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Дорогі юнаки і юнки!   Солов’ї  України!

Вітаємо Вас із виходом у світ цього репертуарного збірника,
призначеного для молодіжних хорів, створеного для Вас у співпраці із добре
знаною чоловічою капелою “Дударик”. Це не одинична акція, а лише ланка у
ланцюгу заходів, які плануються управлінням культури і туризму для
підтримки хорових самодіяльних колективів, клубних установ, шкіл, народних
виконавців.

Вірно кажуть: праця створила людину “homo sapiens” - людину розумну.
Але ж пам’ятаймо: пісня робить людину вродливою, доброю, чуйною.

Хай Ваш юний шлях ніколи не знає поразок! Беріть у дорогу пісню -
вона дасть Вам силу линути далеко і високо. Допоможе йти, навчить літати.

Галина Дорощук

начальник управління культури
львівської обласної державної
адміністрації

  Максим Рильський

Ода пісні

Ти довго скована стогнала у неволі,
О, пісне страднице тужлива і сумна.
А  ми несли тобі свої одвічні болі,
Щоб вилить у сльозах і виплакать до дна...

Та раптом – дзвін мов грім гармати,
І стрепенувся день крилатий,
І темний мур навіки впав.
І ти дзвениш, і ти палаєш,
І нам серця оповиваєш
Огнями радісних заграв.

Гей, браття! Ми йдемо, і нас ніхто не спинить!
Немає вороття, вперед наш юний шлях,
І наші імена у забутті не згинуть.

Ми живемо в піснях!
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“Українська музика та поезія є найрозкішніша,

найзапашніша з усіх гілок світової народної творчості.

Мінорна за змістом, смутна навіть у своєму веселому

пориві, українська пісня висувається усіма знавцями на

перше місце в музиці всіх народів. Українські думи, що

через століття передавалися гомерами України -

кобзарями, світять своїми барвами, почуваннями,

лицарством у любові і ворожнечі, розмахом козацької

відваги та філософською вдумливістю.”

       А. Луначарський (Росія)

“Українські простори є столицею ліричної поезії.

Звідси пісні невідомих поетів поширювалися по всій

Слов’янщині.”

       Адам Міцкевич (Польща)

“Неможливо перерахувати всі художні якості

української пісні, бо вони такі невичерпні, як життя

народу, що бере цілющу силу від матері Землі. Це

мистецтво глибоко народне, з нього безпосередньо

промовляє до нас своєрідна чиста душа. Гарна ця

душа. Таке ж і її мистецтво.”

       Зденек Неєдли (Чехія)

 (Тут і далі – за книгою Г. Нудьги ”Українська пісня в світі”)
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Духовні пісні
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„З давніх-давен славилася українська земля своїми

співцями-бандуристами. В їхній музиці відбита історія

народу, його славне героїчне минуле, а в піснях втілені

його мрії про щастя.”

       М. Тодоров (Болгарія)

“Якщо поезія це історія людських сердець, то

наскільки щира, красива й багата поезія українців!”

       В. Гич (Югославія)

„У жодній країні дерево народної поезії не

вродило таких величавих плодів, ніде душа народу не

виявлялася у піснях так живо і правдиво, як в

українців... Слід визнати, що народ, який співає такі

пісні і любується ними, не міг стояти на низькому

ступені розвитку й освіти.”

        Ф. Боденштедт

     

(Німеччина)

“У  творчості українців багато живих, часто

несподіваних думок і образів, які можуть здивувати

своєю майстерністю професійного поета.”

      Янош Арань (Угорщина)
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Патріотичні пісні
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П а в л о  Ч у б и н с ь к и й

Ще  не  вмерла Україна, ні слава, ні воля,
Ще нам, браття  молодії, усміхнеться доля!
Згинуть наші вороженьки, як  роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй  сторонці!
Душу й тіло ми положим за нашу  свободу
І – покажем, що ми, браття, козацького роду!
Гей-гей, браття милі,
Нумо братися  за  діло,
Гей, гей, пора встати,
Пора  волю  добувати!
Ой, Богдане, Богдане, славний наш  гетьмане,
Нащо оддав Україну  ворогам поганим?!
Щоб вернути  її  честь, ляжем головами,
Наречемость України славними синами.
Душу  й  тіло ми положим за нашу свободу
І –  покажем, що ми, браття, козацького роду!
Спогадаймо тяжкий час, лихую годину,
Тих, що вміли умирати за  нашу Вкраїну,
Спогадаймо славну смерть лицарства-козацтва,
Щоб не стратить марно  нам свойого юнацтва!
Душу  й  тіло ми положим  за  нашу свободу
І – покажем,  що  ми, браття, козацького роду!

(первісний текст)
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Народні пісні
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“Українські народні пісні не тільки можуть

рівнятися до пісень інших народів, але й перевищити їх

ніжністю, чутливістю, багатством і глибиною чуття

та мелодійністю.”

К. Француз (Австрія)

“Пісні дають найвищу атестацію музичній

культурі України.”

“Цюріхер Цайтунг” (Швейцарія)

”Щасливий народ, який має таку прекрасну музику.”

“Журналь Л’єж” (Бельгія)

„В українських піснях перш за все звучить

загальнолюдське, універсальне.”

       “Альгемайн Хандельблат” (Голландія)

“Українські пісні  та думи з їх скорботою,

близькою всім, сповнені  великого людського змісту!”

В. Ролстон (Англія)
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„Українська нація суто слов’янська, весела,
життєрадісна, лицарська... Це нація поетів,
музикантів, митців, яка назавжди викарбувала свою
історію в піснях, а століття неволі  не змогли
примусити її мовчати.”

      Ш. Саньобос (Франція)

“Український народ найпоетичніший, найбільш
музикальний і художньо найталановитіший з усіх
слов’янських народів.”

      Д’Авріль (Франція)

Серце українського народу відбите в піснях і
танцях. Якщо народ вміє так співати, він зуміє також
і вмерти за свою свободу і може щасливо жити,
долаючи всі незгоди.”

      “Журналь дю Сатр”

“Для козака шабля - його хрест, перемога - його
Бог, а пісня - його молитва.”

       Д. Чамполі (Італія)

„Українські пісні відзначаються магічною
красою.”

      “Ель Номіціеро Більбаіно” (Іспанія)

”Українською мовою створена найбагатша
народна поезія.”

      3. Педросо (Португалія)
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Канони
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Авторські твори
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“Українська народна пісня - найкраща і найніжніша

поезія у всьому світі.”

Тор Ланге (Данія)

“Україна - колиска мелодійних народних пісень і

музики до них.”

А. Єнсен (Швеція)

„Україна - один з найбагатших куточків земної кулі

піснями, музикою, танцями.”

“Ексельсіор” (Мексика)

„Літературна естетика, прийнявши українську пісню

до кола світових порівняльних досліджень, визначить

їй безумовно перше місце поміж народними піснями

цілого світу.”

Р. Вестфаль
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Зарубіжна музика
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“Зайва річ говорити про

важність і вартість українських

народних пісень, і серед суспільності і в

науці вони мають заслужену славу. Се

одно з найцінніших наших

національних надбань і один із

предметів оправданої нашої  гордості.”

      Іван Якович Франко

Я позабуду все обиды,

И вдруг напомнят песню мне

На милом и полузабытом,

На украинском языке.

И в комнате, где, как батоны,

Чужие лица без конца,

Взорвутся черные бутоны -

Окаменевшие сердца.

Я постою у края бездны

И вдруг пойму, сломясь в тоске,

Что все на свете – только песня

На украинском языке.

           Леонид Киселев
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