà æ ÿñíà.  
   Am    E7   Am 
Õîðóíæèé,  õîðóíæèé. 

Ï³çíàºø øëÿõ, ïîáà÷èø ö³ëü. 
Äî ñïîâíåííÿ îá³òíèö³ 
Ïîêëè÷óòü Áîã ³ Óêðà¿íà. 
² ñëàâíèé äâîêîë³ðíèé ñòÿã 
Çàñÿº ó òâî¿õ ðóêàõ 
Äîðîãîâêàçîì ïî ðó¿í³.

Íåçðèìèé êóëåìåò çàãðàâ 
Ìåëîä³þ í³÷íèõ çàãðàâ,  
Жèòòÿ áåç ïîìñòè îñîðóæíå. 
² í³ Âàðøàâà, í³ Ìîñêâà 
Íå ñòâåðäÿòü òóò ñâî¿ ïðàâà. 
Çà öå òè ïîêëàäåø æèòòÿ. 
Õîðóíæèé, õîðóíæèé.
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Íàùàäîê ï³äëîãî ðàáà, 
ßêèé êðè÷èòü òîá³: «Ãàíüáà!» 
² ìàðèòü á³ëüøîâèöüêèì «ðàºì», 
Íå âñòèãíå êèíóòèñü íàçàä, 
Òè ê³ëüöÿìè ðó÷íèõ ãðàíàò 
Ç æèòòÿì çàðó÷èíè ç³ãðàºø.

Êîõàííÿ íå çàñòóïèòü øëÿõ,  
Òîá³ ðîêîâàíî â ç³ðêàõ, 
Í³õòî íå âòðèìàºòüñÿ ïîðó÷. 
Ñàìîòí³é ëåãøå éäå ó á³é,  
Ñîá³ ëèøàþ÷è íàá³é. 
Äî âèìàðøó âïåðåä 
² âãîðó, ³ âãîðó.

Â îáëè÷÷ÿõ áëàçí³â ãðàº ëþòü, 
² âäîâè çðàäíèê³â ïëþþòü 
Ïðè çãàäö³ ³ìåí³ òâîãî íåäàðìî. 
Їì ð³æóòü ñëóõ òâî¿ ï³ñí³ 
² âñå ââèæàºòüñÿ ââ³ ñí³ 
Ïðèõ³ä ìîñêîâñüêîãî æàíäàðìà.

Òà ÷óòè êðîê íîâèõ ïîëê³â, 
Þíàöüê³ ïîãëÿäè ïàëê³ 
Äîâîäÿòü, ùî íå âìåðëà ìóæí³ñòü. 
Äî çâ³òó ïðàâä³ «âïðàâî ãëÿíü!» 
Ãåðîþ âèçâîëüíèõ çìàãàíü, 
Ïîâ³í÷àíèé ³ç ìàéáóòòÿì, 
Õîðóíæèé, õîðóíæèé.

Джерела: Пісневир. Молодіжний співаник. — Львів, 2001; Звитяга. Книжечка учасника 
табору. — 2002; Проект «Українські пісні» http://www.pisni.org.ua.
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Öè ÷óëè ñ-òå, ìèë³ бðàòòя
Слова і музика: народні. Пісня оспівує реальну подію — геройську оборону незалежної 
Карпатської України в березні 1939 року від збройної окупації мадярських військ. У боях 
активну участь брали закарпатські пластуни, а також вихованці Пласту з Галичини, які 
напередодні масово нелегально переходили чесько польський кордон у Карпатах. Зокрема, 
начальником штабу «Карпатської Січі» був галичанин Михайло Колодзінський, який дав 
таку відповідь на ультиматум зайд: «В словнику українського націоналіста немає слова 
«капітуляція»!»

 Em          Am         Em 
Öè ÷óëè ñ-òå, ìèë³ áðàòòÿ, 
Em              Am 
   Öè ÷óëè ñ-òå, ìèë³ áðàòòÿ, 
Am           H 
ßê áîðîëîñü Çàêàðïàòòÿ? 
Em              Am   H  Em 
   ßê áîðîëîñü Çàêàðïàòòÿ?

Ñîðîê òèñÿ÷ âîþâàëî, 
Êðîâ íåâèííó ïðîëèâàëî

Çà çåëåíó Âåðõîâèíó, 
Çà Êàðïàòñüêó Óêðà¿íó.

Òå÷å ð³÷êà, òå÷å ñì³ëî, 
Íåñå âîíà á³ëå ò³ëî.

Íåñå âîíà ä³òÿì òàòà, 
Ж³íö³ — ìóæà, ñåñòð³ — áðàòà.

Ä³òè, — «Òàòó!» — çëåìåíò³ëè, 
Òà é äî ð³÷êè ïîëåò³ëè.

Ïîíàä Õóñòîì âîðîí êðÿ÷å, 
À â õàòèí³ ìàòè ïëà÷å.
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Íå ïëà÷, ìàìêî, òà é íå òóæè, 
Ñèí ðàíåíèé, òà é íå äóæå:

Ãîë³âîíüêà íà ÷åòâåðî, 
À ñåðäåíüêî íà øåñòåðî,

Á³ë³ ïàëüö³ íà êàâàëüö³, 
Á³ë³ ðó÷êè íà îáðó÷êè.

Íàéìè, ìàìêî, ñòîëÿðèêà, 
Íàéïåðøîãî ìàëÿðèêà.

Íàé ìè õàòó ³çáóäóº, 
Òà é íà ÷îðíî ïîìàëþº.

Îé áåç äâåðåé, áåç â³êîíåöü, 
Áî ìîºìó æèòòþ êîíåöü.

Íå ïëà÷, ìàìêî, ñèí íå âñòàíå, 
Óêðà¿íà ùå ïîñòàíå,

Ùå é çåëåíà Âåðõîâèíà, 
² Êàðïàòñüêà Óêðà¿íà.

Джерело: Проект «Українські пісні» http://www.pisni.org.ua.
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×åðåç ë³ñ, пîíàä ñòàâ
Пісня з репертуару гурту «Рутенія». Слова і музика Анатолія Сухого. Пісня «Через ліс, 
понад став…» була написана на початку 2000х років в циклі про Українську Повстанську 
Армію. Цикл частково увійшов у неопублікований альбом «Безіменні» (2003), а згодом став 
основою альбому «Неопалима купина» (2007). 

G D G D 
E H7 E D 
×åðåç ë³ñ, ïîíàä ñòàâ 
Éøîâ ñîòåííèé Ìèðîñëàâ, 
À çà íèì, ÿê ñò³íà, 
Éøëà áî¿âêà ÓÏÀ.

Õòî æèâèé, õòî æèâèé? - 
Â ðÿä ñòàâàé, â ðÿä ñòàâàé, 
Çäîáóâàòè, âèçâîëÿòè 
Ìèëèé ð³äíèé êðàé.

×åðåç ð³÷êó, ÷åðåç áð³ä 
Éøîâ ñîòåííèé Ìåäâ³äü, 
À çà íèì éøîâ ó á³é 
Íàø ïîâñòàíñüêèé ð³é.

Õòî æèâèé, õòî æèâèé? - 
Â ðÿä ñòàâàé, â ðÿä ñòàâàé, 
Çäîáóâàòè, âèçâîëÿòè 
Ìèëèé ð³äíèé êðàé.

Íà÷å áäæîëè ë³ñîâ³, 
Íà÷å øåðøí³ ëþò³ 
Âèñòóïàþòü þíàêè, 
Çîëîòîì îêóò³.

Õòî æèâèé, õòî æèâèé? - 
Â ðÿä ñòàâàé, â ðÿä ñòàâàé, 
Çäîáóâàòè, âèçâîëÿòè 
Ìèëèé ð³äíèé êðàé.

Ñåðåä ã³ð, ñåðåä ñêàë 
Â³â ñîòåííèé Îñòàï 
Áîéîâèõ þíàê³â, 
Ìîëîäèõ âîÿê³â.

Õòî æèâèé, õòî æèâèé? - 
Â ðÿä ñòàâàé, â ðÿä ñòàâàé, 
Çäîáóâàòè, âèçâîëÿòè 
Ìèëèé ð³äíèé êðàé...

Джерело:  Проект «Українські пісні»  http://www.pisni.org.ua.
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×îì òè íå пðèéøîâ?
Українська народна пісня. Стала широко відома після того, як тріо Мареничів включило її 
до свого репертуару (обробка Валерія Маренича, платівка «Співає тріо Маренич» вийшла 
1979 року).

Fm                      C7      Fm 
×îì òè íå ïðèéøîâ, ÿê ì³ñÿöü ç³éøîâ? 
G#        D#7 G# 
ß òåáå ÷åêàëà. 
 A#m             C7            Fm 
×è êîíÿ íå ìàâ, ÷è ñòåæêè íå çíàâ,    | 
 G#   A#m   C7  Fm                    | 
Ìàòè íå ïóñêàëà?                      | (2)

² êîíÿ ÿ ìàâ, ³ ñòåæêó ÿ çíàâ, 
² ìàòè  ïóñêàëà — 
Íàéìåíøà ñåñòðà, áîäàé  íå çðîñëà,    | 
Ñ³äåëüöå ñõîâàëà.                     | (2)

À ñòàðøà ñåñòðà ñ³äåëüöå çíàéøëà, 
Êîíÿ îñ³äëàëà — 
«Ïî¿äü, áðàòèêó, äî ä³â÷èíîíüêè,      | 
Ùî òåáå ÷åêàëà».                      | (2)

Òå÷å ð³÷åíüêà, íåâåëè÷åíüêà, 
Ñõî÷ó ïåðåñêî÷ó, 
Â³ääàéòå ìåíå, ìîÿ ìàò³íêî,           | 
Çà êîãî ÿ ñõî÷ó.                      | (2) 

Джерело: Проект «Українські пісні» http://www.pisni.org.ua.
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×îðíà âèøèâàíêà
Слова і музика Олександра Шевченка — автора і виконавця власних пісень.
Історія пісні: «У кінці сорокових років у карпатському селі темної ночі постукали у віконце 
хатини повстанці — і просили господаря прийняти на лікування пораненого товариша. 
Сім’я прийняла бійця. Його сховали у стодолі на сіні. А щоб ніхто в селі про це не 
здогадався, їсти йому носила маленька дівчинка, донька господаря. Їй було 11 чи 12 
років... Коли хлопець одужав і зібрався повертатись до лісу, то залишив дівчинці на згадку 
свою чорну вишиту сорочку і сказав: «Як виростеш і народиться в тебе син, подаруй цю 
сорочку йому — нехай носить і пам’ятає про нас»... Дівчинка виросла. Народилось у неї 
дві доньки. Аж коли народився внук, вона виконала заповіт повстанця. Вперше хлопчик 
одягнув ту чорну повстанську вишиванку, коли йшов на площу Ринок, де того дня вперше 
після радянських часів у Львові було піднято синьожовтий прапор». (Переказано за 
Олександром Шевченком).

Âñòóï: | Em Hm | Em Hm | Em Hm | A Hm |

Ìîòèâ 1: 
        Hm              Em               Hm 
Äåñÿòü ðîê³â ãîð³ëà çåìëÿ ó ëþäåé ï³ä íîãàìè.  
        G                 D                A 
Äåñÿòü ðîê³â ñòîãíàëà çåìëÿ â³ä âîðîæèõ ÷îá³ò. 
        G                  D                 Em 
Äåñÿòü ðîê³â êàðïàòñüêå ñåëî âæå íå ñïàëî íî÷àìè,  
        G              A                Hm 
Äåñÿòü ðîê³â ÷åêàëî ñèí³â ñâî¿õ á³ëÿ âîð³ò. 

Êîæåí äåíü çà ñåëîì ó ë³ñàõ ñêðåãîòÿòü àâòîìàòè.  
Êîæåí äåíü óìèâàºòüñÿ ðàíîê â ãàðÿ÷³é êðîâ³. 
² õîëîäíî¿ òåìíî¿ íî÷³ äî íàøî¿ õàòè  
Ïðèíåñëè ìîëîäîãî õëîï÷èíó áðàòè ë³ñîâ³. 

Ïðîãðàø (ÿê Âñòóï).

Ìîòèâ 2: 
     Hm              Em             Hm 
À êîëè ïàðòèçàíà Êàðïàòè ïîêëèêàëè ñèí³,  
     G                 D               F# 
² êîëè âæå íàðåøò³ íàñòàâ ðîçëó÷àòèñÿ ÷àñ,  
       G               D                   Em  
Â³í ñîðî÷êó ñâîþ ïîçîñòàâèâ íà ïàì’ÿòü ä³â÷èí³:  
        G                   A                Hm  
«Íåõàé íîñèòü òâ³é ñèí ³ íåõàé ïàì’ÿòàº ïðî íàñ».
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Ïðèñï³â: 
          G               A                  Hm 
   ×îðíà-÷îðíà áóëà òà ñîðî÷êà, ÷îðí³øà â³ä íî÷³. 
          G                       D                  H7 
   ×îðíà-÷îðíà, ÿê ñìåðòü. ×îðíà-÷îðíà, ÿê ñâ³æà ð³ëëÿ. 
          Em                                Hm 
   ×îðíà-÷îðíà áóëà òà ñîðî÷êà, ÿê õëîïöåâ³ î÷³. 
          Em              F#               Hm 
   ×îðíà-÷îðíà áóëà, ÿê ìîÿ óêðà¿íñüêà çåìëÿ.

Ìîòèâ 2: 
Äîâãî-äîâãî ëåæàëà ñîðî÷êà ó áàáèí³é ñêðèí³,  
Äîâãî-äîâãî ÷åêàëà ïîøàíè, ëþäñüêîãî òåïëà.  
² íàðåøò³ íàñòàëà ïîðà: ÿ âäÿãíóâ ¿¿ íèí³;  
Ïî ùîö³ ó áàáóñ³ òèõåíüêà ñëüîçà ïîòåêëà. 

Ìîòèâ 3: 
       Hm             Em              Hm 
² â äóø³ çàçâó÷àëè í³êîëè íå÷óâàí³ ñòðóíè,  
     G                D                 F# 
² ñàìà ìèìîâîë³  ðîçïðÿìèëàñü ãîðäî ñïèíà.  
          G                D                Em  
Ùî á íå ñòàëîñü ç³ ìíîþ ³ äå áè ó ñâ³ò³ íå áóâ ÿ,  
     G               F#              Hm  
Ïåðåäàì òó ñîðî÷êó îíóêàì ñâî¿ì ³ ñèíàì.  

Ïðèñï³â: 
   ×îðíà-÷îðíà âîíà, òà ñîðî÷êà, ÷îðí³øà â³ä íî÷³. 
   ×îðíà-÷îðíà, ÿê ñìåðòü. ×îðíà-÷îðíà, ÿê ñâ³æà ð³ëëÿ. 
   ×îðíà-÷îðíà âîíà, òà ñîðî÷êà, ÿê õëîïöåâ³ î÷³. 
   ×îðíà-÷îðíà âîíà, ÿê ìîÿ óêðà¿íñüêà çåìëÿ. (2)

Джерела: Відеозапис виступу Олександра Шевченка (м. Львів, 16.10.2005); Особиста 
фонотека Олександра Шевченка; Проект «Українські пісні» http://www.pisni.org.ua.
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×îðíà ãîðà 
Ця пісня є західноукраїнським варіантом одної з найдавніших козацьких народних пісень – 
«Чорна рілля ізорана». Драматизм первісного тексту – смерть козака у степу, де його тіло 
віддане на поталу звірям, змінився на жаль від загибелі далеко від родини. Але не має вояк 
жалю за життєвими дрібницями та звичними потребами — лише просить гідної останньої 
шани від родини. Вже кількість варіантів цієї пісні, які виникли протягом століть, самі по собі 
вказують на важливість вшанування полеглих вояків. Однією з останніх та найпопулярніших 
сучасних інтерпретацій є виконання пісні «Чорна гора не орана» закарпатським гуртом 
«Рокаш» (пісня увійшла в їхній альбом «Отава» 2013 року).

Gm   F  A# 
×îðíà ãîðà íå îðàíà, 
Gm F A# D 
×îðíà ãîðà íå îðàíà, 
Gm A# F D 
Ëåì êóëÿìè çàñ³ÿíà, 
Gm   D    Gm 
Ëåì êóëÿìè çàñ³ÿíà...

Ëåòèòü êóëÿ çà êóëåþ, | (2) 
Òå÷å êðîâ ñÿ ïîò³÷êîþ | (2)

À â ò³é êðîâö³ âîÿê ëåæèòü, | (2) 
Íàä íèì ñèâèé êîíèê ñòî¿òü. | (2)

Íå ñò³é êîíþ, íàäî ìíîþ, | (2) 
Íåñè ìàìö³ íîâèíîþ. | (2)

Îé ñòàíü, êîíþ, êîëî ïëîòà, | (2) 
Çàðåãî÷è íà âîðîòà. | (2)

Âèéäå òîá³ ñòàðà áàáà — | (2) 
À òî ìîÿ ð³äíà ìàìà. | (2)

Âíà òÿ áóäå çâ³äóâàòè, | (2) 
Òè ¿é áóäåø îòâ³÷àòè. | (2)

Âèéäè, ìàòè, ïîäèâèñÿ: | (2) 
Óæå ñèí òâ³é îæåíèâñÿ. | (2)

Ñîðîê òèñÿ÷ âîþâàëè, | (2) 
Íåâèííó êðîâ ïðîëèâàëè | (2)

Îé, ÷è ÷óëè, ð³äí³ áðàòòÿ, | (2) 
ßê âîþº Çàêàðïàòòÿ? | (2)

Íàéìè, ìàòè, ñòîëÿðèêà, | (2) 
Íàéïåðøîãî ìàëÿðèêà. | (2)

Íàé ìè õàòêó ³çáóäóº, | (2) 
×îðíîé ìàëüþ ïîìàëþº. | (2)

Îé áåç äâåðåé, áåç â³êîíåöü — | (2) 
Ìîºé æèçí³ óæå êîíåöü. | (2)
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×îðí³ õëîпö³
Слова: Андрій Парубій. Музика: Віталій Бондар (соліст гурту «Дивні»). Пісня написана для 
однойменного рою юнаків Організації Української Молоді «Спадщина» (Львів). Спопу ляри
зована колишніми членами «Спадщини», які утворили львівський гурт «Дивні», зокрема 
через СDальбом «Глянь на мене» (2005). «Чорними хлопцями» колись в Українських 
Карпатах називали опришків, а відтак воїнів УПА.

 C              G  
×îðí³ õëîïö³ ðóøàþòü ó í³÷ —  
  Am               F*  
Êðîê çà êðîêîì ³ ïë³÷-î-ïë³÷.  
 Fm            G       C  
Çàõ³ä ñîíöÿ ïîçàäó çãàñàº.

Òàºìíè÷èìè ñõèëàìè ã³ð  
Ìè éäåìî äî õîëîäíèõ ç³ð.  
Òåìíà í³÷ ÷îðíèõ õëîïö³â â³òàº.

Ïðèñï³â: 
G                            Am 
   Íå çãàñ³òü ñâîãî âîãíèùà âè.  
    F       C         G    C     G  
   Ãåé, ä³â÷à, íå çàïëþùóé î÷³. 
    G                            Am  
   Âèãëÿäàéòå — ³ ïðèéäåì ç ï³òüìè,  
    F      C       G  
   Ìè ïðèéäåì îï³âíî÷³.

×îðí³ õëîïö³, ïîïåðåäó øëÿõ, 
Ë³ñ íàì áàòüêî, à íåáî — äàõ, 
Âîâ÷å ë³ãâî â íåãîäó ñõîâàº.

Áîðîòüáà ïðè÷àðîâóº íàñ. 
Äóõ ïîâñòàííÿ ùå â ãîðàõ íå çãàñ. 
Íåáåçïåö³ íàçóñòð³÷ ðóøàºì.

Ïðèñï³â

×îðí³ õëîïö³ ðóøàþòü ó í³÷ 
Êðîê çà êðîêîì ³ ïë³÷-î-ïë³÷. 
Çàõ³ä ñîíöÿ ïîçàäó çãàñàº.

Òàºìíè÷èìè ñõèëàìè ã³ð 
Ìè éäåìî äî õîëîäíèõ ç³ð. 
Òåìíà í³÷ ÷îðíèõ õëîïö³â â³òàº...

Тут F* подано для спрощення виконання; згідно з оригіналом тут має бути D.
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×îðíi ÷åðåøíi
У 1999 році вийшов альбом Марічки Бурмаки «Знову люблю». Він разюче вирізнявся 
від усієї музичної продукції України насамперед своїм звучанням, що його журналісти 
називали і етномузикою, і українською готикою. До запису Марія залучала найкращих 
музикантів України. Вже перша пісня альбому Марії Бурмаки, яка потрапила на радіо, була 
помічена майже усіма. Однойменний хіт «Чорні черешні» зазвучав на всіх радіостанціях. 
Відомою також ця композиція у виконанні однойменного гурту з Рівного «Чорні черешні».

Âñòóï:  Em C Am Hm Em

 Em             C  
×îðí³ ÷åðåøíi ïðè áiëié õàòi, 
 Am           Hm       Em 
Õîäè, äiâ÷èíî, ÷åðåøíi ðâàòè. 
 Em             C  
×åðåøíi ðâàòè, ÷åðåøíi ¿ñòè, 
  Am            Hm     Em 
Ñêàæè, äiâ÷èíî, äå ìàþ ñiñòè... 
C                  Hm     Em  
   ×åðåøíi ðâàòè, ÷åðåøíi ¿ñòè, 
C                  Hm     Em 
   Ñêàæè, äiâ÷èíî, äå ìàþ ñiñòè... 
C                  Hm     Em  
   ×åðåøíi ðâàòè, ÷åðåøíi ¿ñòè, 
C                  Hm     Am 
   Ñêàæè, äiâ÷èíî, äå ìàþ ñiñòè...

Ñiäàé, ëåãiíþ, îòàì ó ñiíî, 
À òî íå ñiíî, à ï’ÿíå âèíî... 
Íåõàé íàì çiðêà ñòàíå çà ñâiäêà —  | (3) 
×åðåøíi ÷îðíi... íî÷i íå âèäêî...  |

Ïðîãðàø:   
   C Hm Am Hm 
   C Hm Am Hm C 
   Em A7 (2)

Ïîêè ìè ¿ëè, ñêiëüêè õîòiëè, 
À çîði áiëi ÷îìóñü òðåìòiëè... 
×åðåøíi ÷îðíi óæå âiäõîäÿòü,          | (3) 
À ãîðäèé ëåãiíü áiëüøå íå õîäèòü...   |

Ïðîãðàø

Джерела: Авторське подання: Т. Василько. Моя пісня. — Львів: Сполом, 2004. — 120 с.; 
Проект «Українські пісні»  http://www.pisni.org.ua.
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Шàбåëèíà 
(Îé, õìàðèòüñя)

Українська народна рекрутська пісня. Зустрічається два варіанти виконання — 
активний, маршовий і журливофілософський. Останній пояснюється тим, що служба в 
австроугорській армії була дуже важка, тривала роками. Особливо популярною пісня 
стала після того, як гурт «Плач Єремії» включив її до свого альбому «Хата моя» (1997). 

Em      H7      Em  H7 
Îé, õìàðèòüñÿ, òóìàíèòüñÿ, 
 Em  D  G D   G 
Äð³áí³ äîù³ éäóòü. 
 G     Am   G     H7  
Òàì ìîëîä³ æîâíÿ-æîâíÿðèêè 
Em     H7     Em D  G  D 
Ìåä-ãîð³ëêó ï’þ- ó- ó- óòü. 
 G     Am   G     H7  
Òàì ìîëîä³ æîâíÿ-æîâíÿðèêè 
Em       H7     Em 
  Ìåä-ãîð³ëêó ï’þòü.

Ï’þòü ãîð³ëêó, ùå é íàëèâêó, 
Їäÿòü ïàìïóøêè, 
Òà ùå é ñîá³ ñïîãëÿäàþòü  | 
Íà ÷óæ³ æ³íêè.            | (2)

×óæà æ³íêà — ÿê ÿã³äêà, 
ßê âèøíåâèé öâ³ò, 
À òè æ ìåí³, øàáåëèíî,    | 
Çàâ’ÿçàëà ñâ³ò.           | (2)

Â³çüìó ÿ æ òåáå, øàáåëèíî, 
Òà é çà ãîñòðèé êðàé, 
Ïóùó ÿ æ òåáå, øàáåëèíî,  | 
Â ãëèáîêèé Äóíàé.         | (2)

Ïëàâàé, ïëàâàé, øàáåëèíî, 
Â÷èñÿ ïëàâàòè, 
À ÿ ï³äó, ìîëîä æîâíÿð,   | 
Ж³íêó øóêàòè.             | (2)

À ÿê ÿ ñîá³, øàáåëèíî, 
Ж³íî÷êó çíàéäó, 
Òîä³ ÿ òåáå, øàáåëèíî,    | 
Äî áîêó ïðèïíó.           | (2)
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Îé õìàðèòüñÿ, òóìàíèòüñÿ,  
Äð³áí³ äîù³ éäóòü.  
Òàì ìîëîä³ æîâíÿðèêè      | 
Ìåä-ãîð³ëêó ï’þòü.        | (2)

Джерело: Проект «Українські пісні» http://www.pisni.org.ua.

Þíà÷å, òè çíàé
Пластова пісня. Авторство слів та музики невідоме. Однак можна ствердити, що пісня 
написана українцями діаспори, ймовірно пластунами. З початком 90 х років минулого 
століття пісня стала популярною і в Пласті України. Зокрема, публікувалась у Співанику 
«Лісової школи» (1996), в якому пластунискоби Богдан Яцун та Юрій Міндюк вперше 
поставили після своїх прізвищ, через кому, абревіатуру «ОЗО».

 C         F       G     C 
Òàì, äå ëàíè ³ ðîçëîã³ ñòåïè, 
 C         F       G 
Òàì, äå îáð³é ñ³íîæàòü, 
 C         F       G        Am 
Òàì, äå ïîëÿ ³ áåçë³÷ êóðãàí³â, 
 F                G 
Òàì, äå ðóìîâèùà õàò.

Ïðèñï³â: 
  F         G       C               Am 
Þíà÷å, òè çíàé, òàì º òâ³é ð³äíèé êðàé, 
  F        G               C  C7 
Þíà÷å, òàì º òâ³é ð³äíèé êðàé. 
  F         G       C               Am 
Þíà÷å, òè çíàé, òàì º òâ³é ð³äíèé êðàé, 
  F         G          C 
Þíà÷å, òè çíàé ³ ïàì’ÿòàé.

Òàì, äå áàãð³º êðîâ’þ çåìëÿ 
Ñëàâíèõ Âêðà¿íè ñèí³â, 
Òàì, äå âîãíåì ïàëàþòü ñåëà 
² ñòîã³í ³äå ³ç ñòåï³â.

Ïðèñï³â.

Òàì, äå êíÿç³ çóñòð³÷àëè îðäó, 
Òàì, äå êîçàöòâî ëÿãëî, 
Òàì, äå â Êàðïàòàõ áîðîëèñü ñòð³ëüö³, 
Êîëè ðîçáèâàëè ÿðìî.

Ïðèñï³â.
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ßêбè âñ³ ëþäè
Слова і музику написали хлопці з гурту «Хвилю тримай». У записі лунають голоси Сашка 
Положинського («Тартак»), Сєні (Сергій Присяжний, «Мотор’ролла») і чільного «хвиле
тримача» Левка Лабія. Запис здійснено у 2006 році. Попри серйозність теми, порушеної у 
пісні, награння виконане у добрих, світлих, певною мірою батярських (легкохуліганських) 
тонах та у гітовій манері, тому не дивно, що відомі своєю чіткою громадською позицією 
Сашко Положинський та Сергій Присяжний, почувши чернетковий нарис пісні, відразу 
вирішили долучитися до запису.

C 
   Ñïî... Ñïîãëÿäàþ òàêó êàðòèíó: 
  Am 
   Êðåìåçíèé äÿäüêî, íàïðóæèâøè ñïèíó, 
  F 
   Áðåøå ç åêðàíó ïðî âñÿê³ øòóêè, 
    G 
   Âèêîðèñòîâóº äàí³ íàóêè.

Â³í äóæå õîò³â áè, ùîá ìè éîìó â³ðèëè ùèðî, 
Ùîá ìè íå ñóìí³âàëèñü, ùî â³í òðå íàì ïðàâäèâî, 
Ùîá ìè âäÿ÷íî ñïðèéìàëè âñ³ëÿê³ ïðîãíîçè 
² íå ïîì³÷àëè, ùî â íüîãî çàó÷åí³ ïîçè.

Îñü â³í í³áè ì³æ ³íøèì òàê ùèðî ñì³ºòüñÿ, 
Â³í òàêèé ñèìïàòÿãà (éîìó òàê çäàºòüñÿ), 
² òî í³÷îãî, ùî â êóëüì³íàö³¿ ñóïåð-ïóïåð ïðîìîâè 
Â³í, ÿê çàâæäè, íå çíàõîäèòü ïîòð³áíîãî ñëîâà.

Àëå ìè éîãî áà÷èì, ìè éîãî ðîçóì³ºìî, 
Ìè éîìó ñï³â÷óâàºìî, à ñï³â÷óâàòè ìè âì³ºì. 
Éîìó ïî-ñâîºìó âàæêî, â³í íåùàñíà ëþäèíà, 
Â³í ìóñèòü áîðîòèñÿ çà ãðîìàäÿíèíà.

Â³í òàê ³ ïðàöþº, ³ âñå í³áè íîðìàëüíî, 
Àëå ÿêîñü âíî÷³ â³í ïðîñèíàºòüñÿ â ñïàëüí³ 
² íå ìîæå çàñíóòè, áî áðåõíÿ ð³æå î÷³, 
À â äèòèíñòâ³ â³í íà ñêðèïêó õîäèâ «ìºæäó ïðî÷³ì».
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Ïðèñï³â: 
      C 
   ßêáè âñ³ ëþäè âçÿëè ã³òàðè áè 
   Am 
   ² çàãðàëè, ³ çàñï³âàëè áè 
    F 
   Ï³ä áàÿíè ³ ï³ä öèìáàëè áè, 
    G 
   Ïî÷óòòÿ ñâî¿ ïîâ³äêðèâàëè áè. 
   Ìîæå, çðàçó áóëî áè äèâî áè, 
   Á³ëüøå ñåðöå í³êîëè á íèëî áè, 
   Ìîæå, ñîíöå âñ³ì çàñâ³òèëî áè, 
   Âñ³õ îá³ãð³ëî áè...

   Ñ 
   Є-º-º-º-º... Î-éî-éî-éî-éîé...

À îñü ³íøèé äÿäüêî, â³í òåæ í³áè íîðìàëüíèé, 
Â³í ñèäèòü â òåëååêðàí³ ö³ëîäîáîâî áóêâàëüíî, 
Â íüîãî ïðàâèëüíà ïîñòàâà ³ äîâ³ðëèâ³ î÷³, 
Ïîíàä óñå ó âñüîìó ñâ³ò³ â³í íàì ñïîäîáàòèñÿ õî÷å.

Â³í íàì âòèðàºòüñÿ â äîâ³ðó, õî÷å ñòàòè íàøèì äðóãîì, 
À ïîò³ì ðàïòîì íàñ ëÿêàº ïðèõîâàíèì íåäóãîì. 
Àëå â³í, çâ³ñíî æ, íàñ âðÿòóº, â³í çà íàø³ êóïþðè 
Íàì ïðîäàñòü ñóïåðòàáëåòêè àáî ñóïåðì³êñòóðè.

² òî íå á³äà, ùî ìè íå âåäåìîñü, âñå îäíî çíàéäóòüñÿ 
áàáóëüêè,  
ßê³ â³ääàäóòü îñòàíí³ ãðîø³ çà фóфëîâ³ ï³ãóëêè. 
À, ì³æ ³íøèì, öå áóëà ö³ëêîì íîðìàëüíà äèòèíà, 
Â³í õîäèâ â ìóçè÷íó øêîëó íà ï³àí³íî. 

Ïðèñï³â

À õòîñü ñêàæå: «À äå æ ìîðàëü?» À íåìàº ìîðàë³! 
Áî íå âàæëèâî, ÷è òè â êåäàõ, ÷è ìàºø ìîäí³ ñàíäàë³, 
×è òè º íà ïîñàä³ ó áàíêó, ÷è òè ïðîñòèé ó øêîë³ 
â÷èòåëü, — 
Êîæåí õî÷å æèòòÿ ñâîº áåç ñîðîìó ïðîæèòè.

Äëÿ öüîãî òðåáà  ïðèãàäàòè, ÿêà òè çîëîòà áóëà äèòèíà 
² ó ñîá³ â³äøóêàòè îòó ìàëåíüêó ëþäèíó. 
Àëå öå âñå ÿêîñü äóæå ñêëàäíî... ßêùî ïðîñò³øå 
ñêàçàòè, 
Òî â æèòò³ íàéêðàùå ïðîñòî í³êîëè íå áðåõàòè. 
(Àãà...)

Ïðèñï³â

Джерело: Проект «Українські пісні»  http://www.pisni.org.ua.
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ß — Êðóê  
(Сîòíèê Êðóê)

Пісня з репертуару гурту «Рутенія». Слова і музика Анатолія Сухого. Пісня «Сотник Крук» 
увійшла в аудіоальбом А. Сухого «Десь за Дніпром гримить гроза. Рутенія 1992—2002» 
(2002). Варіант цієї ж пісні від Костя Єрофєєва під назвою «Я Крук» можна знайти на диску 
«Легіонер. Дорогами війни та кохання» (2001).

     Am          E7      Am  
ß — Êðóê,÷îðíèé ñîòíèê ÓÏÀ.  
     Am        A        Dm  
Ìîÿ ñîòíÿ â äàëåêîìó ñõðîí³.  
        G        G7     C  
Äîáð³ õëîïö³ â ìîºìó çàãîí³  
 Dm     E7       Am  
Ï³äóòü çàâòðà ó á³é.

Ïðèñï³â: 
E7 Am              Dm 
² íå ÷åêàé, ìîÿ Îêñàíî,  
   G                C E7 
Äîäîìó ç ë³ñó ïàðòèçàíà.  
    Am                Dm  
Áî çàâòðà çíîâó áóäå á³é,  
   E7                   Am  
² íå âåðíåòüñÿ ñîòíèê òâ³é.

ß — Êðóê, ³ ìåí³ âñå îäíî, 
Ìåí³ ñëàâó ñï³âàº îêðóãà, 
Â³äð³çíÿþ â³ä âîðîãà äðóãà, 
ß êðóê, ÷îðíèé ãàëèöüêèé Êðóê.

Ïðèñï³â.

À ïàì’ÿòàºø, äðóæå Êàðàñü, 
ßê ìè ðèáó ãëóøèëè â Äí³ñòð³, 
Ïàì’ÿòàºø òîé ì³ñÿöü ³ çîð³? 
Äðóæå Êàðàñü, ìè óïèð³? Í³!

Ïðèñï³â.

À ïàì’ÿòàºø, äðóæå Êàëèíî, 
Â 33-³ì ñâîþ Ïîëòàâùèíó,  
Ïàì’ÿòàºø òîé õë³áà øìàòîê? 
Äðóæå Êàëèíî, ìè óïèð³? Í³!

Ïðèñï³â.
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À ïàì’ÿòàºø, äðóæå Ðÿçàíü, 
Ñâîþ Ðîñ³þ, ïðîãíèë³ ³çáè,  
Ï’ÿíó äóøó, ðîçï’ÿòó íå ïðèçüá³? 
Äðóæå Ðÿçàíü, ìè óïèð³? Í³!

Ïðèñï³â.

ß — Êðóê. ² ìåí³ âñå îäíî. 
ß ãàäþêó íîãîþ äîäóøó. 
ß ãðàíàòó äî ñåðöÿ ïðèâ’ÿæó, 
Õàé ïîðâå ìîþ äóøó.

Äæåðåëà: Ï³ñíåâèð. Ìîëîä³æíèé ñï³âàíèê. — Ëüâ³â, 2001;  
Ïðîåêò «Óêðà¿íñüê³ ï³ñí³» http://www.pisni.org.ua.
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ß — òâîя ñò³íà
Cлова прикарпатця Романа Лесюка, написані під час перебування у зоні АТО, музика 
Сергія ГуркачаАсафатова, лідера гурту «MartoviOrchestra». «Ця пісня є посланням від 
усіх українських чоловіків, які зі зброєю в руках захищають рідну землю, для їхніх коханих 
жінок, що чекають їх з війни, в молитвах і в надії на Перемогу... І ми неодмінно переможемо, 
бо наші захисники — безстрашні герої, бо ми живемо на своїй, Богом даній землі!» — 
говориться в описі до пісні, презентованій гуртом.

Ïðîãðàø: Am Dm C E

E
×îì ç òîáîþ ìè ðîçñòàëèñü?
Dm
ß, êîõàíà, íå çáàãíó.
Am
Ùå õîëîäíèé ñí³ã íå ñòàíóâ,
F
ßê ï³øîâ ÿ íà â³éíó –

Ç æóðàâëèíèìè êëþ÷àìè,
Ïîì³æ «Ãðàäè», «Áóêè» é «Ñìåð÷»,
Áåðåçíåâèìè íî÷àìè
Îìèíàþ ïàííó Ñìåðòü.

Íàì øëÿõè – òî ãîñòðå ëåçî,
Êðîêà ñõèáèâ – îñòóïèâñü,
Ñâèùóòü êóë³ ì³æ áåðåçè,
Òà íå ñîêîì âîðîã âïèâñü –
Êðîâ³ ïðàãíå äåìîí ñïðàãëî,
Âèòèñêà âñþ äèêó ëþòü.
Çà ïëå÷èìà, ëþáà, ÿíãîë,
Ïîìîëèñü ëèø, íå çàáóäü!

Çàïàëè éîðäàíñüê³ ñâ³÷³,
Áóâ ÿ ð³çíèì… â³äïóñòè…
Êîëè ñüîìà âæå â³äñâ³òèòü –
Âñ³ çãîðÿòü ìî¿ õðåñòè…
Íå ïðîéìàéñÿ ã³ðêî ïëà÷åì,
Ñëüîçè òóò ìåí³ – íå ë³ê,
Âîðîí ÷îðíèé íåáîì êðÿ÷å,
ßê âåäå çîçóëÿ ë³ê…

×îì æå, ëþáêî, ìè íå â ïàð³?
Ðîçëó÷èëà íàñ â³éíà,
«Ãðàäîì» íåëþä í³÷êó øêâàðèâ,
Çíàé, ùî ÿ – òâîÿ ñò³íà,
Íå ïðîéäóòü øàêàëè íèö³ –
Õàé ñÿ ñêàçÿòü íà êðîâè,
Òè ëèø, ð³äíà, òàì ìîëèñÿ
² ëþáè ìåíå… É æèâè!
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Пåðåë³ê ³ëþñòðàö³é

У книзі використано ілюстрації:

• відомого українського маляра Петра Андрусіва (1906—1981), взяті, зокрема, з 
книг Петро Андрусів. Маляр і графік. — НьюЙорк: Українська Вільна Академія Наук  
у США, 1980; Петро  Андрусів.  Мистецтво — найсильніша  зброя.  Статті,  промови  й  
огляди. — НьюЙорк; Париж; Сидней; Торонто:  Наукове товариство ім. Т.Шевченка, 
1987 та видань, що їх ілюстрував митець;

• лемківського художникаграфіка Василя Мадзеляна (1917—2005);

• сучасного українського художника Андрія Єрмоленка.

С. 4 Петро Андрусів. Князь Святослав вирушає на болгарів. Ілюстрація до збірки історичних 
оповідань Антона Лотоцького «Княжа слава» (Авґсбурґ, 1948)
С. 12 Петро Андрусів. Ілюстрація до казки Ольги Мак «Як Олег здобув Царгород», 1967
С. 14 Петро Андрусів. Бій під Корсунем, 1975
С. 24 Петро Андрусів. Перевізниця, 1973 
С. 28 Петро Андрусів. Похід Ігоря, 1955 
С. 33 Петро Андрусів. Гуцульский танок, 1976
С. 39 Петро Андрусів. Лови з соколом, 1976
С. 40 Петро Андрусів. Бій князя Ігоря 
С. 46 Андрій Єрмоленко. Самооборонівець з Майдану, 2014
С. 50 Петро Андрусів. Ілюстрація до казки Ольги Мак «Киянка красуня подолянка», 1969 
С. 52 Петро Андрусів. Два козаки в поході, 1977 
С. 55 Петро Андрусів. Княжа пристань, фрагмент
С. 57 Петро Андрусів. Ілюстрація до казки Ольги Мак «Аскольд і Дир та київські князівни»
С. 60 Петро Андрусів. Атака козаків, 1976
С. 64 Петро Андрусів. Ілюстрація до обкладинки книги Сидора Ярославина «Визвольна 
боротьба на ЗахідньоУкраїнських Землях у 1918—1923 роках»  (Філадельфія, 1956)
С. 67 Петро Андрусів. Гетьман, 1980
С. 68 Петро Андрусів. Ілюстрація до обкладинки книги Никифора Гірняка «Організація і 
духовий ріст Українських Січових Стрільців» (Філадельфія, 1955)
С. 77 Петро Андрусів. Присяга (ілюстрація до книги Лесі Храпливої «Чародійне авто» — 
НьюЙорк, 1967)  
С. 82 Петро Андрусів. А часом і лук пригодиться! (ілюстрація до книги Лесі Храпливої 
«Чародійне авто»)  
с. 84 Петро Андрусів. Чи не краще вчитися історії? (ілюстрація до книги Лесі Храпливої 
«Чародійне авто»)  
С. 93 Петро Андрусів. Войнаровський в бою (ілюстрація до поеми Кіндрата Рилєєва 
«Войнаровський» — Торонто, 1970)  
С. 95 Петро Андрусів. Князь Святослав, 1942 
С. 99 Петро Андрусів. Кіннотники (олія)
С. 103 Петро Андрусів. Побратими, 1977
С. 108 Петро Андрусів. Роман Шухевич (олівець), 1950ті рр.
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С. 111 Петро Андрусів. Фрагмент обкладинки книги Ярослава Курдидика  «Серце і зброя» 
(Торонто, 1976)
С. 116 Петро Андрусів. Урочисте проголошення самостійності України 22 січня 1918 року 
в Києві (ілюстрація до книги Лесі Храпливої «Чародійне авто»)  
С. 120 Петро Андрусів. Ілюстрація до казки Юрія Тиса «Про лицаря Добриню та його 
сестричку Забаву», 1956
С. 124 Петро Андрусів. Митрополит Андрей Шептицький (олівець), 1955 
С. 125 Петро Андрусів. Іван Франко
С. 126 Петро Андрусів. Ілюстрація до історичного оповідання про перемогу руського князя 
Мстислава Володимировича над князем касогів Редедею у 1022 році, 1955 
С. 137 Петро Андрусів. Поштова листівка, кінець 1940х — 1950ті рр.
С. 138 Петро Андрусів. Рисунки і нариси
С. 143 Петро Андрусів. Ілюстрація до книги Лесі Храпливої «Чародійне авто» 
С. 146 Василь Мадзелян. Лемківська садиба. Гравюра з циклу «Лемківський іконостас»
С. 149 Петро Андрусів. Козацькі старшини в поході, 1977 
С. 151 Петро Андрусів. Зустріч гетьмана Івана Мазепи з кошовим Костем Гордієнком 
(фрагмент), 1968 
С. 153 Петро Андрусів. Богдан Хмельницький
С. 156 Петро Андрусів. Двобій (олія), 1975
С. 159 Петро Андрусів. Гармаші УНР
С. 160 Петро Андрусів. Гуцульський Великдень (фрагмент, олія), 1969
С. 163 Петро Андрусів. Французькі посли (фрагмент, олія), 1970ті
С. 166 Петро Андрусів. Велес (олія), 1974
С. 168 Петро Андрусів. Погоня
С. 170 Петро Андрусів. Ілюстрація до оповідання Романа Завадовича «Я піду!» (Торонто; 
НьюЙорк, 1970), 1964 
С. 173 Петро Андрусів. Бій під Конотопом (фрагмент), 1977 
С. 176 Петро Андрусів. Ілюстрація до оповідання Романа Завадовича «Я піду!», 1964
С. 180 Василь Мадзелян. Акція «Вісла». Гравюра з циклу «Лемківський іконостас»
С. 183 Петро Андрусів. Ілюстрація до історичного оповідання про князя Олега, 1967
С. 185 Петро Андрусів. Світлина на фортепіяні (ілюстрація до книги Лесі Храпливої 
«Чародійне авто») 
С. 187 Петро Андрусів. Фрагмент обкладинки ілюстрованого збірника «Під прапором 
СУМА» (НьюЙорк, 1965)
С. 189 Петро Андрусів. Полковник (олія), 1971
С. 192 Петро Андрусів. Найрідніший дідо! (ілюстрація до книги Лесі Храпливої «Чародійне 
авто») 
С. 193 Петро Андрусів. Ілюстрація до часопису «Літопис Червоної Калини», число 10, 1931
С. 196 Петро Андрусів. У дворі гетьмана Розумовського (олія), 1967
С. 204 Петро Андрусів. Така бабуся, неначе рідна! (ілюстрація до книги Лесі Храпливої 
«Чародійне авто»)
С. 207 Петро Андрусів. Похід Ігоря на половців (олія), 1967 
С. 215 Петро Андрусів. Ілюстрація до оповідання Романа Завадовича «Я піду!», 1964
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