


"Любіть Україну" (1944 рік) 

Володимир Сосюра 

Любіть Україну, як сонце, любіть 
як вітер, і трави, і води… 
В годину щасливу і в радості мить, 
любіть у годину негоди 
 
Любіть Україну у сні й наяву, 
вишневу свою Україну, 
красу її, вічно живу і нову, 
і мову її солов’їну. 
 
Для нас вона в світі єдина, одна 
в просторів солодкому чарі… 
вона у зірках, і у вербах вона, 
і в кожному серця ударі… 
 
 

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=63
3544&title=%C2%E8%E1%F0%E0%ED%B3+%F2%E2%EE%F0%E8&auth
or=%D1%EE%F1%FE%F0%E0&div=0&source=1&prev=0&page=0&docT
ype4=14&parentId=0 

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=633544&title=%C2%E8%E1%F0%E0%ED%B3+%F2%E2%EE%F0%E8&author=%D1%EE%F1%FE%F0%E0&div=0&source=1&prev=0&page=0&docType4=14&parentId=0
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http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=633544&title=%C2%E8%E1%F0%E0%ED%B3+%F2%E2%EE%F0%E8&author=%D1%EE%F1%FE%F0%E0&div=0&source=1&prev=0&page=0&docType4=14&parentId=0
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=633544&title=%C2%E8%E1%F0%E0%ED%B3+%F2%E2%EE%F0%E8&author=%D1%EE%F1%FE%F0%E0&div=0&source=1&prev=0&page=0&docType4=14&parentId=0


Пісня 
 
Живи, Україно, живи для краси, 
Для сили, для правди, для волі!.. 
Шуми, Україно, як рідні ліси, 
Як вітер в широкому полі. 
 
До суду тебе не скують ланцюги, 
І руки не скрутять ворожі: 
Стоять твої вірні сини навкруги 
З шаблями в руках на сторожі. 
 
Стоять, присягають тобі на шаблях 
І жити і вмерти з тобою, 
І прапори рідні в кривавих боях 
Ніколи не вкрити ганьбою! 

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=48
4100&title=%D2%E2%EE%F0%E8&author=%CE%EB%E5%F1%FC&div=
0&source=1&prev=0&page=0&docType4=14&parentId=0 

Олександр Олесь 

Пісня 

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=484100&title=%D2%E2%EE%F0%E8&author=%CE%EB%E5%F1%FC&div=0&source=1&prev=0&page=0&docType4=14&parentId=0
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=484100&title=%D2%E2%EE%F0%E8&author=%CE%EB%E5%F1%FC&div=0&source=1&prev=0&page=0&docType4=14&parentId=0
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=484100&title=%D2%E2%EE%F0%E8&author=%CE%EB%E5%F1%FC&div=0&source=1&prev=0&page=0&docType4=14&parentId=0


Do 
(Гімн. Grave) 
 До тебе, Україно, наша бездольная мати, 

Струна моя перша озветься, 
І буде струна урочисто і тихо лунати, 
І пісня від серця поллється. 
 
По світі широкому буде та пісня літати, 
А з нею надія кохана, 
Скрізь буде літати, по світі між людьми питати, 
Де схована доля незнана? 
 
І, може,зустрінеться пісня моя самотная 
У світі з пташками-піснями, 
То швидко полине тоді тая гучная зграя 
Далеко шляхами-тернами. 
 
Полине за синєє море, полине за гори, 
Літатиме в чистому полю, 
Здійметься високо-високо в небесні простори 
І, може, спітка тую долю. 
 
І, може, тоді завітає та доля жадана 
До нашої рідної хати, 
До тебе, моя ти Україно мила, кохана, 
Моя безталанная мати! 
 

Леся Українка 

Do (Гімн. Grave) 

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=12
01011&title=%C4%F0%E0%EC%E0%F2%E8%F7%ED%B3&author=%D3
%EA%F0%E0%BF%ED%EA%E0&div=0&source=1&prev=0&page=0&doc
Type4=14&parentId=0 

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1201011&title=%C4%F0%E0%EC%E0%F2%E8%F7%ED%B3&author=%D3%EA%F0%E0%BF%ED%EA%E0&div=0&source=1&prev=0&page=0&docType4=14&parentId=0
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http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1201011&title=%C4%F0%E0%EC%E0%F2%E8%F7%ED%B3&author=%D3%EA%F0%E0%BF%ED%EA%E0&div=0&source=1&prev=0&page=0&docType4=14&parentId=0
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1201011&title=%C4%F0%E0%EC%E0%F2%E8%F7%ED%B3&author=%D3%EA%F0%E0%BF%ED%EA%E0&div=0&source=1&prev=0&page=0&docType4=14&parentId=0


Київ – серце України 

 
На широкій, на Господній длані 
Злотоверхий Київ наш стоїть, 
Дух життя являє на Майдані 
Молоду снагу тисячоліть. 
 
Ми – правнуки творителів держави, 
Захисники свободи і добра. 
Дай, Боже, нам тримати в сяйві слави 
Єдинокровні береги Дніпра! 
 
Вже воскресли великодні дзвони, 
Синьо-жовті прапори цвітуть, 
Дух життя дарує нам закони, 
Прокладає переможну путь. 
 
Ми – правнуки творителів держави, 
Захисники свободи і добра. 
Дай, Боже, нам тримати в сяйві слави 
Єдинокровні береги Дніпра! 
 
Де Оранти видиво нетлінне, 
На каштанах зоряна роса, 
Сяє Київ – серце України, 
Як соборів Божих небеса. 
 
Ми – правнуки творителів держави, 
Захисники свободи і добра. 
Дай, Боже, нам тримати в сяйві слави 
Єдинокровні береги Дніпра. 

 

Дмитро Павличко 

Київ – серце України 

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=12
41745&title=%C2%E8%E1%F0%E0%ED%B3+%F2%E2%EE%F0%E8&aut
hor=%CF%E0%E2%EB%E8%F7%EA%EE&div=0&source=1&prev=0&pag
e=0&docType4=14&parentId=0 

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1241745&title=%C2%E8%E1%F0%E0%ED%B3+%F2%E2%EE%F0%E8&author=%CF%E0%E2%EB%E8%F7%EA%EE&div=0&source=1&prev=0&page=0&docType4=14&parentId=0
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http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1241745&title=%C2%E8%E1%F0%E0%ED%B3+%F2%E2%EE%F0%E8&author=%CF%E0%E2%EB%E8%F7%EA%EE&div=0&source=1&prev=0&page=0&docType4=14&parentId=0
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1241745&title=%C2%E8%E1%F0%E0%ED%B3+%F2%E2%EE%F0%E8&author=%CF%E0%E2%EB%E8%F7%EA%EE&div=0&source=1&prev=0&page=0&docType4=14&parentId=0


Молись, дитино, за Україну, 
Що нам безсмертне життя дає, 
А по молитві ставай до чину, 
Ставай до праці, дитя моє. 
 
Молитва небо здіймає вгору, 
Заводить сонце в душі алмаз, 
А праця творить землі опору 
Та від скорботи рятує нас. 
 
Молись, дитино, щоб не вернуло 
Московське рабство, як темна мжа, 
А по молитві пильнуй, щоб дуло 
Твоєї зброї не жерла ржа. 
 
Молитва щира – то з Богом згода, 
То криця духу, а не руки, 
А чиста зброя – твоя свобода, 
Твоя будучність на всі віки. 

Дмитро Павличко 

“Молись, дитино, за Україну…” 

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=12
41745&title=%C2%E8%E1%F0%E0%ED%B3+%F2%E2%EE%F0%E8&aut
hor=%CF%E0%E2%EB%E8%F7%EA%EE&div=0&source=1&prev=0&pag
e=0&docType4=14&parentId=0 
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http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1241745&title=%C2%E8%E1%F0%E0%ED%B3+%F2%E2%EE%F0%E8&author=%CF%E0%E2%EB%E8%F7%EA%EE&div=0&source=1&prev=0&page=0&docType4=14&parentId=0


Україні 
 
Коли крізь розпач випнуться надії 
І загудуть на вітрі степовім, 
Я тоді твоїм ім’ям радію 
І сумую іменем твоїм. 
 
Коли грозує далеч неокрая 
У передгроззі дикім і німім, 
Я твоїм ім’ям благословляю, 
Проклинаю іменем твоїм. 
 
Коли мечами злоба небо крає 
І крушить твою вроду вікову, 
Я тоді з твоїм ім’ям вмираю 
І в твоєму імені живу! 

Василь Симоненко 

Україні 

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=63
3645&title=%D2%E8+%E7%ED%E0%BA%F8&author=%D1%E8%EC%EE
%ED%E5%ED%EA%EE&div=0&source=1&prev=0&page=0&docType4=
14&parentId=0 

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=633645&title=%D2%E8+%E7%ED%E0%BA%F8&author=%D1%E8%EC%EE%ED%E5%ED%EA%EE&div=0&source=1&prev=0&page=0&docType4=14&parentId=0
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Люблю України коханої небо, 
що буде, люблю, й що було. 
Живи, моє серце, живи не для себе, 
для себе ж бо ти й не жило. 
 
 
Щасливії люди, щасливих багато. 
Живуть для живого живі. 
Тому я й повинен про щастя співати, 
коли навіть серце в крові!.. 
 
 

Володимир Сосюра 

“Люблю України коханої небо…” 
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Я закоханий палко, без міри 
У небачену вроду твою. 
Все, що в серці натхненне і щире, 
Я тобі віддаю. 
 
Ти дала мені радісну вдачу, 
Кров гарячу пустила до жил. 
Я без тебе нічого не значу, 
Ніби птиця без крил. 
 
Кожну хвилю у кожну днину 
Гріє душу твоє ім’я, 
Ненаглядна, горда, єдина, 
Україно моя. 

Василь Симоненко 

“Я закоханий палко, без міри” 

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=10
58746&title=%F2%E2%EE%F0%E8&author=%D1%E8%EC%EE%ED%E5
%ED%EA%EE&div=0&source=1&prev=0&page=0&docType4=14&pare
ntId=0 
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Дякуємо за увагу! 

Підготувала бібліотекар 2к. відділу обслуговування навчальною літературою  Стрельченко А.В. 


