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Проєкт «Нескорений ПроRock» – серія пісенних 
альбомів на вірші видатних українських поетів.
Тарас Шевченко, Олена Теліга, Василь Стус, Василь 
Симоненко привертали увагу не лише талантом, 
а й мужньою громадянською позицією. Саме така 
позиція і вигострила їхній талант. Слово ж, ставши 
одного разу зброєю та силою, має властивість 
не втрачати цих ознак, а в складні часи знов 
ставати опорою духу для народу, чиїми Пророками 
воно було мовлене.
Це не просто пісні – це щоразу цілісний повно- 
форматний альбом на вірші окремого знакового 
поета, створений провідними українськими 
музикантами. Ми свідомо не дотримуємося однієї 
музичної стилістики, звертаємось до лексикону 
різних жанрів: і традиційного року, і сучасного, 
й авторської пісні, й неоромансу…
Найважливіше для нас – вплести творчість 
поетів-класиків у канву сучасного аудіопростору.
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ПЕРЕДМОВА

Дорогий друже!

Цей унікальний співаник потрапив нарешті до тебе. І ми тебе вітаємо з таким 
придбанням!

Чим він унікальний? Та тим, що сучасні музики написали свої пісні на слова 
знакового українського поета — Тараса Григоровича Шевченка. Тарас Шев-
ченко до того ж був художник, та й передусім мислив себе як художник, і навіть 
мав за життя звання академіка гравюри. Це дуже високе звання!

Геніальний і в малярстві, і в слові, Шевченко щоразу стає близьким для кож-
ного наступного покоління: кожне прочитує в його поезії виклики свого часу. 
Вдумливий читач рано чи пізно чує в Шевченковому слові далекий голос свого 
роду. Сила-силенна таких родів, узявши початок у незглибимій давнині, струмка-
ми пробігали, сочилися крізь століття, уривались чи розгалужувались, та завжди 
вливалися в море, ім’я якому народ. Поетичне слово Тараса Шевченка дає нам 
змогу реалізувати потребу відчуття своєї приналежності до народу. А   ще воно 
давно стало для нас лакмусовим папірцем усвідомлення: що ми будуємо — уяв-
ний кіношний Сіон з фільму «Матриця» чи все ж омріяну, щасливу національну 
Державу Українців? Культура в такій побудові посідає чільне місце поряд з ос-
вітою, а молодіжна субкультура є містком до речей сутнісних та глибинних, до 
міжкультурних процесів. Тому новий диск із серії «Нескорений ПроRock», що 
його підготувала Громадська спілка «Музичний батальйон», вважаю справою 
засадничою. Це ще один міцний камінь до фундаменту майбутньої української 
Нації та Держави.

Отже, на диску ти почуєш, як звучать пісні, а завдяки співанику — вивчиш 
слова та мелодії. Написали та виконують ці пісні відомі музики з усієї України.

Сестри Галя та Леся Тельнюк, Едуард Драч, рок-гурти «САД» та «Рутенія» — 
це першопрохідці в сучасній українській музиці, що від кінця 1980-х років і до-
нині не втомлюються дивувати новими музичними творами на слова Тараса 
Шевченка. Їхні шевченкіани варто вивчати й навіть порівнювати різні відчуття 
та прочитання Тарасового слова.

Не менш цікаво буде почути Ділю (він же — Едуард Приступа), відомого учас-
ника гуртів: ТНМК («Танок на Майдані Конго»), «НеДіля», «Астарта»; і Ореста 
Крису — фронтмена гуртів «Татхаґата» й «Сонячна Машина». Їхня спільна робо-
та заслуговує на увагу.

Рок-гурт «Тінь Сонця», певно, вже років п’ятнадцять є фаворитом української 
молоді. Під його пісні не раз виходили на змаг українські футболісти та боксери. Та
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Тож пісня на слова Шевченка лише підсилює бажання швидше погортати спі-
ваник!

Багатогранний та невгамовний Сергій Файфура відкриє нашого класика, 
як завжди, по-своєму: у цій версії Шевченко філософський та грайливий вод-
ночас.

Особливе місце в альбомі й у співанику посідають такі відомі гурти як «Kozak 
System», «Друже Музико», «Транс-Формер», «TaRuta». Останній досить оригіналь-
но представив славетний Шевченків «Реве та стогне Дніпр широкий».

Цікавим для прослуховування та вивчення буде Шевченко й у пісні ліричної 
Нелі Франчук. Так само і в композиції Тетяни Шамшетдінової уривок з «Причин-
ної» виконує Северин Данилейко. А для тих, хто любить під гітару поганяти рок-н-
рол, не зайвою в добірці виявиться пісня Володимира Пироженка з Вишгорода. 
Хто ж ближчий до народної манери — одразу вподобає Василя Нечепу з Черніго-
ва у  супрово ді одеситів «Друже Музико» та київський дует «Осяйна&Живосил», 
де пісню на слова Шевченка супроводжують автентичні народні українські ін-
струменти — старосвітська бандура та гуцульські цимбали.

Шевченко здивує тебе: рок дивовижно пасує до його віршів, він теж його сти-
хія. Ба більше, стихія рокової музики природна для Шевченкового слова: вона 
так само вперта й бунтівна.

А оскільки рок-музика ще й дуже розмаїта, має багато напрямів та емоційно-
стильових відтінків, вона щоразу свіжо й несподівано підсвічує слово батька 
нашої нації. І якось дивовижно легко й просто наближає його до нас.

Цей диск міг умістити більше цікавих робіт, бо пісні на вірші Тараса Шевчен-
ка пишуть не десятки — сотні сучасних виконавців. Через несподівані обстави-
ни — пандемію, яка спіткала світ, — ми змушені були залучити до проєкту й тих 
музик, у яких уже був записаний матеріал.

Однак хочу щиро подякувати всім, хто продовжує натхненно творити на сло-
ва наших поетів. Адже це не остання серія «Нескореного», і всі важливі, забуті 
чи призабуті імена великого українського слова обов’язково повернуться до 
кожної української оселі новими піснями.

Ми радіємо, бо ти маєш співаник сучасних пісень на слова Тараса Шевчен-
ка  — на різний смак і вподобання.

Співай з нами! Співай Шевченка! Співай про Україну!
 
Живосил Лютий,
мистець, громадський діяч, 
земляк Тараса Шевченка



 5 Слово до читача. Живосил Лютий

 8 Дніпр широкий <>  гурт “TaRuta”

 10 Думка <>  дует “Діля і Орест” 

  (Едуард Приступа та Орест Криса)

 14 Б’ють пороги <>  Едуард Драч

 16 Тече вода з-під явора <>  гурт “САД”

 18 Зацвіла в долині <>  гурт “Транс-Формер”

 20 Не завидуй багатому <>  гурт “Рутенія”

 22 У всякого своя доля <>  Сергій Файфура

 24 Ой гоп того дива! <>  Володимир Пироженко

 26 Щаслива голубка <>  Северин Данилейко 

 30 Ой люлі, люлі, моя дитино <>  Неля Франчук

 32 Вітер з гаєм розмовляє <>  гурт “Тінь Сонця”

 34 Журбою не накличу собі долі <>  дует “Осяйна&Живосил”

 38 Породила мати сина <>  Василь Нечепа та гурт “Друже Музико”

 40 І Архімед, і Галілей <>  гурт “Kozak System”

 42 І мертвим, і живим... <>  Тельнюк: Сестри 

 46 Заповіт

 12 Шевченко: Альбом

 21 Шевченко: Альбом

 28 Шевченко: Альбом

 36 Шевченко: Альбом

 44 Заповіт : Історія
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Дніпр широкий

                   Fm           Eb             Db          Eb
Реве та стогне Дніпр широкий,
                       Fm        Eb       Db
Сердитий вітер завива,
                  Fm         Eb        Db      Eb
Додолу верби гне високі,
                   Fm           Eb   Db
Горами хвилю підійма.
                      Fm                      Eb
І блідний місяць на ту пору
                Db                         Gm     C
Із хмари де-де виглядав,
                 Fm                          Eb
Неначе човен в синім морі
                    Db                    Gm      C
То виринав, то потопав.
                    Db
Ще треті півні не співали,
                     Fm
Ніхто нігде не гомонів,
                  Db
Сичі в гаю перекликались,
                Bbm                           C
Та ясен раз у раз скрипів.

Уривок з балади «Причинна», 
одного з ранніх творів Шевченка
1837, С.-Петербург

гурт «ТаRutа»

музика 
Тараса Козака



Та
р

ас
 Ш

ев
ч

ен
ко

С
п

ів
а

н
и

к
/ 9

8



Em     Am          G         D
Тече вода в синє море,
Em   Am          C
Та не витікає,
Em         Am        G         D
Шука козак свою долю,
C       Bm       Am
А долі немає.
Em           Am       G           D
Пішов козак світ за очі;
Em       Am    C
Грає синє море,
Em       Am      G              D
Грає серце козацькеє,
C            Bm        Am
А думка говорить:
Bm          C              Em
«Куди ти йдеш, не спитавшись?
G         C          D      Em
На кого покинув
Am          G                D/F#         Em
Батька, неньку старенькую,
Am        G   D/F#     Em
Молоду     дівчину?
Bm      C      Bm          Em
На чужині не ті люде —
G              C               D   Em
Тяжко з ними жити!
Am             G        D/F#        Em
Ні з ким буде поплакати,
Am     G    D/F#  Em
Ні поговорити».
 

Думка
дует 
«Діля і Орест» 
(Едуард Приступа 
та Орест Криса)

музика 
Ореста Криси

Вірш «Думка» 
1838, С.-Петербург



Сидить козак на тім боці,
Грає синє море.
Думав, доля зустрінеться —
Спіткалося горе.

А журавлі летять собі
Додому ключами.
Плаче козак — шляхи биті
Заросли тернами.
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 Перебуваючи на засланні 
в Орській фортеці, Шев-
ченко потрапив до скла-

ду Аральської експедиції, яка 
мала на меті здійснити нау-
ковий опис маловідомого на 
той час моря. Відтак потрібен 
був і штатний художник. 

Поет вирушав у цю подо-
рож із непересічним енту-
зіазмом: після довгих днів 
ув’язнення у нього нарешті 
з’явилася можливість відпо-
чити від постійного нагляду 
та муштри. Проте склалось 
інакше. 

В листі до Андрія Лизогу-
ба Шевченко пише: «Що зо 
мною діялося на Аральськім 
морі два літа, — цур йому! 
Бодай не діялось того ні з 
ким на світі! Опріч нудьги, 
всі лиха перебували в мене, 
навіть і нужа, — аж згадувать 
бридко!».

Як крик душі звучить і лист 
до Осипа Бодянського: «Тяж-
ко мені, друже! дуже тяжко! та 
що маю робити? Перейшов 
я пішки двічі всю киргизьку  
степ аж до Аральського мо-
ря — плавав по йому два 
літа, господи, яке погане! аж 
бридко згадувать! не те що 
розказувать добрим людям».

Не виправдавши його спо-
дівань, Аральська експеди-
ція стала для Шевченка лише 
«незамкнутою тюрмою». 



Укріплення Раїм. Вид з верфі на Сирдар’ї

Раїм, червень 1848 
Папір, акварель 
Національний музей Тараса Шевченка

На цьому малюнку Шевченко зобразив  
і  себе (на передньому плані). Вдалині на горі — 
укріплення Раїм та могила батира. Та
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Am          Am/G      Am/F             Am/E
Б’ють пороги;        місяць сходить,
Dm     Dm/C            E
   Як і раньше сходив...
Am    Am/G       Am/F        Am/E
Нема Січі,       пропав і той,
Dm                         E
Хто всім верховодив!
Em7(-5)
Нема Січі; очерети
A                             Dm
У Дніпра питають:
Bm7(-5)        E        Am       F
«Де ж то  наші діти ділись,
Dm        E             Am
Де вони гуляють?»
 
Не вернуться запорожці,
Не встануть гетьмани,
Не покриють Україну
Червоні жупани!
Тілько ворог, що сміється...
Смійся, лютий враже!
Та не дуже, бо все гине —
Слава не поляже;
 

Едуард Драч

музика 
Едуарда Драча

Б’ють пороги



двічі

Не поляже, а розкаже,
Що ж діялось в світі,
Чия правда, чия кривда
І чиї ми діти.
Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине...
От де, люде, наша слава,
Слава України!

Уривок із вірша 
«До Основ’яненка»
1839, С.-Петербург
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двічі

Am                  Dm        Am
Тече вода з-під явора
E                            Am
Яром на долину.
Am                   Dm          Am
Пишається над водою
G                       C
Червона калина.
G/B                   C
Пишається калинонька,
G/B                    E
Явор молодіє,
Am                 Dm
А кругом їх верболози
   F                      E
Й лози зеленіють.
А кругом їх верболози 
Й лози зеленіють.
 
Тече вода із-за гаю
Та попід горою.
Хлюпощуться качаточка
Помеж осокою.
А качечка випливає
З качуром за ними,
Ловить ряску й розмовляє
З дітками своїми.
 
Тече вода край города.
Вода ставом стала.
Вийшло дівча воду брати,
Брало й заспівало.

гурт «САД»

музика 
Сергія Решетника

Тече вода з-під явора



двічі

двічі

Вийшли з хати батько й мати
В садок погуляти,
Порадитись, кого б то їм
Своїм зятем звати?
 
Кого б то їм 
Своїм зятем звати?
Кого б... 
Кого б...
Кого б то їм 
Своїм зятем звати?
Своїм зятем звати.

Тече вода з-під явора 
Яром на долину.

7 листопада 1860
С.-Петербург
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Em                C
      Зацвіла в долині
G                  D
      Червона калина,
Em                 C
      Ніби засміялась
G                   D
      Дівчина-дитина.
Em                C
     Любо, любо стало,
G                   D
     Пташечка зраділа
Em              C
     І защебетала.
G                    D
     Почула дівчина,
 
І в білій свитині
З біленької хати
Вийшла погуляти
У гай на долину.
І вийшов до неї
З зеленого гаю
Козак молоденький;
Цілує, вітає,
[Гей я, гей я, гей...]
Цілує, вітає... 

І йдуть по долині
І йдучи співають.
Як діточок двоє,
Прийшли, посідали

гурт 
«Транс-Формер»

адаптація тексту  
й музика 
Романа Бікеєва

Зацвіла в долині

двічі



двічі

Під тую калину
І поціловались.
Якого ж ми раю
Від Бога благаєм?
[Гей я, гей я, гей...]
Від Бога благаєм? 
 
Рай у серце лізе,
А ми в церкву лізем,
Заплющивши очі, —
Такого не хочем.
Сказав би я правду,
Та що з неї буде?
Самому завадить,
А попам та людям
Однаково буде.

Перша половина 1849
Косарал
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Am9                     D
Не завидуй багатому:
Am9                      D
Багатий не знає
Am9                       D
Ні приязні, ні любові —
Am9                       D
Він все те наймає.
Am9                       D
Не завидуй могучому,
Am9                     D
Бо той заставляє.
Am9                         D
Не завидуй і славному:
Am9                        D
Славний добре знає,
F        
Що не його люди люблять,
E
А ту тяжку славу,
F
Що він тяжкими сльозами
E
Вилив на забаву.
 
А молоді як зійдуться,
Та любо, та тихо,
Як у раї, — а дивишся:
Ворушиться лихо.
Не завидуй же нікому,
Дивись кругом себе:
Нема раю на тій землі,
Та нема й на небі.

гурт «Рутенія»

музика 
Анатолія Сухого та 
Григорія Лук’яненка

виконується  
речетативом

Не завидуй багатому

4 жовтня 1845
Миргород

двічі



Катерина

1842. Полотно, олія 
Національний музей Тараса Шевченка
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Am
У всякого своя доля
                                  Dm
І свій шлях широкий,
[Гоп, гоп, гоп]
E
Той мурує, той руйнує,
Той неситим оком
За край світа зазирає, —
Чи нема країни,
Щоб загарбать і з собою
                                Am
Взять у домовину.
 

Сергій 
Файфура

адаптація  
тексту  
й музика 
Сергія  
Файфури

У всякого своя доля

Am
У всякого своя доля
                                 Dm
І свій шлях широкий,
[Гоп, гоп, гоп]
E
Той тузами обирає
Свата в його хаті,
А той нишком у куточку
                                      Am
Гострить ніж на брата.
Dm
А той, тихий та тверезий,

Богобоязливий,
E
Як кішечка, підкрадеться,
Вижде нещасливий
Та й запустить
                           Am
Пазурі в печінки.
 
А той щедрий та розкошний,
Все храми мурує;
І отечество так любить,
Так за ним бідкує,
Так із його, сердешного,
Кров, як воду, точить!..
А що братія мовчить?
Витріщивши очі!

Уривок  
з комедії «Сон»
8 липня 1844 
С.-Петербург



Як ягня,
В ярмо пада́є
Й раю
На тім світі благає.
Немає! немає!
Тут Бога немає?..
Схаменіться.
 
Я ж гуляю, бенкетую
В неділю і в будень.
А вам нудно! 

Жалкуєте!
Єй-богу, не чую,
[Гоп, гоп!]
І не кричіть! Я п’ю свою,
А не кров людськую!

У всякого своя доля
І свій шлях широкий.
[Гоп, гоп…]
Господи, прости… Та
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тричі

E
«Ой гоп того дива,
E
Наварили ляхи пива,
A                           C
А ми будем шинкувать,
A                                C           E
Ляшків-панків частувать,
 D                            C#m
Ляшків-панків почастуєм,
C                            E/B
З панянками пожартуєм.
   Bb                                    E
З панянками пожартуєм.
 
Ой гоп таки так,
Кличе панну козак:
«Панно, пташко моя!
Панно, доле моя!
Не соромся, дай рученьку,
Ходім погуляймо.
 
Нехай людям лихо сниться,
А ми заспіваймо.
А ми заспіваймо,
А ми посідаймо,
Панно, пташко моя,
Панно, доле моя!»
«Ще раз, ще раз!»

Уривок з поеми «Гайдамаки»
1839–1841, С.-Петербург

Володимир 
Пироженко

музика 
Володимира 
Пироженка

Ой гоп того дива!
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Dm           A7      FAmBb           Gm  
Щаслива голубка: високо літає,
   Dm          A7       FAmGm        Dm
Полине до Бога – милого питать.
   Dm        A7           FAmBb        Gm  
Кого ж сиротина, кого запитає,
   Dm        A7         FAmBb       Dm
І хто їй розкаже, і хто теє знає,
 
   C            C             C           C
Де милий ночує: чи в темному гаю,
    Dm              Dm      F   C   BbC
Чи в бистрім Дунаю коня напова,
   C                C           C      C  
Чи, може, з другою, другую кохає,
Dm            Am        Dm  A      Dm 
Її, чорнобриву, уже забува?
 
Якби-то далися орлинії крила,
За синім би морем милого знайшла;
Живого б любила, другу б задушила,
А до неживого у яму б лягла.

Уривок із балади «Причинна»,  
одного з ранніх творів Шевченка
Перша публікація: альманах  
«Ластівка», 1837, С.-Петербург

Северин 
Данилейко 

музика Тетяни 
Шамшетдінової
із музики  
до анімаційного  
фільму «Причинна»

Щаслива голубка
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 Майже все своє життя Шевченко присвятив живопису й графіці. 
Не забуваймо, що саме талант до малювання відкрив йому 
дорогу на волю, став перепусткою у мистецьку еліту.  

Протягом 25 років кріпацтва та 10 років заслання він писав 
олією, аквареллю, тушшю, сепією, створював рисунки олівцем, 
працював у техніці офорта.
835 — таку кількість творів нараховує доробок Шевченка в обра-
зотворчому мистецтві. Загалом же він створив понад 1000 живо-
писних та графічних робіт. 278 вважаються втраченими.



Циганка-ворожка

1841. Бристольський  
папір, акварель 
Національний музей 
Тараса Шевченка

Байгуші

1853. Папір, сепія 
Харківський  
художній музей

Марія
Ілюстрація до поеми  
О. Пушкіна «Полтава»

1840. Папір, акварель, 
бронза

Казашка Катя
(Молитва за померлих)

1857. Папір, сепія  
Національний музей Тараса 
Шевченка

Батьківська хата 
у  Кирилівці

1843. Папір, олівець 
Національний музей 
Тараса Шевченка
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Am
Ой люлі, люлі, моя дитино,
Bm7(-5)
Вдень і вночі.
E
Підеш, мій сину, по Україні,
Am
Нас кленучи.
Dm                               E
Підеш, мій сину, по Україні,
Am
Нас кленучи.
 
Сину мій, сину, не клени тата,
Не пом’яни.
Мене, прокляту, я твоя мати,
Мене клени.
Мене не стане, не йди меж люди,
Іди ти в гай,
Гай не спитає й бачить не буде,
Там і гуляй.
 
Em7(-5)                A
Найдеш у гаї тую калину,
Dm
То й пригорнись,
E
Бо я любила, моя дитино,
Am
Її колись.

Неля Франчук

музика 
Нелі Франчук

Ой люлі, люлі, моя дитино



Dm                          E
Бо я любила, моя дитино,
Am
Її колись.
 
Як підеш в села, у тії хати,
То не журись.
А як побачиш з дітками матір,
То не дивись.

Друга половина 1848, Косарал
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Em
Вітер з гаєм розмовляє,
D                          Em
Шепче з осокою,
Em
Пливе човен по Дунаю
D                      Em
Один за водою.
Bm                          D
Пливе човен, води повен,
Bm                       D
Ніхто не спиняє,
Bm                               D
Кому спинить — рибалоньки
Bm       D            Em
На світі немає.
 
Поплив човен в синє море,
А воно заграло,
Погралися гори-хвилі —
І скіпок не стало.
 
Недовгий шлях — як човнові
До синього моря —
Сиротині на чужину,
А там і до горя.
Пограються добрі люди,
Як холодні хвилі;
Потім собі подивляться,
Як сирота гине, гине, гине…

1841, С.-Петербург

гурт 
«Тінь Сонця»

музика 
Андрія Савчука  
та Анатолія 
Зінкевича

Вітер з гаєм розмовляє



Та
р

ас
 Ш

ев
ч

ен
ко

С
п

ів
а

н
и

к
/ 3

3
32



                Журбою
Dm
Не накличу собі долі,
Gm                         C F
Коли й так не маю.
Gm                           Dm           Bb
Нехай злидні живуть три дні —
Gm   A           Dm
   Я їх заховаю.
 
Заховаю змію люту
Коло свого серця,
Щоб не бачили вороги,
Як лихо сміється...
 
Нехай думка, як той ворон,
Літає та й кряче,
А серденько соловейком
Щебече та плаче
 
Не втирайте ж мої сльози,
Нехай собі ллються,
Нишком — люди не побачать,
То й не засміються...
 
Чуже поле поливають
Щодня і щоночі,
Поки, поки... не засиплють
Чужим піском очі...
 

дует «Осяйна 
& Живосил»

адаптація тексту  
й музика 
Василя Лютого

Журбою не накличу собі долі



Отаке-то... А робить що?
Журба не поможе.
Хто ж сироті завидує —
Карай того, Боже!

Уривок з поезії 
«Думи мої, думи мої»
1839, С.-Петербург
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Портрет Федора 
Антоновича Бруні

1860. Папір, офорт 
Національний музей 
Тараса Шевченка

Портрет А.Е. Коцебу
(фрагмент) 

1843. Папір, акварель 
Національний музей Тараса Шевченка

Дари у Чигрині 1649 року

1844. Папір, офорт 
Інститут рукопису Національної 
бібліотеки України ім. В. І. Вернадського



У хліву 
(із серії «Притча про 
блудного сина»)

1856–1857. Папір, туш, бістр 
Національний музей  
Тараса Шевченка

Селянська родина

1843. Полотно, олія 
Національний музей 
Тараса Шевченка

Чигрин з Суботівського шляху

1845. Папір, акварель 
Альбом 1845 р. Арк. 14 
Інститут літератури імені Тараса 
Шевченка НАН України

(Вдалині — Чигринський дівочий 
монастир)

Богданова церква в Суботові

1845. Папір, акварель 
Альбом 1845 р. Арк. 13 
Інститут  літератури імені Тараса 
Шевченка НАН України

 ‘‘Ото церков Богданова.
Там-то він молився...

Містерія «Великий льох».  
21 жовтня 1845. Мар’їнське
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Dm                             Gm A7
Породила мати сина
           Dm           C
В зеленій діброві,
Gm                   Dm
Дала йому карі очі
Gm    A7 Dm
І чорнії брови.
F       Bb    C        F
Гей, гей, гей, гей.
Gm    A7 Dm
І чорнії брови.
 

Василь Нечепа  
та гурт  
«Друже Музико»

музика 
Івана Зажитька 
та гурту  
«Друже Музико»

Породила мати сина

Китайкою повивала,
Всіх святих благала,
Та щоб йому всі святії
Талан-долю слали.
Гей, гей, гей, гей.
Талан-долю слали.
 

«Пошли тобі Матер Божа
Тії благодати,
Всього того, чого мати
Не зуміє дати».
Гей, гей, гей, гей.
Не зуміє дати.
 

До схід сонця воду брала,
В барвінку купала,
До півночі колихала,
До світа співала.
Гей, гей, гей, гей.
До світа співала:
 
Dm Gm     Bb  D        Gm    Bb  D
Ой люлі, люлі, моя дитино, 
                EbD       Gm
 Вдень і вночі...



двічі

двічі

       Cm          D             Gm    Eb
Підеш ти, сину, по Україні,
        D        Gm
Нас кленучи.

Ой, сину, сину, не клени тата,
Не пом’яни.
Мене, прокляту, я твоя мати,
Мене клени.
Мене не стане, не йди меж люди,
Іди ти в гай,
Гай не спитає й бачить не буде,
Там і гуляй.
Найдеш у гаї тую калину,
То пригорнись…
Бо я любила, моя дитино, 
Її колись.

Породила мати сина
В зеленій діброві,
Дала йому карі очі
І чорнії брови.
Гей, гей, гей, гей.
І чорнії брови.

Уривок із поеми «Сова» 
(1844, С.-Петербург) написано 
під враженням подорожі 
Шевченка в Україну. 
Також у пісні використано 
рядки поезії «Ой люлі, люлі, 
моя дитино» (1848, Косарал) Та
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Dm             Gm F Am      Dm           Gm F  Am
І Архімед,                  і Галілей
       B                        C        Dm      Gm F
Війни не бачили. Єлей
      B                    C       Dm     Gm F
Потік у черево твоє.
    Dm         Gm F Am        Dm               Gm F  Am
Летовище           розбито вщент,
    B
Горів цемент,
    C                         Dm      Gm F
І дах дотла згорів.
       B                                 C                       Dm
Дві сотні днів на плечах Кіборгів.
 
B               C                          Dm
   І на оновленій землі
B                  Gm                   C
Врага не буде, супостата,
B               C                       Dm
А буде син, і буде мати,
B                   Am                    Dm
І будуть люди на землі.
 
І буде бито сіяне жито,
Царята не зачатиє,
І нових виросте людей:
І Архімед, і Галілей,
і Кіборги-боги.
 
Минають дні, минають ночі,
Минає літо, шелестить
Пожовкле листя, гаснуть очі,

гурт 
«Kozak System»

адаптація тексту  
й музика 
Володимира 
Лавренчука

І Архімед, і Галілей

Цей пісенний текст — 
пульсуюча рефлексія  
за мотивами поезії  
«І Архімед, і  Галілей» 
(1860, С.-Петербург), 
органічно переплетеної 
з  авторським текстом 
«Минають дні, минають 
ночі» (1845, В’юнище)

двічі

приспів

приспів



Заснули думи, серце спить,
І все заснуло, і не знаю,
Чи я живу, чи доживаю,
Чи так по світу волочусь,
Бо вже не плачу й не сміюсь...
Доле, де ти! Доле, де ти?
Немає ніякої,
Коли доброї жаль, Боже,
То дай злої, злої!

Не дай спати ходячому,
Серцем замирати
І гнилою колодою
По світу валятись.
А дай жити, серцем жити
І людей любити...

приспів Та
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Am
І світає, і смеркає,
День божий минає,
Am
І знову люд потомлений,
І все спочиває.
Dm
Тілько я, мов окаянний,
І день і ніч плачу
F
На розпуттях велелюдних,
                              Am
І ніхто не бачить,
Am  
І не бачить, і не знає –
Am/G
Оглухли, не чують;
Am
Кайданами міняються,
Am/G
Правдою торгують.
   F
І Господа зневажають,
      Am
Людей запрягають
F
В тяжкі ярма. Орють лихо,
Am/E
Лихом засівають,

Тельнюк:  
Сестри

музика 
Лесі  
Тельнюк

І мертвим, і живим...

Dm
А що вродить? побачите,
Які будуть жнѝва!
Dm
Схаменіться, недолюдки,
                            Am
Діти юродиві!
Dm
Подивіться на рай тихий,
На свою країну,
Am                 Am/G
Полюбіте щирим серцем
     Am/F#
Велику руїну,
Dm  
Розкуйтеся, братайтеся,
Dm/B  
У чужому краю
Am                  Am/B          
Не шукайте, не питайте
Am/C    Dm               Am/E    E
  Того, того, що немає
Dm
І на небі, а не тілько  
На чужому полі.
Dm
В своїй хаті своя й правда,
   Am           E
І сила, і воля.

«І мертвим, і живим, і ненарожденним 
землякам моїм в Украйні і не в Украйні 
моє дружнєє посланіє» (уривок)
14 грудня 1845, В’юнище
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ЗАПОВІТ

 Листопад 1845 року видався мокрий, вітряний і холод-
ний. Шевченкові ця погода дошкуляла дужче, ніж за-
звичай, бо тоді він, працюючи в складі Археографічної 

комісії, мусив увесь час їздити по селах і містах, змальову-
вати старовинні церкви, монастирі, незвичайні будівлі.
Вранці поет виїхав із В’юнища до Андрушів, у дорозі змок 
до нитки. Весь день його морозило, і надвечір він повер-
нувся до В’юнища зовсім хворим. Довелося злягти в чужій 
хаті.
Хворіючи, поет написав своє посланіє «І мертвим, і живим, 
і ненарожденним…», «Минають дні, минають ночі» та ще 
кілька ліричних творів.
Про хворобу поета дізнався його щирий приятель, переяс-
лавський лікар Андрій Козачковський, негайно ж перевіз 
Тараса Григоровича з В’юнища до себе у Переяслав. У хво-
рого почалося двостороннє запалення легенів. У той час 
мало хто видужував від цієї хвороби. Це знав і лікар, знав 
і  поет. Після 20 грудня хворому погіршало, становище його 
було майже безнадійним.
У таку годину Шевченкові захотілося сказати народові, 
Україні, своїм друзям тепле щире слово, і на папері лягли 
рядки: «Як умру, то поховайте…».
Вірш написано на Різдво — 25 грудня 1845 року. Шевченко 
не знав тоді, що ця його поезія стане відомою на весь світ 
піснею, народним гімном, бойовим закликом до боротьби 
не тільки в його батьківщині, але й далеко за її межами.  
Не думав ні про славу, ні про почесті, ні про можливу кару 
за свої сміливі думки. Він тільки хотів — може, востаннє — 
сказати про те, що думав, що почував. То був його заповіт.
На щастя, міцний організм переміг хворобу, і через два 
тижні поет уже вирушив на Чернігівщину з тим-таки зав-
данням Археографічної комісії.

«Заповіт» пішов у люди: його переписували, передавали 
з  рук у руки, вивчали напам’ять, аж поки твір потрапив 
на сторінки невеликої збірки «Новыя стихотворьнія 
Пушкина и Шевченки», що була надрукована у Лейпцигу 
1859 року, пізніше — у Львові (1863) та Петербурзі (1867). 
Великого поширення він набув під час перевезення тіла 
Шевченка до України для перепоховання. Значна заслуга 

* Павлик Н.М. «Як умру,  
то поховайте…»  
Т. Г.  Шев ченко написав 
у  Пере яславі 
[Електронний ресурс] : 
Національний історико-
етнографічний заповідник 
«Переяслав» . — Режим 
доступу: 
http://www.niez.com.ua/
museums/енциклопедія-
заповідника/історичний-
календар/події/1990-«як-
умру,-то-поховайте…»-т-
г-шевченко-написав-у-
переяславі

Історія 
написання
за матеріалами  
статті Наталії  
Павлик*



в цьому художника Григорія Честахівського, який навчив 
«Заповіту» багатьох із тих людей, що прийшли на Чернечу 
гору попрощатися з Кобзарем.
У різних списках та виданнях цей вірш мав різні назви: 
«Завіщаніє», «Заповіт», «Думка», «Остання воля». З 1867 
року за ним закріпилася назва «Заповіт».
1870 року в Чернівцях вийшла та набула поширення в За-
хідній Європі книжка австрійського літературознавця, пое-
та Йоганна Ґеорґа Обріста — «Тарас Григорович Шевченко», 
яка складалася з розвідки про життя і творчість Шевченка 
та німецьких перекладів його найбільш політично гострих 
творів, зокрема й «Заповіту». Саме це видання рекомен-
дував чужоземному читачеві Михайло Драгоманов у своїй 
праці «Українська література, заборонена російським уря-
дом», що вийшла друком 1878 року в Женеві французькою 
мовою як доповідь на Міжнародному конгресі письменни-
ків у Парижі.

Автограф «Заповіту»  
у збірці «Три літа»

датований: [25 декабря 
1845, в Переяслові]
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Як умру, то поховайте 
Мене на могилі, 
Серед степу широкого, 
На Вкраїні милій, 
Щоб лани широкополі, 
І Дніпро, і кручі 
Було видно, було чути, 
Як реве ревучий. 
Як понесе з України 
У синєє море 
Кров ворожу... отойді я 
І лани, і гори — 
Все покину і полину 
До самого бога 
Молитися... а до того 
Я не знаю бога. 
Поховайте та вставайте, 
Кайдани порвіте 
І вражою злою кров’ю 
Волю окропіте. 
І мене в сем’ї великій, 
В сем’ї вольній, новій, 
Не забудьте пом’янути 
Незлим тихим словом.

25 грудня 1845
Переяслав

ЗАПОВІТ



У серії «Нескорений ПроRock» відтворено шрифтові ідеї відомого 
художника, каліграфа й шрифтовика Василя Яковича Чебаника 
щодо самостійного розвитку української абетки, втілені в його 
проекті «Рутенія. Графіка української мови»

У виданні вжито наступні гарнітури українських шрифтів:

ЧЕБАНИК САНС — Віктора Харика за ідеями Василя Чебаника

УКР САНС — Віктора Харика за ідеями Василя Чебаника

а  т а к о ж :

ХОМЕНКІВСЬКА — Василя Хоменка, оцифровка Геннадія Заречнюка, 
 літерація Костянтина Ткаченка

Кобзар КС — Геннадія Заречнюка, Дмитра Растворцева 
 та Лук’яна Турецького за почерком Тараса Шевченка

Над музичним альбомом працювали:

Упорядник  Василь Лютий
Адаптування пісень (слова, ноти):  
 Володимир Войчишин, Максим Трубніков, Тетяна Шамшетдінова
Мастеринг альбому  Андрій Макаренко для майстерні-студії «Кофеїн»
Дизайн обкладинки  Кость Ткаченко

Висловлюємо щиру подяку всім артистам,  
звукорежисерам, сесійним музикантам, 
які долучилися до створення цього альбому
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