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' 
Передмова. 

Цеі:і збірничок українських nісень призначено для 

народніх хорів, які здебільшого сnівають без нотt 

з голосу. Тим то цісень не подано в формі гармоні·зо-
•U • 

ван1и, а зазначено лише саму мелодІю. 

Уміщені в збірничку nісні співаються в ріжних 
місцях широкоіі України, через те вони nомітно від--ріжняються поміж собою і музичним характером, і - . 
своею музичною вартістю. Але, nри виборі пісеньуnо-

рядчики на~більш міркували над тим, шоб подати ті 

nісні, які стали широко відомими на Вкраїні й нада

ються до масового співання. 

До пісень народніх додано й деякі твори ш ~учні 
(наnр. "До волі з неволі" або "Ви жертвою вnали"), 
бо ці пісні добре знані на Вкраїні й подобаються на

шим людям. 

Уміщені тут деякі nісні з маршовим темnом, нада

ються до січових походів та вnрав. 

Темп пісні (швидкість виконання)- річ незвичайно 
ваЖна, а тим часом в' цьому наші сnіваки дуже .часто 
допускаюТІ?СЯ прикрих помилок. Для того подаємо тут 

означення темпів в послідовному порядку, починаючи 

з найшвидчого темnа й кінчаючи найповільніщим. По

середині між швидкими й повільними темпами с.тоїть 

,,Andante". Швидкість тактів uьQro темпа більш- менч 
відповідає тому, як беться живчик у жилах дорослої 

~--
людини (nульс). Тоб то, коли число тактів (лічби) по~ 
КЛадемо на одну хвилину'для темnа ,,Andantek- 70-80.---

'"" 
то для найшвидчого темпа число буде 130, а для на-й~~-~ 
повільнійшого - 40. ----------
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Важніщі темпи такі; 

Prestissimo. 
Presto (ч. 27). 
Allegro (ч. 20, ЗО, 31 ). 
Allegretto (ч. 22, ,25, 26, 27, 28, 29). 
Andantino (ч. 18). 
Andante moderato ( ч. 11, 14 ). 
Marciale (alla marcia) (ч. З, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 О, 23, 24). 
Andante (ч. 2, 13, 15, 19, 21, 26, 32). 
Maestoso (ч. 1, 12). 
Andante sostenuto (ч. 2~). 

Adagio. 
Grave ( ч. 1 б, 17). 
Lento. 
Largo. 

Тому, хто буде керувати хором, треба знати, що 
зазначити темп (вимахом руки чи палочки) необхідно 
в· той спосіб, Іцоб він відповідав фо·рмі такта (напр. 
при '/• тактах - чотирі рухи рукою, при 3/ 4 - три і 
т. ·д.), але ж ні в якім разі не збігався б з поділом 
слова н·а склади, бо це nротивнq nочуттю ритмики,. 
яке має людина з. н~родження. 



1. Ще не вмерла Укра..-на. 
Слова П. Чубинського. 

Maestoso. Музика Вербицького. 

~:Q_ - ~-~~-F-- ~~-.c!-IL-r. -r==--·-~· ---==І ~--- ....... --г-ГJ-~f'. -п-t--- ---r---r---r--1 
._ _. c;-r---v--' . ' ---~ -1---г- -...--~ ~---- --~ 

Ще не вмер - ла У- кра-ї- на, ні ела- ва ні 

-h.- -- • ::=:::::::---

1
= ~ ~....,----1 .. ~-------=--·- "_і -f--~-.. -~~ - 9- . --·- "__~ : ГJ-~fll-+---rr-1-r---h- г--~ 
~ -·~-----~-t:-=· -. - .,_~ .. ~-І ~--+--

.__; _____.,.., . . 
во ля, ще нам ~ра - тя мо- ло- ді - ї 

~~~е r I-J~ti;ь~1~b~~1~:J_ J 3 
усьміхнеться до- ля. Згинуть на - ші во - роженьки 

~'~---- ·- 1-~~-+-~--~~J=r-~-+---~-~· 
9-___ !__. " " ::t=-t-=-"'- -- ---· • ---- - ----·- -rJ rt-= _ _===-=:t==h І L - І-- _ :- ~-- -----;-•-- · 

..._,; ~ :::::::::::::;; 

як ро-са на сон-цІ, за-па- ну - єм і - ми бра тя 

~f;t:Z r -6~ -· g fj Л-., ffit11~:.:::.=~-§ :~-.- ------- · --,j-4- ----г- -·· r- - h--+---r ~--~-+--І _____. r- -------у -t-
- -- . ..... 

у сво - їй сто - рон цt. Ду - шу ті - ло 

~ ~h.--=--- ~:-~ ~ . __ ----===::::::* =:::з..... ~ll "__ • - - • • ____ _,6=::4.__, 
V-fJ.-f'-1 І І - •-•-f'-f' r--f'.- :LJ--__ t:::::=_t==~ - ~-t:::::=r==-·===D ~ ----------

ми по - ло - жим за на-шу сво - бо ду 

8 І ............... ~ ·> ...... 
~ ~-sг-r :т--~-"-~--t=-"_1:!-і J=~~-J 1 ill S_t=c __ ~ -+----~_:±: 

і по кажем. що ми бра .. ти козаць-ко-го ро-ду ! 

*) Останніх 8 тактів співається nри nовторенню далеко скорше~ 
темпо немов Allegretto. 
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2. Не пора. 
Слова І. Франка. 

Antianu:, 1\\узика Я рославенка. 

Е:і-~є --S ~=І ~- -~: ---.- ,.н-•'-=t-I=:j==!==~=--=~~--~~ 
Е~- -- •. -• -- -- ---- --- ~ , D- -- -о ---•------~ 

Ііе по - ра, не по- ра, не по - ра Мо- ска-

--~--- ----- -.. _.""- ~------
t::- --- ---- --·----- --+-~-~-~ ---.-·-· ·-·------•---1'---- t-• --•!--~ -~--~~- .- -o-r-+~ ---·;-r-- ~.-~--•-·- -~ -f г-т--: ----,..:-r----;-J---~-I- ' ,;. · ,Jfi__, ~;~-..... :.r--~-~-1 Е--.~~-~-----'1 - -~-~'- tl~-- ------~ ---
ле- вн .1я- хо-ви служить. До- вер - tllилась У -кра-ї - нн 

г- -

І І. І 11. І 

~{у'---·- ______ .,) • .!_ -- ----~~--~ ----~ 
- - І-~-~-· • ----- ---: -- -~--+-~-___,....._ -~----s ---~--~___j --,- -' <)-~;-·-~--·. -~-~-t---·· ---L---·.---j-~-~-~~j ___ f-'. ----- ~-~~---1_-- --- - -•-•----- -o-.-r~.-~~--~-o-.-
-.~ -----. - ~- ~ ,."..- ----

KpltB-..1tl стара. Нампо-ра для У- кра-ї- ни жить. lloвer- ЖІtть. 

Не пора, не пора, не пора, 
За .J.рапіікників лить свою кров, 
І любити царя, що наш люд обдира, t 
Для України наша любов. 1 2 рази. 

Не пора, не пора, не пора, 
В рідну хату вносити роздор, 
Най nропаде незгоди проклята мара! \ 
Пі ... 1. України єднаймось прапор! І 2 рази. 

Бо пора ее великая єсть! 
У завзятій, ва)ккій боротьбі 
Ми поля)кем, щоб волtо і славу честь, 
Рідний Краю, здобути тобі. 

3. Гей там на горі Січ іде! 

Слова К. Трнльовського. 
Ma1riale. Наро.1ня ме .. 1ьодія. 

- -·- ----,.- =:J 1---~ -·-·------·-~~(. -? ~ І І ~ ~ Ft=:_. D ~~ -~ _.- ·-~-!- =;:==-D ---=;-- -

Гей! там на го - рі Січ і - де, Гей! там на го - рі 
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- __ ь2 " ·ш=Іі . .---r-~--~~-=~-~=1 . v-......--+-1 -t- r' ; r'" ~ ----~--....,~ fl- • • -.- --+_= 
---~.;-t---• _lp~ ~-v-- =-' 

Січ 1 - де, Гей! там на го- рі на- tlle славне то- ва-ри-ство 

~9-;__z-=-t__--=Г_==D__:_"___ __ ---=-Ь!:~f'..w-·-,__--E+---.=-,__.-=t ~з 
Е@ ~-Er=:-==1 г __ ±І 
и 

Ге И ! ма - 111 е - ру є раз, два три. 

Гей! на переді КОШОВИЙ, 
Гей! як той орел степовий, 
Гей ! як той орел, наше славне товариство 
Гей! машерує раз, два, три! 

г LJ' еи. а no заду осавул, 
Гей! твердий хлопець, як той мур, 
Гей! твердий хлоnець, наше славне І. т. д. 

Гей! а по боках четарі, 
Гей! то сторожі огневі, 
Гей! то сторожі, наше славне 1. т. д. 

Гей! атамане, батьку наш, 
Гей! веди, батьку, вперед нас, 
Гей! веди, батьку, наше славне 1. т. д. 

Гей! мол од хлопче, позір май! 
Гей ! та до Січи nриставай, 
Гей! та до Січи, ~ше славне І. т. д. 

Гей! наша Січа дорога, 
Гей! як та /\лати всім одна, 
Гей! як та мати, наше славне І. т. д. 

Гей! повій вітре з наших гір, 
Гей! на прапор наш, на тоn1р, 
Гей! на прапор наш, наше славне 1. т. д. 

Гей! повій вітре із степів, 
Гей! дай нам силу козаків, 
Гей! дай нal't\ силу, наше славне 1. т. д. 

Гей! л.ай нам силу, відвагу, 
Гей! Україні на славу, 
Гей! Україні, наше славне І. т. д. 
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4. Гей не дивуйте! 
Тетро di marcia. Народня пісня. 

~rг,~--є-_: --~"· ,. 1-;-=-__:-~t..--"--I=~---__ $.--.---~·-'--~~ 
9- ' ,-+- -f'.!!':t---т-·-~ . ~!!_~' 1 ~ · --~ -~L?= І -~-

'-...:..:..JL..--------------D ~===-·~ ~=--v ~~ t: ==~~--==------~---
Гей! не дивуйте, до-брі- ї лю-де, що наВкра-ї- ні пов-

~~~t=I~-,. .. --~ --~--і I=t==~-':_,. --~ 
-~ ----D ~-- - -.,-1_-r----~ ---- ~---- ------~r---

ста-ло: Там за Ла- ше-вим, під Со- ро- ко - ю 

~2:9 ~ ~ ~_:_~~-------=-~~§ p-z--"-··-----·-·~-- - 0, - ..: ____ ". г-
- ,...... --t-h-1-- -':-----,j-- --h-i.J--

......, f---~-~- ------ ---~~--~--

множество Ля-хів про - па- ло; Там за Да- ше-вим, 

~~~--~"-•· • ., ·~5- D'·-~-f?:+'=,;-=({'т t:=R 
_L::~ · г--=ЕЕ- -~ ~ --r--JJ----3] 

-------- ~~- ~----~----~--~- -~~ 

. с л . ~ 
пІд о-ро- ко-ю множество я- хtв про -.па- ло. 

Гей! Перебийніс просить не много, 
Сі1\\сот козаків з собою, -
Рубає мечем голови з nлечей, 
А решту тоnить водою. 

Ой, nийте, Ляхи, води - калюжі, 
Води болотянії; 
А що nивали на тій Вкраїні 
Вина та меди ситнії ... 

Дивують nанки, вра)І<ії синки, 
А що козаки вживають: 
Вживають вони щуку рибаху, 
Ще й саламаху з водою. 

Ой, чи бач, Ляше, що наш ХмельницькиR 
На Жовтjм nіску nідбився? 
Од нас, козаки, од нас, юнаки, 
Ні оден Ляшок не вкрився. 

Ой, чи бач, Ляше, як козак nляше 
На сивім коню горою? 
З мушкетом стане, а)К серце вяне, 
А лях од жаху вмирає. 
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Ой, чи бач, Ляше, що по Случ наше, 
По костяную л'огилу? 
Як не схотіли, забунтували, 
Та й утеряли Вкраїну. 

Ой, та зависли Ляшки, зависли, 
Як чорна хмара на Ви сл і; 
Не nопустимо Ляхів із Польщі, 
Поки нашої Ікизности. 

Гей! ну козаки, гей! та у скоки, 
Та заберЇJ\1\ОСЯ в боки: 
Загнали Ляшків геть аж за Вислу, 
Не вернуться і в три роки ... 

5. До волі з неволі! 
Tenzpo di nzaгcia. м 

3 
Я 

0 r 1 у . р славенка. 

1---2- ~-- ~~=--~~~--~----,------=~=· ~ ~ 9------~~-~ --- - -~--·-- - -----4--~- r-----r- _J_~-їf-=•=-~ ~L+-=.-'--r- __ ... ... 
До во - лі з не - во - лі зри- вай- ся ле - ти ! Чи 

І- . -~-~~ --· • ~ frtj ~ 111 ~"' ~--4--!-•- п п- ~ - -,-- .!.--.--~ 
~--~·-=-=-D= --..,---,- ~--- ·-=--) t-- --·-

ба-чиш, всьо не- бо па - ла є! По- жар бє, як 

~ " ~н~-=-.-r;:І-~~:~-=--=1--~~=t~ f-I~-:1 --+---~---+'- ----h-- ~ -+-- гг- -т--•-1,- =t ---+--· -·- ---~---- ----\111"- -т---- -L/ .. 

мо- ре, на на- ші ха- ти! Про-кля-тий, хто ни - ні дрі-

т{ 

~~--~-,- &1·- -------~~ ~1 _q_~_.,::r: І ." . _._. ~--~-І4=-:__ - ·-r ~.:.=_=:~=-~-' ~-r:~-- -•-'-- ї\- . ..!_ r----h--- -г-г;-- ________ .,_ --..._" - -- ---.if-..... ---L--~ ~- 'І ~ 

ма є як сл а в- но бу- ва- ло ко-заць-кі си-

~q-c--i~~=~=~~=~ ~~~;f-Ф~., J-~ 
ни бо - ро-лнсь до смер-ти за - rи ну. Так 
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·/ ~ ~r- І-, ~-·-----t-~·~ ~-· ·- ~ - ~-~- ·-- -г-- 7-~ --·- п ==с.:.==_ ---- --i-4~----t-1 ---h -- -t--- n-- -г--4-~ - -- ~---·---~-----~---І-
~ 

бу- де- мо, бра-ття, бо-ро-тись і ми, за на- шу свя-

-, 

І І. І 11. І 

~-ь==~---=--~ _-І-1_-~ I-~-7--~--~=:J-B~ 
~ ,, ~ __. 

ту У- кра - ї ну! Як ну. 

Гей хлопці-молодці, не гайтесь, спішіть, 
Ставайте при нашім прапорі! 
Тарас на нас кличе: кайдани порвіть, 
І кривду втоnіть в Чорнім морі! 

Чи мало терпіли покірні батька? 
Терnіти вже нам надоїло, 
Свободу лиш ділом здобудемо ми, 
Тож, браття, берімся за діло_! 

6. Марш Гайдамаків. 
Слова К. Малицької. 

Marciale. Музика Ярославенка. 

" # - . ~- -f4 - ~ 
___j_ ,-- -1 ~~ ----~-·--~ -~~~I=·---!l~~----=t::-r-;· ~ І \11 __ _. ~ -- - -;І- -- -----

Ми гай-да-ма-ки ми всі од- на - кі, ми не на-ви-дим 

~~~--~-·.!. fl.- ~{· •• " .! ~-t-t--~=f4-· f'-"=· --~~-·-~3 
-..;,J-1,-P=~- : -:!::D~---t;= ~lJE~-~т--~-- --D--~3 
---~---~-r--...... --~ "_J_,-~ • 

\J 

ляць-ко-є ярмо. Ишли ді-ди на му-ки, nідуть і правнуки, ми 

за на-род жи - тя сво - є да- мо. 
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Знай лютий враже, сотня nоляже, 
Тисяч натомість стане до борби, -
І з кайдан, недолі до життя на волі, 
Повстануть знов nодоптані раби. 

Наша nрисяга: nравда, відвага, 
Пімста за кривди люта і страшна, 
Бо ми гайдаJ\\аки, местники однакі, 
Що нам і смерть за nравду не страшна ... 

7. Гей Січ іде! 
. . Слава І. Франка. 

Тетро dt nzarcta. Народна мельодія. 

~ р;-·-___:_-~. -_--~-~-- ~-~--~=t!=.-&1 
: І 1~1-1• --~::_ ~~-=-~=-~~~Н-=---4::3 -J-V·- . ----~---4--=----=---

Гей Січ і- де красен мак цвите! Ко-му при-кре на-ше ді-ло, 

~~~-~ ,~:.- ~~~~~~- -4--~~ ~ . • ~ ·--- -~~~-~~-4-1-4-1--Р ~----~~---~--
-~ ---12-~~-4-1-·-·_.__._ --~--------

- --~--t- ------------ - --. ---- -- ~--і--
нам во-но свя-те, ко-му прикре наше діло, нам во-но святе. 

Гей Січ іде, 
Топіриями брень! 
Кому люба чорна nітьма, 
А нам ясний д~нь. 

Гей Січ іде, 
Мов пчола гуде ... 
Разом руки, разом серия, 
І гаразд буде. 

Гей Січ іде, 
Підківками брязь! 
В нашій хаті наша воля, 
А всім зайдам зась! 
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8. Максим козак Залізняк. 
Tc1npo giasto di nzarcia. Народня пісня. 

- ~- 2-~-~__,..с:: .. ---- _ _J -P--r--·.- -~-~ ---"_ ·-~-~~-~ ~ 
- -----;:----+l--f-1-•~-~- ----.------____.- ---P---r-~-~-~ -ч--•-• ~:=-~-:-1-.----.- ::: _-::::;:=- ~!==!==~с.:--~ . . .,.".. . . . ..,.. 

Ма-ксим ко-зак За- .1і - зНяк, ко-зак з за - по-

~~~-~==~' ..""t---·--~-~~-І -~~-~-~-~-~-~-- ~ -- · · ~-~~-гг -.--.--Р- =;-~--4 --• -:- ·- -- _ _!__~_---..... _ __j.,.~__", _ _____ } ____ --·---- ------------
•. ../ -----....... ......--- -·- -~..,.----.-~- --'С----

ро- жа, як RИ - ї-хав на-Вкра- ї - нv, як пов- на- я 
.- --------, .- _____ : ____ ~ -

І' і І. І І ІІ. І 

-==--~~~F=--+-- ~-"1-::J~ -E-~--P--::J 
----~-----·-·--.._; -

ро- жа- ро-жа. 

Зібрав війська сорок тисяч 
В місті Жаботині, 
Обступили город Умань 
У одній годині. 

Обступили город У1'Аань, 
Поробили шанuі; 
Як вдарили з семи гармат 
У середу вранці. 

Як вдарили з семи гармат 
У середу вранuі, 
Накидали у годину 
Ляхів повні шанці. 

Не одная людська вдова 
З города втікала; 
Не одная бідна мати 
Із дітьми прощалась. 

9. Засвистали козаченьки. 
Tenzpo di пzагсіа. ·Народна пісня. 

~~ --~~ l ~ -~---· . ~--l--1--. ------·---·-~ ~===t==t:=t----L-r--• -•-,; =-1_-.-- -r--'---~-t=~ 
~:Jl==------- _.__~ ~-- -- --т--~---
..._, 

За-свис-та - ли ко - за- чень-ки в по- хід о ПІВ-
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І~; --•-~-~=~:."",!-. . ---:::: І--~ - - -~ J 
- -- 19-;::.._tl-. - ;-- -. --- -----=--- --~-- ------ - -~----1-\. ==~ ~...:.~~~;;.-=---=:- -с= ~---4.:;1---.l ___ _ 

но чи, ви - пл а - ка - ла Ма - ру- сень-ка 

~ І І. --=:::::: І ІІ. І 
~---;"' = ---'----=--= ==~ ~ _:_:_ -....:.;.o==::t'!-ill ' ---r--fl.-• ' І ----1- ~і-- __ .!._ ~--~---s:-r--"-·---------1 ' І ti ·--- ---'-1 '. ---Р--· -~~ ~ -61--- -61~ ---] 

..._; -- _.. ·.---
сво - 1 яс - ні о 41. 

"Не плач, не nлач, Марусенько, 
Не nлач, не журися, 
А за свого миленького 
Богу nомолися". 

Стоїть Л·\ісяuь над горою, 
Та сонuя немає, 
Мати сина в доріженьку 
Слізно nровожає. 

"П ращаЙ, Л\ИЛИЙ Гv\ЇЙ СИНОЧКу, 
Та не забарися, 
За чотири неділеньки 
До ·дому вертайся!" 

"Ой радби я матусенько, 
Скорійше вернуться, 
Та щось кінь мій вороненький. 
В воротах сnіткнувся. 

Ой Бог знає, коли в'ернусь, 
в якую голину, 
Приймиж мою Марусеньку 
За сво1о дитину. 

Прийми П матусенько! 
Всі ми в Божій волі, 
Бо хто знас, чи )КИВ вернусь, 
Чи ляжу у n.олі ". 

"Ой рада б я Марусеньку 
За рідню nриняти, 
·та все не так вона мене 
Буде шанувати". 

-- 1 з ---
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Ой не п 1ачте не ж\rріться 
" • ' J ' 
l3 ту1·у не В.1С1Ваіітесь, 
За грав кінь ~\\іЙ вораненький 
НазJ~1 сrJодівайтесь'·. 

10. Ой ішли наші славні Запорожці. 
J 1 а ,.сіа!с. Народ ня nісня. 

F~f~c:~ ~- ~= >.;~~ ·-]:;~~:~~~=-~~~ '1~-~:~~---:,,._~-=--~=~~---є:.~~ І 
Е~ = ~-;:~.· -•_:-... := _ __: --_• -·~-~~-·= =ї~~ "'~::::-.- ..._--_: 

Оі1 і lІІ.їІ1 tta-ru і с:Іанн і За-nо- рожІLі та по н 3.,;1, Бугом рі-

_:_~=-• .!_.,.. - -. -=~-=-~-=~ ~---=-~--:._·~--~--:._~1-=~~=г.;;-=-~=-~==-І ~-·--.,00~ ·-.,00 - ·- -!-~---~,-----~-- -:----•-·-.- --~- -----·---.~---· --·-
[_,, _ _______ ,, - . - -:-- ~ -~ -~- __ ,. ·- . -- ~-· -·----------·-
-~-~--- ------- ---·---.....·--·-- - - -•---·--0-./. . '--

1\0 10. ОИ 11111-ро-ко ю та гли- бо- ко - ю, 

Ой а вїке нalJJ і славні Запоро1кuі 
~' ве.lико~''У іка:Іl{): 
Ой не знали та поклонитися, 
Гей та которо.\\у uapto. 

Ой уклони:rися тол1у турсuько,\\у, 
:\ що nід ни,\\ добре ІКІ·1ТИ, 
Тільки за одно ЇЛ\ таf1 не Л\НЛО, 
Гей, шо на свого брата бити. 

Ой пише 1V\оска .. 1ь лист ..10 кошового: 
"Та холіть до нас 1кити, 
Ві.1да.\\ ва.\\ зел\ЛЮ та по прежн ЬОі\\У, 
Аж по Jlністер граниuю". 

Ой 6реu1еш, брешеш, превра:;кий N\оскалtо, 
С е іІ\ ти хоче LU о 6 л\ ан~ ти ; 
ОМ як nіде N\ о у тв ою з е ·"'л ю, 
Гей та буJеі\\ лоби голити. 
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"Ой не бійтеся, славні Запорожuі, 
Та цього нічого, 
Шеж я в свойоj\'У білому царстві, 
Гей та не зрадив нікого". 

Гей уже)І< тії славні Запорожці 
Тай не веселі стали, 
Ой облягли їх, облягли Москалі, 
Гей всі.\\а сторонами. 

11. Гей хвалився та козак Швачка. 

Aпdante moderato. Народня nісня. 

~~~~--~_:_;_; __ ~~-===--=-=-}-=~ ~.- --- f-8'81111!~--
--u-.-- 11 ~---1---•--•-~ -r-""11 -- =- _L_L ~----------t;l- ~~-· -·::!:! • 

Гей хва - лив - ся та ко - зак Швач - ка, 

під Бі-лу - ю цер-ков і - ду чи: r ей, бу-дем бра-ти, 

та ки-тай-ку др а - ти та в о - ну - чах тоn- та- ти. 

Гей, казав їм, козак Бондаренко, 
А що славонька буде; 
Гей, будем брати, та поли драти 
Та плечі латати. 

Гей на козаченьків, гей на молоденьких 
Та пригадонька спала, 
Гей що в середу, та в вечері 
Та усіх Москва nобрала. 
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Ой nобрали, тай nаnарували 
Усіх по два л. о куnочки; 
Гей заглядають оден на другого, 
Як сизі голубочки . 

. 
Ой nобрали, тай nоnарували, 
Тай nовезли возами, 
Ой оглянемся на ту Україну, 
Тай обіллєл,ся сльозаN\И. 

Ой забрали, тай nоnарували, 
Як тих голубів у парі, 
Гей засмутилась уся Україна 
Та як сонечко у хмарі. 

12. Розвивайся, ой ти, старий дубе! 

Maestoso. Народня пісня. 

(, ~~~~~~-= : ~-ш--=~-, =6---=~~~~--+-. І---1-;~. ~~~ _u::::=:-____ - -11-llfl·-· -- - ____ ___._ ----·- . - -4-...1--

--· -f'r • -·- -·-~_.--.~ 
v - ~ 

Ро- зви-вай- ся, оі1 тн ста-рий ду- бе, зав-тра мо- роз 

:-:::::-::=:--- > 

-~-~-::----~--~~-fl.-•-=-~~-"_ ____ --.•-==І~-- ..:_~J 
, ' . ' •-=-=1 ---г-----~ ~· ~-~---·-"--

--~--·~·-=!-- -=о·-- - --- -~-=--У---~--~----, --____...., 
бу - - де. Ви - бн- рай- ся мо- ло-ди й ко -за - че 

t~
r:_ - ----~-"--- ----~ __ -:----1 __ _ 
__ ,._ • ,.. __ _j__ ·-~--- ---·----1--- . ~--t-:- -' ,-~---· . . _,.. --*·-~---r--"-•-t-o-.- -!~] [ \<t"- -~-~---.-.,- ___ "_ -~-- - ___ [_......,-..,; ~- ----------

V - --- ,1--~-~,..--- , -

мо- .10-днИ ко - за - че зав-тра по - хід бу- де. 
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Я tv\opoзy таИ не боюся, завтра розвинуся, 
Я nоходу тай не боtося, завтра виберуся. (2). 

Ой розвився тай у край дороги та дуб зелененький, 
Виїзджає тай з України козак h\олоденький. (2). 

Ви, галочки- сизоnерочки, підіймітt>СЯ в гору, 
Ой ви, хлопuі, славні запорожuі, верніться до дому. (2). 

Ой радІ б ми тай пі.J.нятися,- туман налягає, 
Ой раді б л'и тай вернутися,- гетьл,ан не пускас. (2). 

Не тик гстьл,ан, та не так гетьл\~Н, як гетьл·\анськая /\·\ати, 
Хоче на/\;\И, нами козаками, - врагjв звоювати. (2). 

/\ ми врагів тай не звоюЄ1\\, тільки роздратуєм, 
Тільки нами, нами козака/\\И, Дунай загардуєм. (2). 

13. Ой і не гаразд. 

Andпntr. Народня пісня. 
р ~ > 

[::-~,;~=,)-1.=~--~ :~~f--------~~-~т_--.-_=--4---~----_-1·-=~=--~~,._-~ --~-!--=--·~-~--=-~--~~ 
t§J~ 4~---.-•--•_::::.±:D==-~-~-·- =--;= 9===-~--

Ой і не га-разд За - по - рож-ці, не га-раз;t вчи-

ни ли, стеrі ІІІи-ро -І\ІtЙ, краіі не - ее ЛІfЙ 

r -~r. -=2=~~- __:___------=---=- -~;::~~-------1-- -- ~ ~~ -i-=r -~ -~-~ -~~~'С~) --~ 
~ ~:J-·,--flт---·-~------1- .. ,.. . ----~--!--·-і--~-:-~ -----. ~-~=-· --~-;-=--~-;.=~--~~-~=,=-~·-- . ~--~ -

таіі за - на па - СТІІ- :тн, сте·1 шн- ро- кнН, 

край не - ес ли і! таіі за - на - пас- тн- лн. 
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Настуnає чорна XN\apa, 
І ..1ощик і~-3 неба, 
Зруйнували Заnоро)ке, 
Буде колись треба! 

Ой і хоч гаразд, хоч і не гаразд, 
Нічого робити, 
Бу..1е :tобре запорожuя~'' 
І під ту рко л' жити! 

14. Ой на горі та женці жнуть._ 
Andante пzodn·ato. Народня пісня. 

-~~-% ___ ---~-І-~-·- -- -- - 1---- ~~ 1·- -- -- -І 
~ 

'!! __ ,)- І-"_ ___ --~~---~1--~--- - --~-~ -- --~- ---
·-. --=- :-+-·-•:;t=- ---·----~ -~ ~-·- -~-~-~- :--~--~--+ -·

'-' -4-~ ~-==~--= -~-~ -·- ·=·~-_;; : =· =----:.--.:.-·----·-~=-
Ой на го _ - рі та жен-uі жнуть, А по-під. го-

~-F"- --- ,-==~=-~==--f=1·g ..:_ -- 7і==~~~--~- ---~ =-=-7-=-~j -';-•-r----"__ -· ·--+'-~ -j ----- ----t---! . • .-- ---+-----'---;-

~~~ -=~--- ---4~-~ -=-~~ =·- --~ =·~-==---;.... 
ро - ю по-під зе- ле - но- ю ко- за -ки йдуть. 

Поnереду Дорошенко, 
Ilonepeдy Дорошенко, 
Веде своє військо, І 
Військо запорозькє 2 рази. 
Хорошенько. 

А по заду Сагайдачний, 
А по заду Сагайдачний, 
Що nроміняв жінку } 
За тютюн та люльку J- 2 
Необачний. 

рази. 

Гей, вернися, Сагайдачний! 
Гей, вернися, Сагайдачний! 

Возьми свою жінку, І 
Віддай ТЮТЮН, люльку, 2 
Необачний! 

Мені з жінков не возиться, 
Мені з жінков не возиться, 

раз11. 

А тютюн та люлька І 
Козаку в дорозі 2 рази. 
Знадобиться. . 
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Гей, хто в лісі, озовися! 
Гей, хто в лісі, озовися! 
Та викре111 ел\ вогню \ 
Та з ак у ри j\1\ люльку, · 2 ра зи. 
Не )Курися! f 

15. Ой щож бо то та за ворон. 
Andпntr. __ Наро:tня пісня. 

~#(, _- --- -==- ~-~- -. -=---=---=--~---=' -=-~~~=-~- - ---~--=----1 --~------ - -~~ 
:''-~--.--~~- ----:--І-~--------·-·-·-----І-~~--~---.---

- -~-L' ---~~=~-Г~:= _..._~---=-:~ ~ ·---~ ::===~~=----=---·-=-~ 
.__. ' ~ ~ 

Ой що ж бо то та за во-рон, що на мо- рі 

F~f-::~ ~,.~-:-:;~:!-~--f~=~~-=--~ ;--ш 
Е~==:----:;;:~----------~== -•-• -------

LI 

що в_сіх бур- лак зб і- ра - є? 

Збірайтеся, панове J~\оло J.Ui 
Та все НСірод молодий, 
Тай піде·"'о, панове л'олодuі, 
У той лісок Лебедин. 

Ой щож бо то, панове j"олодuі, 
Щось у Х\'ароньuі гуде? 
·ои щось бо там, панове молодuі, 
За nригадоньки буде. 

Рости, рости а клен древо, 
Рости в гору високо; 
Поховали nана отамана 
В сиру землю глибоко. 

Рости, рости, а клен древо, 
Рости в гору ще вище; 
Поховали пана отамана 
В сиру землю ще глибше. 
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16. Ой Морозе Морозеньку. 

Qaasi janebІ6e. a,~aJ'l'. - Народня пісня. .. ...... ,-

~ 
-?-~--------....--1 1----г_.__"_ -.-fl--19• -~-71- ~--"- __j_ ·--- - -+----+----~ ~r··,'-~ _; --~ --;:::F-.n- --•-~--- _а _._"_ ~-t: ---~-І-----~~ _,__u= ____ -----~- -~~-;-]-,----· ·-tl 11----t--d-
______ ----"= --- -\lf-~ ----~-у_"_____ -- -----

'--"" 
Ой Мо-ро-зе, Морозенку! тн п~еславний ко- за - че! 

• 

Не так тая Україна, 
Як те гордеє військо, 
Заплакала Морозиха 
Ідучи на N\істо. 

Не так теє горде військо, 
Як старенькая мати, 
Заплакала, заридала 
Попід тином хати. 

Поховали Морозенька 
На високій ~\огилі 
Піде слава про Мороза 
По всій Україні. 

17. Ви жертвою впали. 
Q'Іasi jatzeb16 e. 01·ave. Реnолtоційний марІІІ. ---~ ------~-~ ...... - _, ~---- ---.., --ш 

-'##- ~- ~ ...... ~ ------1~ ........ -~-е:-1-----~-~ ---" ~ --·---------;-~--~~- ---4-~ . -!о1-• -_С:_.,_Е_.~---,-•-•---г----.-•-•-1--• ,;--~~- -~---~ t:__L_~ ~ . ---"'с::----~-
Вн їкер- тво - to в бо-ю не рів- нім лягли, зл1о-

1-~-~~~~ --.--;~~--~- 1.=_ ~:3~---Z--- ~ ~-:., ~ =---=-~-., -==:~:::--'=-] 
- ~--· -·-.,-------· _JJ ~------.....j--,~ _"_ ·-~-~~__.-.--1-J..:.,-
- \- ----:-~--= ---·- --. 4 r.-.- ' ·---- ,-- --·----- ..__. ---t--1 =---..;;;;> --- ---'---~ --- ----~--

бов\1 no сво-го на -ро ду, за ньо-го - від да ли - ви 
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~_:--,___ ~-- ~--І .... ~ ~ r.~-·--!-.~--~-_;_.. - - ==> ... • і z ---Jti----~~-~-~!Г-i-- -· ~----~---~ ~~--==r=, __ 
--- -•--...---.- --t--Г;--1;'-~ ·- -r.-- < -·-- -..._; ---~- -, -1;'--- -...J-- -- - ::::::::::=--:; -

все, що змогли, жи-ття сво-є, честь і сво- бо - ду. Не 

,. ~ 

~~--· ~~;-~m----fl.-~-· -~---fJ----~~· ~~=~==-·---- ---~~ --~--. -(11- : 1 '----~-r-----!;1- - --г- r.--fiL-r--~-..-. 
-г =- - ~----=--~-=:-.=--:---. --- - ~;~--_ iJ.-t---- -
..._; . ~ ~ 

раз вн то - ми лись по тюр-мах страшних, не 

lj
_t: -~--~ - -----.... - _>-~~- .. ~ ~- ~ 

,_,. І 8 • '- .- -- ' 

rт~------------- - 8 ~~ -- -4= ~-~ - '--J-t----· -r-- - --+-- ~- ,~. _"__.-,;~-~--------=-~=---~::-"'-~~ t:-~-=-l:f.::!..z_ І W:І-г-~ .. --.. _ . ..:; ..... / ~ -v-- ~ ...._......... 
раз вас жорстокосу-ди - ли Во- ро-жі - ка-ти і в каn 

~~~ ~ -~~~~ н+,іо~-- -~ . iJ- ~~-~ .,. • -t-"1---"-.-~-~--.-~ --..-1---~ ~-----_j ~~·. -; :. ...._, --- •-•-•-r-I~~ :;;;;J:~~- =-~- " -
данах важких на муки, на смерть вас го - ни - ли. 

Ідете потомлені, брязкіт кайдан, 
Заковаві ноги і руки, 
Та дивитесь гордо, сnокійно вперед, 
Де вється шлях вашої муки. 

А сонuе гаряче так страшно палить, 
Виснажує всі ваші сили, 
І ви споминаєте тих, що до вас 
Так само сей шлях проходили. 

Повстане народ і свободу собі 
Здобуде, прожене неволю. 
Прощайте ж, брати, - ви свій чесно 
Геройський шлях бою за волю. 

u 

nроишли 

А десnот nирує в nалаті своїй 
Трівогу вином заливає, 
Та ось на стіні вже зловіща рука 
Свої страшні букви ставляє. 
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18. Реве та стогне Дніпр широкий. 
Andantino. Слова Т. Ш свченка. 

-~--і1 -~ ------- ,-~= =~~~=--~~~--===-1 ~-----·- --· ___ , __ _: __________ ,--r------!--+---~--1 
&-f =-Н-=-~- -~~--~= =-:_-----=---~--- -----= ~-~-.---=--~-=-===~-=-.~ 

Ре - ве та стог-не Дніпр uнt - ро- кий. Сер- ди- то 

~:: • . ~:J=__--=- -~=1---- ~=--~ -_1_""1 : • -;- --ГІ ~=-~- -~=- -~3 
[~ ~~- ______. -~- ---іі---=---·~-~-1 ~:- --~ - - ~- -=~-==-J 

ві -тер за - ин - ва, До до- лу вер -би гне ви-

І блідий Л\ і ся ць на ту пору 
З за хмари деде виглядав, 
Неначе човен в синім морю, 
То виринав, то потопав. 

Ще треті півні не співали, 
Ніхто нігде не ГОN\онів, 
Сичі в rato перекликались, 
А ясень раз у-раз скриnів. 

19. Ой і горе, горе. 
Andante. Народня nісня. 

Е J_ - 4--- ·~ -~~==--==~==-т=-~-~ :]----~І-І------·-І~==т=І 
Е~9-·4-- ·-~--+ ---------1~--•-;=l=~2D==~· ~±-· •-d-._:-,J.' ------~------~- --...r----- -І -'--- -""=~---

Ой і го - ре го - ре, гей ! не-ща- ели- ва до - ле.' 

~=m -~=~~--- -_:_~~==---I===~-~r----~-=----~-~ Е -91-;- і -•-•~-!L.,-r-•____,._!__, __ -·---J-.-•- -~=r=:J--;-E.:; =~ -~-~~===в.:~ -~-~-= ~-=-~-~~=-~- =-L-=t;;-,-J--І - зо- ра- ла Ма- ру-сень-ка мисленька-ми по - ле. 

Карими очима, тай заволочила, 
Дрібонькими елізаньками все поле змочила. 
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20. Дощик, дощик падає дрібненький. 
Alle,.gІ·o. Народня пісня. 

~~.-~-t.~2~':;- -_~:: -;~-~-:; ~-.._:.:=1~-. -::~- -~ -.. ~~:;:=:~ --;~ 
r~~-4 --"-:_---· ~-------· --=J---v-~- ~ . ~ -~-. .. __ ..._-J,i - -- -- -- - -~- . -- --- ---

Ло- щик, до-Lник па- да - є дріб- нень-кий, 

~~-~ - ~ -~--~~==~----- _- __ ;_r·· -~~~~--~~: -- .. - --~ ·-· -~- . ----- ~· -------~-:-- -•· J -Р--;.. _ _J __ ,_~-
--~ -~~-~~--· ---·- -===~==v-·-- ~--=~~ ------------ •-: =-.___.-:__ . 

я ду- ма- ла, я га- да- ла За- по- ро-жець нень-ко. 

Як би знала, як би знала, звідки виглядати, 
Тоб наняла, заставила стежки замітати. 

Аж він іде, аж він іде, ступає дрібненько, 
Тож то любо, тож то мило, дивитися, ненько: 

Дощик, дощик, аж зі стріхи uяnотить, 
Розсердився мій миленький, аж ногами тупотить. 

Розсердився, розгнівався, мій милий на мене, 
А як гляне, cepue вяне і в нього і в N\ене. 

21. Ой у поли три криниченьки. 
Andante. Народня пісня. 

l~v~~?=--~ --~--~--~ .-- -~-~-~:~ -=r--=--- ~~~~--~---~~--·---·---~,._ Е }---~---~---t--~-r-~---- -•---.--,~--~. ·---- " ..---.:) 
==j·~~-~-~_,-~ =-=-- --г_- --~- :~-:~-~-~---~_У-:=-=-~ -=--.... 

Ой у по-ли три кри-ни-чень-ки, лtо-бив ко-зак три .ai-

1~=-j-:=)-• ---~: _1 ....... 1_:_ -.--~-==!----·-1·~--=-=-=-=-==-~ 
Цft'i~=~~-t:=:~=: L~::_t_ ... L~~::~"-=- __:~-- -~- -~~= ~---·-=-=~І 

ви- чень- ки: Чор-ня-ву- ю, тай бі - ля- ву - ю, 

'-=~. ~~ ~~-~~- =~~~~-~-- --r~ -~-- -_-: ---t ~Ш.І r --~- ~----.,.-~- ... - г- •----- ---
--...~ -·-:,1---- -- ---- - ----У -- . ------ - -

тре-тtо ру - ду пре- по - га - ну - to ! 
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Я чорняву тай з душі люблю, 
На біляву залиuяюся, 
А з третьою препоганою 
Хиба піду, розпращаюся. -

Не все тії тай сади uвитуть, 
Шо з заrJання розвиваються, 
Не все тїі тай в:нчаються, 
Що любляться, тай кохаються! 

ZZ. Ой не ходи Грицю. 
Andante sostenuto. Нар о дня пісня. 

- -t:ll--2---~--~--t::~ -·- - " -~ 4-1-·--- --~ --1-~ ... ~--;:---+;-.--•~ . .--..--+- --Р--- --~- --1---f--!-~ ~~r: -h.--~--~- -~~·-- --~--І ~ 

.--l- --<( ---- - - ·-l=s;~- ~~ ·.·. -~--- -· --•--...:::._-._. 
Ой не хо-дн Гри-uю та наве-чер-ни-ці, 

~~dc~~~~ ~g~ --~FЩ-~~-=t-=---~~--~----~ -9--~------_.__~ -~----+-- --;;--+---. -h--~:- _ _;_+'--!7-
, ї -·--- - -- ----· -!--r- і!·- --у-· --·-·----._./ --~ f'r------- -

Бо на ве-чер - ни - цях са - мі ча- рів - ни - ui. 

~2 ~:r 1А==~- •. ~~~__!_ш --~І---. -~- ~--·---=~=-·----_!_ --......... f'f -----

чень - ка спра-вед -ли- ва - я. 

У неділю рано зілля копала, 
А в понеділок переполоскала, 
Прийшов вівторок, зілля зварила, 
У середу рано Гриuя отруїла. 

Прийшов четвер, Гриценько вмер, 
ПрИйшла пятниuя, поховали Гриuя, 
У суботу рано мати дочку била, 
На що ти доню Гриuя отруїла? 
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Ой мати, мати, жаль ваги не має, 
Нехайже Гриценько двох не кохає; 
Нехай не бул.е ні тій, ні мені, 
Нехай достанет~)ся сирій землі! 

Оце тобі Грицю я так зробила, 
Шо через тебе мене мати би·ла, 
Оце тобі Гриuю така заплата 
З чотирах дощок темная хата! 

23. Ой любив та кохав. 
Allcgretto. Народня пісня. 

> --~- __ ...........,_ -----]---~~ .') .. _ --r-7'=-..- - - __ "_ -·----- -"~-·- -. ··--....-.~ 
- • . -~-h-r---· ~ • r· --+=----Р-- ---~ 

-~ - 4 =:-p~::=r::::--1 =""'::- ~::=.:..:::= t~ -V-===--J-·-·-·- ==-=-~ .__., ,, -~ 

Ой л1о-бив та ко-хав со-бі дів - чи - ну мав. Гей-

як у са-ду виш - ня__ за ли - хи- ми людь-ми 

~ ---~І----.--~ ~-~---;---- ~ ----------+~1--l-+-+--- ------]~·.......---- -~.~- ~~. _ ____.__ ~ ~--- ~--......,__- ·-г------ - --------· ~- ~-- ~Ь;r -. ~~ -------~ -D t;r . - -----..._, --у'-~--- --- -

тай за во- ро - га - ми гу- ля - ти не вий - ІІJла 

~ ~~>--· ~- "--._- ~--- >~--
~--h-h -r.-~---' -~---h _ _.__. -.....J І -----~ " ' ' --r----· ---~~_,.__ __ 
~ -- ~-~ -·- =-~ ---~~~-~- --!----- --=- ·=-:...:. -·-

за ли- хи - ми людьми таИ за во- ро - га -ми гу- ля-

~ 
. - ~- ----

_____J~ -• І ______ ,._ ---4--.. - ---~==~=IfCtr.: }_j -~ 
тн._ не вий шла. 

Покидаю тебе, серденятка моє, 
Гей! єдиному Богу, 
А сам nіду, а сам поїду 
В далеку дорогу. 

Дожидайся мено серденятка моє, 
Гей! та до себе в гості, 
Як виросте в тебе у світлонuі 
Трава на помості. 
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24. І шумить і гуде. 

Jvtodt'rato. Народня пісня. 

14=~==" ~=#==J~"-- · ~-~:с 1~"- :=ь=~ r=~"--~~-=І [~--4--~==----s: =l~~-- ~- -----.. - --~-- -·~- ...... - --~ ----~--~ 
І UJY- МИТL1 гу - де, дріб-ний ДО - ЩИК па- де. 

-~- -~-~-~- =~---~--s=-~~~~=1=~-=-;~-~~~-~~~_____,. ·-----: --j1 
--+ -------·--·-· ------- --;__-n-.._._'-- --=в '-4 - - ---У--~~-~--

А хто ж ме- не мо-ло- ду-ю до домоньку по-ве-де. 

Обізвався козак на солодкім меду, 
Гуляй, гуляй чорнобрива, я до дому заведу. 

Не веди ж ти мене, ой, прошу ж я тебе, 
Бо лихого мужа маю, буде бити мене. 

А я мужа не боюся, я мужави поклонюся, 
Як він теє поміркує, може сей раз подарує. 

На бік хлопці, на бік, бо чорт мужа несе, 
Як побачить мене з вами, його трястя затрясе. 

Най трясе, най трясе, як вітер лугами, 
ТаКИ)І\ бо я моладая погуляю з вами. 

[ шумить, і гу.ае, скрипка грає, бас гуде, 
Козак мовчить, а все знас. він до дому поведеf 

25. Дівча в сінех стояло . 
Allo nzarcia. Народня пісня. 

~-~--~-:~= -~---... ~=j= --l-~--_!'_ __ -~~С~----,-......--=-1 -~--- --~ ----....- -- ____ _[_ -~--·~-=-r=--~ --- \ -4 --• •-• __ ___._. --1-- ~- - _ ____._---І-- ---•-.--
-..... , ~----::_• - .... ---- - ----~-------=----

Дів- ча в сі- нех сто- я - ло, на ко - за- ка 
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~~- .. :,-~~-----:-=}11-"...! --=-=~~-~- .:=J --~~~~-=--:......;.~---_:_=-==::.:._"~ '---~~ ---. -!. :- ~- --- --~- -~--1--t --· ---.-;-- __ "_J..: __ _ \ - ~ ----- ----- -•-•=t-4- - -~-. --+-----.;--•-
•. / ---4-rJ-- --. -- - -· -· -- ---....::::: --·--- --- ---

мор-га - ло: Тн ко- за - че ХО - ДИ ме- не вір-

Е~_ ---~-,}" ~- ~~-- ~.,·.:..=_~1:::_:;_,_--=}~--~- ·---1~~.----~~--~.=г 
Е_ _____.. __ - _ --~--=-~=1==---==- - --- -~-- --t- ___; 

~ 
но л ю - би ес р - tte мо - є, сер - u е мо - є. 

2. О, як мені ходити, 
Тебе вірно любити? 
В тебе батько лихий, 
В тебе батько лихий. 
Серце л'оє! 

З. Я батькави угожу, 
·І їорілки націжу. 
Таки серце ходи, 
Мене вірно люби 
Серце моє! 

4. Ой, як мені ходити, 
Тебе вірно любити? 
В тебе ворота скриплять. 
В тебе ворота скриплять, 
Серце моє! 

5. Я воротам поражу, 
Шл,атком сала помажу, 
Таки серце ходи, 
Мене вірно люби 
Серце моє! 

б. Ой, як мені ходити, 
Тебе вірно любити? 
В тебе миші лихі, 
В тебе миші лихі, 
Серце моє! 

7. Коли мишей боїшся, 
На воротах повjсься! 
Ой згинь, пропади, 
Та до мене не ходи, 
Трастя тобі! 
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26. Ой б ре море .бре! 
Allcgretto. Народня nісня. r ~ ,, 

r. z_2 -t- --~ -•-l=~--t-~г-"~1~- ... ~""".{·-~~~~=· 7---,_.---~-t-г -т-- --Y-._,--+--..r.~-- --•- ·--. - • • S=S==--:t fi І ---у- -- . ........-~- -=r:J- . ~-+-І __,І ----+-, 
і::· '1-- -- ~- -".---- =-::--· 

Оіі бре мо-ре, бре! Сип нJин-кар-ко ще! Єсть у ме-не 

~ ::::: ~ ___ ;.- --1 ~ lf= ___ ...... ~ 
~ ~ ~-~--гr----·--- _,._ . -----..... ~ -~-9--+--.---· -~-- -~--~ -iJ-··-f'-.,_~ .J-!-т 
~---·----. .-.s.-- -v--~ -!ІІііїі~-·-- -
---=:7"---- - ---- --~- - -~ - ----.....J 

та рід -ний бать-ко _ ви - ку - пить ме - не! 

Ой б ре море б ре! 
Сип шинкарко ще! 
Єсть у д\ене та рідна мати, 
Викупить мене. 

Ой бре море бре! 
Сип шинкарко ще! 
Єсть у мене мила чорнобрива, 
Викупить мене. 

Ось і батько йде! 
Граший не несе! 
От тепер же я, та шинкарочко, 
Засів у тебе. 

' Ось і мати йде! 
Граший не несе! 
От теnер же я, та· шинкарочко, 
Засів у тебе. 

Ось і мила йде! 
Грошики несе! 
От тепер же я, та шинкарочко, 
Вийду від тебе! 

27. Верховино, евітку ти наш. 
Andante. Народня пісня. 

_t=-~-~=t= :1::--~~=~----------- ~-~ - ~=Е: -4. -fJi-7-- -·---~~;-··- -19-7-~---+;-·-- -Р - -- --t-------=-~- --- ----t-1-~· 
...._, --· " --·-~---

Вер- хо -ви - но, світ - ку ти наш, гей, як у 
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- ~----· --·- ------~-~----__.- _а_·-·-----~------.--~~о· ----[ ~ !--=-- .. ---~ ~j· ___ ~~-::: - -~ ~-~ 
= :----D-~= =-~ -~~~~~~~- -·==== ==--_. -..___-~".!_ __ ----

те- бе тут ми- ло! N\ов іг-ри во..1 пли - ве тут 

m ГА llegn?Lto. 

t=_ ~J.. ~~Q-~ ~. -~-::=~~--~r~~--~ ;-----1=,. ~ !=lІ- ~ }' ~.- _ _:~ ~:J E(/;IJ г---~--"•--І- ----:т -~-- -L-- -.= =& ----- -- -~=] ..:._-:" -1------- ~-~- ~--- ;~- ----- -- . ---- ·- -----

час сво- бід. -но, Іllум-но ве- ее- ло. Ой не- ма то 

Е~ ~---~- -~.:.~'З-=f-+.==~~_:._G1~~=1=;;~:-..:. _,._ ~ -~ 
Е '"". --=-~-~ ~::F 1--~-- ~ -- v-_ -~ ~ з~:~=--~-~~~---~-

кра -Іо кра - 10 над ту вер- хо - ВІІ -ну. Там би ме- ні 

~,.. __ "__~~~- -- -- ~--=--=--~-~=====~l_g."". ---- ----• --~: - .· ,--п~-~~-~~-- --~-•-• --• --- :-t-,- ~---t---- ~---- · ~-~-,....____ . ·--п- гг-п ---~- ..:..-у-~-~-~-
- ----~ ~-~- 1'-~- --
V 

по- гу - ля - ти хоч од- ну го - ди- ну. Ой не ма то 

~~(- --- -------------- __ "--:-_ -ш-----~~ - -----. "__ ·----- -t--"---- _"_ __ ,.__ --~--Р--· .~_--n-п . D ;--Е:::-~--~- :--:-г-j-г- -- - --- ,.__"_;--;:~ 
~t f-=--"' ~-=- ~=-- ~~-=~---= ~~--,-~ -==~--- -· ------~-- ·tll 

кра- 10, кра- 10, над ту вер- хо - ви- ну. Там би· ме - ні 

~~==f--=.L~-=,/'=1=-,.;;;~;;;~~~~-- • 1 -~} -J--~--~-~- -------:11 
по - гу - ля - ти хоч о - дну го - ..1.11 - ну. 

3 верха на верх, а з бору в бір, 
З легкою в серuи дуl\\КОЮ, 
В чересі кріс, в руІ\ах таnір 
Буяє легінь тобоt{): 
Черел·\ОШе, ЧеремоLuе, чиста твоя вода 
Дівчинонько з верховини, якаж твоя врода. 

Тал\ то бренить трембіти звук, 
Щебече ЛtQбО сопілка, 
:\ як з~іра завиє згук, 
В челtости плюне л\у uівка. 
і\ я тес дівча люблю, що біле як гуся, 
Воно л\ене поuілує, тільки. притулtQся. 



28. На городі керниченька. 

Presto. Народня пtсня. 

~~~ Е- ~=jt=~=i ~-~-j=-; ___ ."_.~--~~1=~ -:=j~,}'~~~~~=-? 
Е~==------=· ::-=....--::- - -- -І-1 ---~ ~= ~ -~--~~ ~-.~--=~-~==] 

Ой жалІ), жа.1ь. жаль сер-uю бу-д.е, в1зь-муть ї - ї :но-де 

'' r.,. , ро~ rall. t;п. (~ tempo 

~- ~===-~ -== ~ -- :_~ r-- :_- ;-=-1 _" --·-, =~ -- ~=1-_ ___о -~1-~·-·--~ __ · ·-·-~---- ---!- _.... ___ -- - ~- ~. -- --~. -fl~-
~ ~-·~----· _. --- ------ ------ -~-1--r- -

--.._-:·· -\.;1-.,І--------- ------------ - ------- - -- -----~ D-
мо- я не- бу- де. ОН жаль, жаль, жаль серцю бу-де, 

~-~- ~~=t---~~--·------~--- -- -- -~=~=I::__j-c~~ 
'-----·------~---~--~-- -----·--·---·--- --.. -~-- :---=-=-~~~- =~ ----~- ----~= -'1---~- - - - -~ -----

ВІЗЬ-муть ї ·- ї .110- J.e мо - я не бу - де. 

А вжеж тая керниченька обрубленная, 
А вжеж моя дівчинонька облюбленная. 

Ой жаль серuю буде, 
Візьмуть її люде 
Мая не буде. 

А вжеж з тої керниченьки орли воду пють, 
А вжеж мою дівчиноньку до НІЛ.юбу ведуть. 

Ой жаль і. т. д. 
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29. Через річеньку. 
A!lrдтetto. Народня пісня. 

~·-~-. :.. :--? ~-=---~~----~- ~~ -----" ~-~~-- ~~· ,.~~=;~-- ~mr--~~-~~~=~----:-.--=~ -)-~_, _______ - _,_____ ~--1--..._--- -;----· - - -;-+--=·--v-------
·:--1 -н -~.---- - ~- ----. ~-·- _ ....... f-- --- -.......::- --- "С-•- . _._.,_ ____ --~ 
-~-- __ lj _____ --- _....._.__ -~ -----.----- ··---- -~-t.,_/ ..,. ~ ...... 

Че-рс<) рі - ченІ>- к\· че - рез би - стру-tо по- лай ру-

---------.--- r--------- -----., 

І. ...... 11. ! 
r= ~~-~;_~=~~j-, --~~ --".~=~----.,_-~=~Іj+·_ -.-=-~=~~=:J --~~-~~ 
Е -tll'-- -]--r- їl --....,.~------~- ~~-~ _""", __ -. --•-~·-• • 
и . ---- -- -~. - ~ -- -..-----~ -~---------'--,І -- - -

чен ь - ку я по - llІ - л у - ю я по - ці - л у .- to. 

Ручки не подам, душі не згублю 
Правди не скал\у, кого я люблю. 

~ 
~-

ЗО. Ой на горі дубина. 

Alleg·retfo. Народня пісня. 

І t-;._ 2=:•-=--~=-- ~~ ~~=~-=-~~-- "_[~·• ~-=-~-=" •-Е~ t_~ =3 
=-:'r==-11_=~--~ ---~ ---=~-~=J~~=-:c ~~---~ ~ -~:..~=-D=-l~ --==-.;=3 

ОП на го - рі л.у- би- на, чи я луч- ка ку- ми- на, 

.;.!. --:---- ':"" -1 =-=-= ---~,=-~==1·-~ ~ -----~-=-~~~~~ -~~ -·---: -~ -· --~--Р- --т----Р-----1 
и -:~-~ ~==·--=~= ------=-=---~-~=--:-"_= ------·-----_ 

е - я гой! е - я гой! Ч н я ,.~1уч-ка ку - ми - на. 

u 

Ити би їі просити, 
Чей би дала скосити. 
Є я гой, є я гой! 
Чей би дала скосити. 

Коси куме кілько хоч 
Лем ми травку не столоч. 
Єя гой і. т. д. 
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Моя трава шовкова, 
Я дівочка nопова, 
Єя гой і. т. д. 

До роботи плачучи 
А до танцю скачучи. 
Єя гой і. т. д. 



31. Ой летіла горлиця. 
Allcgгo. Народня пісня. 

:-?--------- --- ------------.",..-----~-~~-а 
-~= ~ --~'---~'-· =~=~~~-~~~--~-~===-----l-~=1=-., ---=~-r-: __ -=t---.--- ----~-·- -----+ -·~ ___ _._ -l-·-- __ ;=3. 

- І ---уі- -~~---~~ -----~ . ·--
~ ~ 

ОН .~1е- ті - ла гор- ли- ня че - рез сад_ _ 

[=і=~? ~~--= •. - т~~r -=~= ~ -- D : ~ ~-!-=~~~-· ~ • =:с;-::_ -j ~
E{EV-----·-=c:===-~~" - -~-~~-=---~~==~=t==-11-=-

'-" 
че-рез са..1, гей! роз- пу- стІt- ла пr -- ряч- ко на весь 

~~--+=z~--. ..--- ~1-- о~1~ ~~-----~*- ~~- )-1~ - _9----- 11- --- -+-·-r--~---- ---~·----!-І 
~·--:-= _------= ----~-......~ =~·--= --·-~І~ 

г u ' сад----- еи __ . на весь сад. 

Ой хтож теє nірячко ізбере? 
А хто ж мене малодую забере? 

На курочці nірячко в оден ряд, 
Любимося, серденько, в оден лад. 

На курочці nірячко рябоє, 
Любимося, серденько, обоє! 

32. Та туман яром котить ся. 
Allegтo vivace. І-І арадня пісня. 

р • ~ 
( -,-- -~-~ . --. - --·- -~- ---~--. - ~- ~- ~ 

.__ ), ---- ~--~--- --- -г- J_"- ------.... ----· -·--lt--1 - :----r-- --~ 
:}--; --- ·- -11 - ~~ --~- 1-+-~- ---: --11--І -· --- -·- ---f-._ .. :]-- -------~ .---~ ---г~ -- ~-~~~- _, _____ --- --~~-

'""" ---- - ---~--~ --- ----- ...:: ------- -----~-·---

Та ту-.\\ан я- ром ко - тить ся, гу-лять хлопцям 

~~-. __ .__~,- =------=-~-- -~~ І ~ ---~· -~-.~~=-~~~~-~--~-~--~~ ~ -~~ 
- :J--+' - 1----- ----4----~ -~--~--~--І_ " ·------ _"_ 

/-;----·--·-· ~ --- - ----~ --~-~.-f_ -- ----·11 --· --·v --.---.--~- ----- -- ---- - -- --;;-;І - -. 

хо- чст•) ся _ . Оіі го - ре, го - ре, не б і - .J.a 
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--~r_ __ --· ---~~-J .... 
Г\'.- .їЯТЬ .ХЛОІІ - lHi:\'i 

'"Га гуляй парНІО ~\\ОЛОДИЙ, 
Поки не зазнав біди. 
Гей! горе не біда, 
Поки не зазнав біди! 

Козак у noxo..1 іде, 
Дівка nлаче, та ry:.tt! 
Гей! горе не біда, 
Дівка плачб. та гуде! 

Не плач .. 1.івко, не ридай. 
Карих очей не стІІра й! 
Гей! горе не біда, 
Карих очей не стирай! 

33. Час до дому. 

()~і Г\J - ре. 

Нарuдн~ tнсня. 
Andarz!r. --- --_ 

•І •І 

~~J= ;~--=) -~- ~~-( ~-~~~~-::~~~~~:~~~-~1 
... / 

Час :10 .10- h\Y час, ча( rJo-pa= час по-ра. 

-=~ 
-~ -. ---:J 

час .1u ..10- :\\У ~:ас ча:~ t;ac, час, 'iJC .10 .10- -''У l!ac! 
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Сnис пісень. 

f·1epe~l:\\OBJ. . . · . · · 
1. Ще не вмерла У~раїна ...... . 
2. Не пора :V\ оскалеви it ~1 яховн c.1yЖW1'h 
.~. Гсіі там на горі Січ іл.е! . 
4. Ген не J.І!В\'ііте! . 
,..,. Ло во.1і з невоJІі! 
6. :\'\apru ГаНдамаків 
7 г .. с· . ' . еІ1 ІЧ t.J,e. . . . . . 
8. Максим козак Jа:rізняt,~ 
9. ;~асnнстал1, ко~3аченhки . 

10. ОИ і tlJЛИ на 11ri с.1авні Запоро:.+:Іtі 
J І. Ге і і хвалився та козак Ш нач ка . 
12. Розвиваі1ся, oif ТІ~. стариН .1у~е~ . 
13. ОИ і не гараз:t . . . . . . 
14. Оі-1 на горі Тй жснuі жнуть 
1S. Оіі ІllO){< бо то та за ворон 
16. Ой N\орозе і\,оро.]еНІ)ку . . 
17. Ви жертвоtо впз:rн . . . 
1~. Реве та стогне Дніпр ІІІ!1rокі!іі 
19 0 .. . ' • Іf 1 горе, горе. . . . . . . 
20. llouнн..: па.rає .:tрібненl)КІІ:! 
21. Q;i у ГІО.rаі ТрІі КрlНІИЧеНІ)КіІ 
22. Ой не ходи ГрІнtю на RС'Іернині . 
1") о·· б -..:>· И .riiO ИВ та 1\ОХ1Р. . . . . . 
24. І Інумить і Г\':tс . . . 
2S. JlівЧй g сі11сх стоя:1о 
?б О" - - ' __ . н оре !"оре оре. . . 
27. 13ерхоsнно, світ~у т~і нaut 
28. На горо..1і керниченьJ'а 
29. Через річеньку 
ЗО. Оіі на горі .. 1.убнн(1 
31. ОИ .:lCTЇ.1J I'Op.lllltЯ . 
32. Та туман яра.\\ f\Olїtтr. С',1 
33. Час :1.0 :to.~y час~ . . . . 
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