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Духовні піснеспіви

Spiritual chants

ІЖЕ ХЕРУВИМИ І CHERUB I
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ІЖЕ ХЕРУВИМИ ІІ 
(Грецького	розспіву)

CHERUB II 
(Greek	chant)
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ІЖЕ ХЕРУВИМИ ІІІ 
(Подібно	«Во	всю	землю»)

CHERUB III
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ІЖЕ ХЕРУВИМИ ІV 
(Подібно	«Чашу	спасенія») 

CHERUB ІV
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ІЖЕ ХЕРУВИМИ V 
(Подібно	«Спасенія	соділал	Єси»)	

CHERUB V
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ІЖЕ ХЕРУВИМИ VІ 
(Софроніївська)

CHERUB VІ
(Sofroniivska)
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2.	 І	Животворящей	Тройці 
	 Трисвятую	піснь	припівающе,	припівающе.

3.	 Всякоє	нині	житейськоє 
	 Отложим	попеченіє,	попеченіє.

2.	 І	Zhyvotvoriashchei	Troitsi 
	 Trysviatuiu	pisn	prypivaiushche,	prypivaiushche.

3.	 Vsiakoie	nyni	zhyteiskoie 
	 Otlozhym	popecheniie,	popecheniie.
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СВІТЕ ТИХИЙ SVITE TYKHYY
O	Gladsome	Light
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СВІТЕ ТИХИЙ 
(з	Поділля)

SVITE TYKHYY
O	Gladsome	Light	(from	Podillya)
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СВІТЕ ТИХИЙ 
(Київського	розспіву)

SVITE TYKHYY
O	Gladsome	Light	(Kyiv	chant)
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ГОСПОДЬ, ВОЦАРИСЯ
(Прокимен	Всенічної)

HOSPOD, VOTSARYSIA 
Lord,	reign

НИНІ ОТПУЩАЄШИ 
(Для	мішаного	хору)

NYNI OTPUSHCHAIESHY  
Now	let	go	(For	a	Mixed	Choir)
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НИНІ ОТПУЩАЄШИ
(Для	чоловічого	хору.	З	Поділля)

NYNI OTPUSHCHAIESHY  
Now	let	go	(for	Male	Choir.	From	Podillya)
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БОГОРОДИЦЕ, ДІВО BOHORODYTSE, DIVO 
Theotokos,	the	Virgin
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ХВАЛІТЕ ІМ’Я ГОСПОДНЄ
(Наспів	Києво-Печерської	лаври)

KHVALITE IMIA HOSPODNIE 
Praise	the	name	of	the	Lord	 

(Chant	of	the	Kyiv-Pecherska	Lavra)
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ХВАЛІТЕ ІМ’Я ГОСПОДНЄ KHVALITE IMIA HOSPODNIE 
Praise	the	name	of	the	Lord
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ОТЦЯ І СИНА OTTSIA I SYNA 
Father	and	Son

ХРИСТОС ВОСКРЕС KHRYSTOS VOSKRES 
Christ	is	Risen
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АНГЕЛ ВОПІЯШЕ ANHEL VOPIIASHE  
Angel	is	crying
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ДИВНОЄ ІМ’Я ТВОЄ, СПАСЕ DYVNOIE IMIA TVOIE, SPASE  
Strange	is	Thy	name,	Savior



263



264

СВЯТОМУ ІВАНУ БОГОСЛОВУ ST. JOHN THE THEOLOGIAN  

2.	 Чистотою	найчеснійшого, 
	 над	сніг,	над	пух	найбілішого, 
	 над	лілію	та	й	над	усі	квіти, 
	 Богослова	восхвалити.

3.	 Орел	к	небу	возлітає, 
	 сонце	правди	возглядає	 
	 та	й	пише	він:	«В	началі	бі	Слово», 
	 Євангеліє	Христово.

2.	 Chystotoiu	naichesniishoho, 
	 nad	snih,	nad	pukh	naibilishoho, 
	 nad	liliiu	ta	i	nad	usi	kvity, 
	 Bohoslova	voskhvalyty.

3.	 Orel	k	nebu	vozlitaie, 
	 sontse	pravdy	vozghliadaie	 
	 ta	i	pyshe	vin:	«V	nachali	bi	Slovo», 
	 Ievanheliie	Khrystovo.
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5.	 Вченики	його	приспіли, 
	 тіла	в	гробі	не	узріли, 
	 найшли	квітку	світлішого	раю, 
	 де	тепер	він	пребуває.

5.	 Vchenyky	yoho	pryspily, 
	 tila	v	hrobi	ne	uzrily, 
	 naishly	kvitku	svitlishoho	raiu, 
	 de	teper	vin	prebuvaie.
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ОЙ ЗІЙШЛА ЗОРЯ OI ZIISHLA ZORIA   
Oh,	the	star	has	risen

2.	 Турки	з	татарами	брами	облягли, 
	 Манастир	аби	звоювати,	  
	 Матір	Божая	Почаївськая 
	 Буде	нас	рятувати.

3.	 Отець	Залісо	з	келії	вийшов, 
	 Слізами	умліває 
	 Ой	рятуй,	рятуй,	Божая	Мати, 
	 Манастир	загибає.

4.	 Ой	не	плач,	не	плач,	отче	Залізо, 
	 Манастир	не	загине.	 
	 Мусимо	встати,	чуд	показати, 
	 Манастир	рятувати.

5.	 Ой	вийшла,	вийшла	Божая	Мати, 
	 Ой	на	хресті	стала, 
	 Кулі	вертала,	турків	вбивала, 
	 Манастир	врятувала.

6.	 А	ми	люди	всі	тай	християни, 
	 До	Бога	всі	вдаряймо, 
	 Матері	Божій	Почаївській 
	 Поклон	воздаймо.

2.	 Turky	z	tataramy	bramy	obliahly, 
	 Manastyr	aby	zvoiuvaty, 
	 Matir	Bozhaia	Pochaivskaia 
	 bude	nas	riatuvaty.

3.	 Otets	Zaliso	z	kelii	vyishov, 
	 Slizamy	umlivaie 
	 Oi	riatui,	riatui,	Bozhaia	Maty, 
	 Manastyr	zahybaie.

4.	 Oi	ne	plach,	ne	plach,	otche	Zalizo, 
	 Manastyr	ne	zahyne.	 
	 Musymo	vstaty,	chud	pokazaty, 
	 Manastyr	riatuvaty.

5.	 Oi	vyishla,	vyishla	Bozhaia	Maty, 
	 Oi	na	khresti	stala, 
	 kuli	vertala,	turkiv	vbyvala, 
	 Manastyr	vriatuvala.

6.	 A	my	liudy	vsi	tai	khrystyiany, 
	 Do	Boha	vsi	vdariaimo, 
	 Materi	Bozhii	Pochaivskii 
	 Poklon	vozdaimo.
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МОЛЕБЕН ПОДЯЧНИЙ  
ГОСПОДУ БОГУ

FROM THE MOLEBEN  
OF THANKSGIVING

ЦАРЮ НЕБЕСНИЙ TSARIU NEBESNYI    
O	Heavenly	King
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ВЕЛИКА ЄКТЕНІЯ GREAT LITANY    
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БОГ ГОСПОДЬ 
(Грецького	розспіву)

BOH HOSPOD    
God	is	Lord	 

(Greek	chant)
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СПАСИ, ГОСПОДИ, ЛЮДИ ТВОЯ
Тропар 

SPASY, HOSPODY, LIUDY TVOIA     
Tropar	of	«Save,	O	Lord,	Thy	People»
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ВОСПОЮ ГОСПОДЕВІ
Прокимен

VOSPOIU HOSPODEVI    
Prokimen	«I	shall	sing	to	the	Lord»

ДЛЯ АПОСТОЛА FOR THE APOSTLE   
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ВСЯКОЄ ДИХАНІЄ VSIAKOIE DYKHANIIE   
Every	breathing

ДЛЯ ЄВАНГЕЛІЯ FOR THE GOSPEL

ПОТРІЙНА ЄКТЕНІЯ TRIPLE LITANY
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ДЛЯ МОЛИТВИ ДО ГОСПОДА FOR THE PRAYER TO THE LORD

ТОБІ БОГА ХВАЛИМ TOBI BOHA KHVALYM    
You	God	we	praise
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МНОГАЯ ЛІТА MNOHAYA LITA   
Many years


	Українські народні пісні в обробці для мішаного хору
	Ukrainian folk songs for Mixed Choir
	Дударик
	Dudaryk
	The Piper
	Щедрик
	Shchedryk

	Good (New Year’s) wishes
	Ой на річці, на Йордані
	Oi na richtsi, na Yordani

	Oh, on the river, on Jordan
	Ой посеред двору
	Oi posered dvoru

	Oh, in the middle of the yard
	Ой там за горою
	Oi tam za horoiu

	Oh, there beyond the mountain
	ОЙ ГОРДОПИШНИЙ 
ПАН-ГОСПОДАРЮ
	OI HORDOPYShNYI 
PAN-HOSPODARIu

	Oh, proud magnificent master-of-the-house
	ОЙ в Львові
	OI v Lvovi

	Oh, in Lviv
	Коза
	Koza

	The Goat
	В полі-полі плужок ходить

	(І варіант)
	V poli-poli pluzhok khodyt 

	The little plow is moving in the field
	(First version)
	В полі-полі плужок ходить

	(ІІ варіант)
	V poli-poli pluzhok khodyt 

	The little plow is moving in the field
	(Second version)
	У нашому дворі
	U nashomu dvori 

	In our yard
	Дивная новина
	Dyvnaya novyna

	Wondrous news
	Що то за предиво
	Shcho to za predyvo

	What a wonderful miracle
	Пречиста Діва
	Prechysta Diva

	The Most Holy Virgo
	Небо і земля
	Nebo i zemlia

	Heaven and earth
	Воротар
	Vorotar

	The Gateman
	Гра в зайчика
	Hra v zaichyka

	Playing the little bunny
	Мак
	Мaк

	The Poppy
	Ой ходить Семенко
	Oi khodyt Semenko

	Oh, Semenko is walking walk
	Ой хто в тому лісі 
стукає, гукає
	Oi khto v tomu lisi
stukaie, hukaie

	Who in this forest is knocking, whooping
	А вже сонце заходить
	A vzhe sontse zakhodyt

	The sun is setting
	Женчичок-бренчичок
	Zhenchychok-brenchychok

	Reapster-bleepster
	Із-за гори сніжжок летить
	Iz-za hory snizhzhok letyt

	A light snow is flying 
from behind the mountain
	Ой темная 
та невидная ніченька
	Oi temnaia 
	ta nevydnaia nichenka

	Oh, dark and opaque night
	Синє море
	Synie more

	The deep blue sea
	Ой лугами-берегами
	Oi luhamy-berehamy

	Oh, through the meadows and shores
	Ой нас, братці, п’ять
	Oi nas, brattsi, piat

	Oh, brothers, there are five of us
	Козака несуть
	Kozaka nesut

	They’re carrying a Cossack
	Ой а в городі
	Oi a v horodi

	Oh, in the garden
	Ой у лісі при дорозі
	Oi u lisi pry dorozi

	Oh, in the forest by the road
	Ой час-пора до куреня
	Oi chas-pora do kurenia
	Oh, it’s time for me to go back to my unit
	Попід яром, яром

	Popid yarom, yarom
	By the ravine
	На городі та все білі маки

	Na horodi ta vse bili maky
	White poppies all over the garden
	Ой з-за гори 
чорна хмара встала

	Oi z-za hory 
	chorna khmara vstala
	Oh, a black cloud rose up 
from behind the mountain
	Над річкою, бережком

	Nad richkoiu, berezhkom
	Above the river and the shore
	Ой горе тій чайці

	Oi hore tii chaitsi
	Oh, woe to that seagull
	Ой ніхто ж там не бував

	Oi nikhto zh tam ne buvav
	Oh, no one came there
	Черчик


	(І варіант)
	Cherchyk 

	The friar
	(First version)
	Черчик

	(ІІ варіант)
	Cherchyk 

	The friar
	(Second version)
	Поміж трьома дорогами
	Pomizh troma dorohamy
	Between three roads
	Не стій, вербо

	Ne stii, verbo
	Do not stand, willow
	Чорнушко-душко


	(І варіант)
	Chornushko-dushko 

	А black-haired sweetie
	(First version)
	Чорнушко-душко

	(ІІ варіант)
	Chornushko-dushko 

	А black-haired sweetie
	(Second version)
	Котилася зірка
	Kotylasia zirka
	A star was rolling
	Ой у саду голуби гудуть

	Oi u sadu holuby hudut
	Oh, pigeons are buzzing in the orchard
	Наїхали гостоньки

	Naikhaly hostonky
	The guests have arrived
	Через сінечки – 
вишнев сад

	Cherez sinechky – 
vyshnev sad
	Through the hallway – a cherry orchard
	Ой як, як миленькому постіль слати 

	Oi yak, yak mylenkomu postil slaty
	Oh, how to make my sweetheart a bed
	А в тому саду

	A v tomu sadu
	In that garden
	І в вас, і в нас

	I v vas, i v nas
	Both with you, and with us
	Як не женився, 
то й не журився

	Yak ne zhenyvsia, 
	to y ne zhuryvsia
	If he didn’t marry, he wouldn’t worry
	Гей, у світлиці

	Hei, u svitlytsi
	Hey, in the sitting-room
	ОЙ ПІДУ Я ЛУГОМ


	(І варіант)
	OI PIDU Ya LUHOM 

	Oh, I’ll go through the meadow 
	(First version)
	ОЙ ПІДУ Я ЛУГОМ

	(ІІ варіант)
	OI PIDU Ya LUHOM 

	Oh, I’ll go through the meadow 
	(Second version)
	Налетіли журавлі
	Naletily zhuravli
	Cranes have flown in
	Прошу, тестоньку

	Proshu, testonku
	I ask you, father-in-law
	Смерть

	smert
	Death
	Пряля

	Prialia
	The Spinner
	Мала мати одну дочку

	Mala maty odnu dochku
	Mother had one daughter
	Ой з-за гори кам’яної

	Oi z-za hory kamianoi
	Oh, from of the stone mountain
	Одна гора високая

	Odna hora vysokaia
	One mountain is high
	Піють півні

	Piiut pivni
	The roosters are singing
	Летіла зозуля

	Letila zozulia
	A cuckoo was flying
	Ой вербо, вербо

	Oi verbo, verbo
	Oh, willow, willow
	Ой піду я в ліс по дрова

	Oi pidu ya v lis po drova
	Oh, I’m going to the woods for firewood
	Ой послала мене мати

	Oi poslala mene maty
	Oh, my mother sent me
	Зашуміла ліщинонька

	Zashumila lishchynonka
	The hazel bush began to rustle
	Ішов козак долиною

	Ishov kozak dolynoiu
	A Cossack was going through the valley
	Ой від саду

	Oi vid sadu
	Oh, from the garden
	При долині, при охоті

	Pry dolyni, pry okhoti
	Іn the valley, by her own wish
	Позволь мені, мати

	Pozvol meni, maty
	Let me, mother
	Ой у полі та туман-димно

	Oi u poli ta tuman-dymno
	Oh, in the field fog-smokily
	Попід терном стежечка


	(І варіант)
	Popid ternom stezhechka 

	Under the blackthorn a little pathway 
	(First version)
	Попід терном стежечка

	(ІІ варіант)
	Popid ternom stezhechka 

	Under the blackthorn a little pathway 
	(Second version)
	Ой перепеличка
	Oi perepelychka
	Oh, she-quail
	Гей-йа, сьогодні

	Hei-ya, sohodni
	Hey-ya, today
	Ой коли б той вечір

	Hei-ya, sohodni
	Oh, if that evening
	Калино-малино

	Kalyno-malyno
	Cranberry-raspberry bush
	Зеленая та ліщинонька

	Zelenaia ta lishchynonka
	A green hazel bush
	Ішов козак без ліс

	Ishov kozak bez lis
	A Cossack was walking through the forest
	Ой у полі криниченька

	Oi u poli krynychenka
	Oh, in the field there is a well
	Ой котився кубар

	Oi kotyvsia kubar
	Oh, the whirling ball was rolling
	Ой сів-поїхав


	(І варіант)
	Oi siv-poikhav 

	Oh, I sat down and left
	(First version)
	Ой сів-поїхав

	(ІІ варіант)
	Ой сів-поїхав

	(ІІІ варіант)
	Oi siv-poikhav 

	Lyrics by T. Shevchenko
	My evening star 
	Zore moia vechirniaia
	Слова T. Шевченка
	Farewell, glory
	Зоре моя вечірняя

	Proshchai, slava!
	The Galician girls took to worrying
	Прощай, слава!

	Zazhurylys halychanky
	Hey, you, Sich Riflemen
	Зажурились галичанки

	Hei, vy, striltsi sichovii
	For some reason my love began to grieve
	Гей, ви, стрільці січовії

	Chohos mylyi zatuzhyv
	Ne khodyla na ulytsiu
	Through the village
	Не ходила на улицю
	Чогось милий затужив

	Cherez selo
	My mother gave me a cow
	Через село

	Dala meni maty korivonku
	Oh, I’ll go to the valley
	Дала мені мати корівоньку

	Oi pidu ya v dolynu
	Oh, I’ll go out on the street
	Ой піду я в долину

	Oi vyidu ya na vulytsiu
	Oh, a widow is drinking
	Ой вийду я на вулицю

	Oi pie vdova
	I’ll get up on Monday
	Ой п’є вдова

	Oi ustanu ya v ponedilok
	Cherries-black cherries are growing
	Ой устану я в понеділок

	Vyshni-chereshni rozvyvaiutsia
	The ducks are floating behind the garden
	Вишні-черешні розвиваються


	Za horodom kachky plyvut
	A black cloud is coming
	За городом качки пливуть

	Nastupaie chorna khmara
	Oh, I’ll go to the orchard for a stroll
	Наступає чорна хмара

	Oi pidu ya v sad huliat
	Why, Ivan, have you wasted away?
	Ой піду я в сад гулять

	ChOho, Ivasiu, zmarniv?
	A gray pigeon
	Чого, Івасю, змарнів?

	Syvyi holubochku
	I’ll go to the garden
	Сивий голубочку

	Pidu v sadochok
	Oh, the grove, mother, the grove
	Піду в садочок

	Oi hai, maty, hai
	Ой гай, мати, гай


	Українські народні пісні
в обробці для чоловічого хору
	Ukrainian folk song 
aragment for Men Сhoire
	ОТАМАНЕ, БАТЬКУ НАШ
	otamane, batku nash
	Otaman, our father
	за річкою, за дунаєм
	Za richkoiu, za Dunaiem 
	Behind the river, behind the Danube
	гаю, гаю, зелен розмаю

	Haiu, haiu, zelen rozmaiu 
	Grove, grove, the lush spread of green
	Ой а у полі терен

	Oi a u poli teren  
	Oh, but there is blackthorn in the field
	за нашою слободою

	Za nashoiu slobodoiu  
	Beyond our settlement
	а в києві на ринку

	A v Kyievi na rynku   
	In Kyiv at the market
	приїхали три козаки

	Pryikhaly try kozaky    
	Oi ne puhai, puhachenku     
	Oh, the eagle-owl do not screech
	ой коню мій, коню

	Oi koniu mii, koniu      
	Oh, my horse, my horse
	ой на горі виноград

	Oi na hori vynohrad       
	Oh, grapevines on the mountain
	ой сів-поїхав
	Гей, нум, браття, 
всі до зброї 

	Hei, num, brattia, 
vsi do zbroi         
	Hey, brothers, all to your weapons
	ми ковалі

	My kovali        
	We are blacksmiths
	На добраніч усім на ніч

	Na dobranich usim na nich         
	Good night to everybody





	Українські народні пісні 
	в обробці для дитячого або жіночого хору
	Ukrainian folk songs 
	arranged for Children’s or Women’s choir
	щедрик
	Shchedryk
	Good (New Year’s) Wishes
	Дударик 
	(І варіант)
	Dudaryk
	The Piper (First version)
	Дударик
	(ІІ варіант)

	Dudaryk
	The Piper 
	(Second version)
	Ой матінко моя 

	Oi matinko moia 
	Oh, mother of mine
	Чого соловей смутен  

	Choho solovei smuten  
	Why is the nightingale grieving
	зажурилася 

	Zazhurylasia  
	The widow took to worry
	Ой розвився 

	Oi rozvyvsia 
	Oh, green sycamore has developed
	Ой у полі жито 

	Oi u poli zhyto 
	Oh, rye in the field
	Пішов милий
	Закувала зозуленька 

	Zakuvala zozulenka   
	The Cuckoo has begun to Coo
	було літо

	Bulo lito 
	There was the summer
	Ой це йду

	Oi tse ydu 
	Oh, as I’m going
	Ой ходила та Маруся

	Oi khodyla ta Marusia  
	Oh, Marusya was going
	Ой сивая зозуленька

	Oi syvaia zozulenka 
	Oh, the gray cuckoo
	Грицю, Грицю, до роботи

	Hrytsiu, Hrytsiu, do roboty  
	Hryts, Hryts, go to work
	Ой лис до лисиці

	Oi lys do lysytsi  
	Oh, He-fox went to She-fox
	Ой ти знав 

	Oi ty znav   
	Oh, you knew
	Добрий вечір, дівчино
	Ой сербине

	Oi serbyne    
	Oh, Serb
	Сіно моє, сіно

	Sino moie, sino    
	Hay of mine, hay
	Про Нечая
	Їхав козак на війноньку

	Yikhav kozak na viinonku    
	A Cossack went to War
	А вже весна

	A vzhe vesna    
	Already spring
	Пливе човен

	Plyve choven
	The boat is floating
	Тиха вода

	Tykha voda
	Calm water
	Ой три сестриці
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