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UKRAINIAN ART SONGS 
Wasyl Sydorenko 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Borys Liatoshynsky, Vasyl Barvinsky, Lev Revutsky 

Franz Schubert established the art song as a 
poetic-musical form. His “Gretchen am Spinnrade” 
(1814) and “Der Erlkönig” (1815) defined the new 
genre. All in all, he wrote more than 600 songs. In 
Germany, Schubert was followed by other composers 
of art songs, such as Robert Schumann, Johannes 
Brahms, and Hugo Wolf. In France, composers 
such as Gabriel Fauré, Jules Massenet, and Claude 
Debussy contributed to the genre. Among the 
Slavic composers of art songs were Aleksandr S. 
Dargomyzhsky, Modest P. Mussorgsky, and Pyotr I. 
Tchaikovsky in Russia, Antonín Dvořák in Bohemia, 
Stanisław Moniuszko in Poland, and Mykola 
Lysenko in Ukraine. 

In every country, the art song reflected the language, 
poetry, and culture of the people. It was an 
expression of ethnic identity and national pride. 
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Can you imagine a Kunstlied without the German 
text, a mélodie without the French or a romans 

without the Russian? Ukrainian composers, however, 
were forced to break the law in order to write 
Ukrainian art songs. In 1876, Tsar Alexander II 
issued an edict, the Ems Ukase, which banned the 
use of the Ukrainian language in print, on stage, and 
in music scores. Ukrainian composers and poets 
persevered. In the 20th century, the tradition of the 
art song was continued by Kyrylo Stetsenko, Yakiv 
Stepovyi, Borys Liatoshynsky, Yuli Meitus, and 
Anatol Kos-Anatolsky. 

Soviet society, too, was not conducive to the 
development of the Ukrainian art song. First of all, 
the genre represented a Western tradition. Soviet 
anti-formalist traditions vilified all aristocratic, 
intellectual, and bourgeois elements in art. 
Nationalist sentiments were also suppressed in the 
Soviet Union, particularly outside Russia. Without 
an audience, without any means to publish or 
disseminate music scores, without venues to perform 
in, the Ukrainian art song languished in oblivion. 
Meanwhile, folk songs sung by semi-professional 
artists and accompanied by ensembles of folk 
instruments became the new standard of Soviet 
vocal music. To this were added Soviet songs, which 
praised the Bolshevik Revolution, Lenin, Stalin, the 
Communist Party, the Red Army, the proletarian 
workers, etc. 

During the 1950s and 1960s, Ukrainian 
musicologists managed to publish editions of the 
collected works of many Ukrainian composers. 
But this was more of a scholarly endeavour than an 
attempt to stimulate the performance of Ukrainian 
classical music. In the post-Soviet era, it is up to 
performers like Pavlo Hunka and others to discover 
and share these melodic treasures with the rest of 
the world. 
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Українська мистецька пісня 
Василь Сидоренко 

 

 

Франц Шуберт встановив мистецьку пісню, як  
поетично-музичну форму. Його мистецські пісні 
“Gretchen am Spinnrade” (1814) і “Der Erlkönig” 
(1815) визначили цей новий жанр. Шуберт 
написав разом понад 600 мистецських пісень. У 
Німеччині за ним слідували інші композитори:  
Роберт Шуман, Йоганес Брамс і Гюґо Вольф. 
У Франції новим жанром захопились Ґабрієль  
Форе, Жюль Масeне і Клод Дебюсі. Серед 
слов’янських композиторів мистецьких пісень 
треба згадати Олександра С. Дарґомижського, 
Модеста П. Мусорґського і Петра І. Чайковського 
(Росія), Антоніна Дворжака (Богемія), Станіслава 
Монюшка (Польща) і Миколу Лисенка (Україна). 

У кожній країні мистецька пісня  
віддзеркалювала мову, поезію і культуру свого 
народу. Це був вираз етнічної ідентичності 
й національної гордості. Чи можна уявити 
Kunstlied без німецьких слів, mélodie без 
французьких слів, романс без російських? Однак, 
щоб писати українські мистецькі пісні українські 
композитори були змушені ламати закон. 
Емський Указ, виданий царем Олександром 
II 1876 року, забороняв українську мову в 
друкарстві, на сцені та в музичних партитурах! 
Але українські композитори і поети не мовчали. 
У XX столітті Кирило Стеценко, Яків Степовий, 
Борис Лятошинський, Юлій Мейтус і Анатоль 
Кос-Анатолський продовжували традицію 
української мистецької пісні, але радянське 

суспільство теж не сприяло його розвиткові. 
Насамперед, жанр походив із Заходу. 

Радянські традиції анти-формалізму осуджували 
всі аристократичні та буржуазні елементи 
в мистецтві. У Радянському Союзі прояви 
націоналізму теж були придушені, особливо 
поза межами Росії. Без слухача, без можливостей 
друкування і розповсюдження музичних 
партитур, без приміщень для виконання пісень, 
українська мистецька пісня занепала і відійшла 
у забуття. Тим часом, новим стандартом 
радянської вокальної музики стали народні пісні 
у виконанні самодіяльних співаків під проводом 
ансамблів народних інструментів. Додалися ще й 
радянські пісні, які прославляли Більшовицьку 
Революцію, Леніна, Сталіна, Комуністичну 
Партію, Червону Армію, робітника-пролетаря 
і т.п. 

Протягом 1950-их і 1960-их років, українські 
музикологи спромоглися видати зібрані 
твори багатьох українських композиторів. В 
дійсності, це було лише наукове зусилля. Воно 
не заохочувало людей до виконання української 
клясичної музики. У пост-радянській добі 
це для таких виконавців, як Павло Гунька та 
інших, віднаходити і ділитися цією мелодійною 
скарбницею із цілим світом. 

 
 
 
 
 
 
 

Lviv composers, left to right, 

S. Liudkevych, A. Kos-Anatolsky, 

M. Kolessa, V. Barvinsky, 

E. Kozak, Lviv 1959 
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Ostap Nyzhankivsky (1863-1919) 

Wasyl Sydorenko 

Nineteenth-century Galicia, part of the Austro- 
Hungarian Empire, was a socially stratified society 
with families of Greek Catholic priests making 
up the elite of Ukrainian intelligentsia. Composer 
Ostap Nyzhankivsky was born in Mali Didushychi, 
now in Stryi Region of Lviv Oblast, Ukraine, the 
eldest child of Fr. Josef and Josefa Nyzhankivsky. His 
maternal grandfather was Fr. Josef Tyshynsky. Ostap 
would go on to become a Greek Catholic priest 
himself, as did his brothers Volodymyr and Petro. 
His sisters, Josefa and Olena, married priests—the 
Frs. Oleksa Bobykevych and Mykola Yarosevych, 
respectively. Yet his brother, Oleksandr, was an opera 
singer and an early recording artist on the Deutsche 
Grammophon and Pathé labels. And, his eldest 
son, Nestor, also became a well-known Ukrainian 
composer. 

 
Ostap Nyzhankivsky began his music studies at 
the Drohobych Gymnasium. His earliest attempts 
in composition, dating from 1880 to 1882, were 
songs based on texts of little-known contemporary 
Galician poets. He was expelled, however, by 
pro-Russian sympathizers for his pro-Ukrainian 
views and conscripted into the Austro-Hungarian 
Army from 1882 to 1885. Being stationed in Lviv, 
the capital of Galicia, Nyzhankivsky joined the 
newly founded Academic Fraternity made up of 
Ukrainian students from the Lviv Gymnasium and 
Lviv University. There he met poet Ivan Franko 
and composer Anatole Vakhnianyn, participated in 
the musical life of the fraternity, and wrote his first 
mature compositions—art songs and choral works. 

 
It was during this period that Nyzhankivsky 
wrote his lyrical duet Ode To A Swallow (1885), 
published it, and drew the attention of Mykola 
Lysenko, Ukraine’s preeminent composer of the 
late nineteenth century living in the Russian 
Empire. After completing his military obligations, 
Nyzhankivsky entered the Lviv Gymnasium to 
continue his studies. He was once again expelled for 
the 1886-87 academic year because of his pro- 
Ukrainian views, but managed to graduate in 1888. 
Although he wished to continue his musical studies 
with Lysenko, his father made sure that he entered 

6 

the Greek Catholic Theological Seminary in Lviv to 
become a priest. He was ordained in 1892. 

While at the seminary, Nyzhankivsky conducted 
the school choir and continued to compose art 
songs and choral works. He also conducted the 
newly founded Lviv Boian Choir, with which he 
toured Prague in 1891. But, even after he was 
ordained, Nyzhankivsky kept trying to find work as 
a musician in the capital. After two years as a priest 
in Berezhany, Ternopil Oblast, he returned to Lviv as 
artistic director of the Lviv Boian and singing teacher 
at the Lviv Gymnasium. In 1895, he participated 
in the farewell concert of lyric-dramatic soprano 
Salomea Krushelnytska, who was leaving for Vienna 
to study Wagnerian roles. Nyzhankivsky also left 
Lviv for a year to complete a music degree at the 
Prague Conservatory in 1896. Upon his return to 
the capital, there was no work for him as a musician 
and he was forced to resume his pastoral duties in 
Ternopil Oblast. In 1900, he returned to the Stryi 
Region where, in addition to his pastoral duties, he 
became the artistic director of the Stryi Boian Choir. 

Nyzhankivsky’s civic engagement, political career, 
and his founding of the Ukrainian dairy cooperative 
Maslosoiuz, however, prevented him from 
pursuing his career as a composer. As a diplomat, 
he participated in Lysenko’s funeral in 1912. His 
three sons became members of the Ukrainian Sich 
Riflemen, a Ukrainian unit within the Austro- 
Hungarian Army during World War I. After the 
war, Nyzhankivsky was arrested by the new Polish 
authorities on trumped up charges of political 
treason and shot without trial. His house in Zavadiv, 
Stryi Region, was ransacked and his musical library 
lost. Many of his compositions have never been 
recovered. 

In addition to composing art songs and choral 
works, Ostap Nyzhankivsky collected and arranged 
Ukrainian folksongs, and wrote a number of 
piano pieces. Today he is best remembered for his 
Christmas carols: “God is Born” (Бог ся рождає), 
“Heaven and Earth” (Небо і земля), “News in 
Bethlehem” (Во Вифлеємі нині новина), and 
others. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostap Nyzhankivsky (1863-1919) Nestor Nyzhankivsky (1893-1940) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Yaroslav Lopatynsky (1871-1936) Myroslav Volynsky (1955- ) 
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Остап Нижанківський (1863-1919) 

Василь Сидоренко 

Галичина дев’ятнадцятого століття – частина 
Австро-Угорської імперії – мала клясово- 
нашароване суспільство, де сім’ї греко- 
католицьких священиків займали елітну позицію 
серед української інтелігенції. Композитор 
Остап Нижанківський народився в Малих 
Дідушичах, тепер у Стрийському районі 
Львівської області, і був найстаршою дитиною 
о. Йосипа та Осипи Нижанківських. Його дід 
по матері був о. Йосип Тишинський. Остап сам 
став греко-католицьким священиком, як і його 
брати – Володимир та Петро. Його сестри, Осипа 
та Олена, були одружені із священиками – оо. 
Олексою Бобикевичем та Миколою Яросевичем, 
відповідно. Але його брат, Олександер, 
був оперним співаком, який виступав на 
звукозаписах Deutsche Grammophon та Pathé. 
Його старший син Нестор теж став відомим 
українським композитором. 

Остап Нижанківський розпочав своє музичне 
навчання в Дрогобицькій гімназії. Його перші 
композиторські спроби 1880-1882 рр. були пісні 
до слів маловідомих тогочасних галицьких 
поетів. Однак, за його проукраїнські погляди, 
він був вигнаний із гімназії проросійськими 
прихильниками і примушений відбути військову 
службу 1882-1885 рр. в Австро-Угорській армії. 
Перебуваючи у столиці Галичини, у Львові, 
Нижанківський приєднується до новоствореного 
Академічного Братства українських студентів 
Львівської гімназії та Львівського університету. 
Там він знайомиться з поетом Іваном Франком 
та композитором Анатолієм Вахнянином, бере 
участь у музичному житті братства та пише 
свої перші зрілі композиції – мистецькі пісні та 
хорові твори. 

Саме в той час Нижанківський пише свій 
ліричний дует До ластівки (1885), публікує 
його та привертає до себе увагу Миколи 
Лисенка – найвидатнішого композитора України 
кінця дев’ятнадцятого століття, який живе в 
Російській імперії. Відбувши військову службу, 
Нижанківський вступає до Львівської гімназії, 
щоб закінчити навчання. Його знову виганяють 
виганяють на 1886-1887 навчальний рік через 
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його проукраїнські погляди, але він таки 
кінчає гімназію 1888 р. Нижанківський хотів 
продовжувати свої музичні студії з Лисенком, 
але батько переконав його вступити до Греко- 
Католицької Духовної Семінарії у Львові і стати 
священиком. Він був рукоположений 1892 р. 

Будучи семінаристом, Нижанківський диригує 
шкільним хором і продовжує компонувати 
мистецькі пісні та хорові твори. Він теж диригує 
новоствореним хором Львівський Боян, з яким 
гастролює у Празі 1891 р. Але навіть після 
того, як він був висвячений, Нижанківський 
старається знайти роботу в столиці як  
музикант. Через два роки церковного служіння 
у Бережанах, Тернопільської області, він 
повертається до Львова як мистецький керівник 
Львівського Бояна та учитель співу у Львівській 
гімназії. У 1895 р. він бере участь у прощальному 
концерті лірико-драматичного сопрана Соломії 
Крушельницької, яка виїжджала до Відня, щоб 
вивчати Ваґнерівські ролі. Нижанківський 
також виїжджає на рік зі Львова, щоб отримати 
диплом із Празької консерваторії 1896 р. Але 
вернувшись до столиці, він не може знайти 
роботи як музикант і змушений повертатися до 
своїх пастирських обов’язків у Тернопільській 
області. 1900 р. він переїжджає до Стрийського 
району де, крім своїх пастирських обов’язків, стає 
мистецьким керівником хору Стрийський Боян. 

Громадська праця та політична кар’єра 
Нижанківського, засновника українського 
молочного кооперативу Маслосоюз, 
перешкоджає йому продовжувати свою 
кар’єру, як композитор. Як дипломат він 
бере участь у похороні Лисенка 1912 р. Його 
три сини були членами Українських Січових 
Стрільців – українське військове формування 
в складі Австро-Угорської армії під час Першої 
Світової Війни. Після війни, Нижанківський 
був заарештований новою польською владою, 
звинувачений в державній зраді і розстріляний 
без суду. Його будинок у Завадові, у Стрийському 
районі, був розграбований, а його музична 
бібліотека втрачена. Багато його творів 
лишаються не віднайдені. 

Окрім компонування мистецьких пісень та 
хорових творів, Остап Нижанківський збирав та 



 

обробляв українські народні пісні та писав твори 
для фортепіяна. Сьогодні найкраще пам’ятаються 
його різдвяні колядки: Бог ся рождає, Небо і 
земля, Во Вифлеємі нині новина, та інші. 

Nestor Nyzhankivsky (1893-1940) 

Wasyl Sydorenko 

The musical streak of the Nyzhankivsky family 
continued with Nestor, the eldest son of Galician 
composer Ostap Nyzhankivsky. Nestor was born 
in Berezhany, now in Ternopil Oblast, Ukraine, but 
spent much of his childhood in Stryi, Lviv Oblast, 
with his maternal grandfather, Ilary Bachynsky. There 
he was given private piano lessons, attended his father’s 
rehearsals of the Stryi Boian Choir, and received 
music instruction at the Stryi Gymnasium. Seeing his 
father composing, he began to improvise on the piano 
and was soon writing music himself. In 1910, he was 
forced to switch gymnasiums and began attending 
the one in Lviv, the capital of Galicia, then part of the 
Austro-Hungarian Empire. In addition, he took music 
lessons from teachers at the Lysenko Higher Musical 
Institute. After graduating from the gymnasium in 
1912, he entered Lviv University and began to study 
law and music. The following year, he decided to 
devote himself entirely to music. 

With the outbreak of World War I, Nestor 
Nyzhankivsky went to study at the Vienna Music 
Academy, hoping to avoid the war. His teacher in music 
theory was Josef Marx. Nevertheless, early in 1915, 
Nyzhankivsky was drafted into the Austro-Hungarian 
Army and sent to fight on the Russian front. There he 
was wounded and taken prisoner. The next three years he 
spent in POW camps in Bobrov and Zadonsk, Russia. 
His earliest extant art songs are from this period. 
The texts are by Ukrainian writers from northeastern 
Ukraine, writers little known in Galicia at the time. 
Upon his return home in 1918, Nyzhankivsky joined 
the Ukrainian Galician Army to defend Ukrainian 
territories from both the Poles and the Bolsheviks. In 
1920, he was evacuated via Odessa to Vienna where 
he resumed his music studies with Marx. 

While in Vienna, Nyzhankivsky wrote five more 
art songs, two to texts by his young wife, Melania 
Semaka. After graduating in 1923, he moved to 
Prague to study with Vítězslav Novák, completing his 
studies in 1928. In Prague he began to teach at the 

Drahomanov Ukrainian Higher Pedagogical Institute 
and composed works for piano and choir. In 1929, 
he moved to Lviv to teach at the Lysenko Higher 
Musical Institute. There he composed the remainder 
of his art songs, as well as works for piano, choir, 
and orchestra. With the outbreak of World War II, 
the family of Nestor Nyzhankivsky fled westward. In 
ill health, Nyzhankivsky died in the spring of 1940 
in Łódź, Poland. Eventually, his wife and son, opera 
singer Oleh de Nyzankowsky, made their way to 
Prague. When the Soviet Red Army “liberated” the 
city in 1945, Nyzhankivsky’s wife was arrested and in 
her absence, the apartment ransacked. The composer’s 
entire collection of manuscripts was lost. Today, only 
a portion of his work survives. 

Нестор Нижанківський (1893-1940) 

Василь Сидоренко 

Музичний талант сім’ї Нижанківських 
передався Нестору, старшому синові галицького 
композитора Остапа Нижанківського. Нестор 
народився в Бережанах, але провів велику  
частину свого дитинства у Стрию в родини 
свого діда Іларія Бачинського. Там він отримав 
перші лекції на фортепіяні, ходив на репетиції 
Стрийського Бояна під диригентурою свого 
батька та студіював музику в Стрийській гімназії. 
Бачачи, що батько компонує, він сам почав 
імпровізувати на фортепіяні та писати музику. 
У 1910 р. він був змушений перейти до гімназії у 
Львові, столиці Галичини, тоді у складі Австро- 
Угорської імперії. Крім того, він почав брати 
лекції музики у викладачів Вищого Музичного 
Інститути ім. Лисенка. Після закінчення гімназії 
в 1912 р. він вступив до Львівського університету 
і почав вивчати право та музику. У наступному 
році він вирішив повністю присвятити себе музиці. 

Із початком Першої Світової Війни Нестор 
Нижанківський поїхав навчатися до Віденської 
Музичної Академії, сподіваючись уникнути війни. 
Його учителем по теорії музики був Йозеф Маркс. 
Все одно, на початку 1915 р. Нижанківський 
був покликаний до Австро-Угорської армії і 
відправлений на Російський фронт. Там він 
був поранений і взятий у полон. Наступні три 
роки він провів у таборах військовополонених у 
Боброві та Задонську в Росії. Його самі найперші 
мистецькі пісні є саме із цього періоду. 
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Вірші написані українськими поетами з північно- 
східної України. Ці поети були маловідомими на  
той час у Галичині. Після повернення додому в 
1918 р. Нижанківський вступає до Української 
Галицької Армії для захисту українських 
територій від поляків і більшовиків. У 1920 р. 
він є евакуйований через Одесу до Відня, де він 
відновлює свої музичні студії з Марксом. 

Перебуваючи у Відні, Нижанківський пише 
ще п’ять мистецьких пісень, дві з них на слова 
своєї молодої дружини Меланії Семаки. Після 
закінчення своїх студій у 1923 р., він переїжджає 
до Праги, щоб навчатися у Витезслава Новака. 
Свої студії остаточно завершує у 1928 р. У Празі 
він починає викладати в Українському Вищому 
Педагогічному Інституті ім. Драгоманова та 
пише твори для фортепіяна та хору. У 1929 р. 
він переїжджає до Львова, щоб викладати у 
Вищому Музичному Інституті ім. Лисенка. Там 
він компонує решту своїх мистецьких пісень та 
пише твори для фортепіяна, хору та оркестри. 
З початком Другої Світової Війни сім’я Нестора 
Нижанківського втікає на захід. У хворому 
стані, Нижанківський помирає навесні 1940 р. 
в Лодзі, Польщі. Врешті-решт, його дружина 
та син, оперний співак Олег Нижанківський, 
добираються до Праги. Коли Радянська Червона  
Армія “звільняє” місто в 1945 р., дружина 
Нижанківського була арештована, а за її 
відсутності квартира розграбована. Вся колекція 
рукописів композитора пропала. На сьогодні 
зберіглася лише частина його творів! 

Yaroslav Lopatynsky (1871-1936) 

Wasyl Sydorenko 

Like Ostap Nyzhankivsky, Yaroslav Lopatynsky came 
from a family of Greek Catholic priests. He was born 
in Dolyna (within today’s Ivano-Frankivsk Oblast), 
Galicia. His father, Osyp Lopatynsky, was a Greek 
Catholic priest, and his mother was the daughter of 
one. Young Yaroslav began his music studies with 
his mother, who was an accomplished pianist. After 
completing the local elementary school, Yaroslav 
was sent to attend the Academic Gymnasium in Lviv. 
There he began taking private lessons with pianist L. 
Saievych. When in 1891 the Lviv Boian Choir was 
founded, he joined as a singer. Nevertheless, he was 
forced to choose a professional career other than music. 
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In autumn of 1891, Lopatynsky began his medical 
studies at the university in Vienna. 

Musical life in the imperial capital was much richer 
than in the regional capital of Lviv. Lopatynsky was 
exposed to opera, the symphony, chamber music… 
In addition to his medical studies, he took private 
lessons in composition from Samuel Maykapar, a vis- 
iting Russian composer originally from Crimea. There 
were times when he wished to trade in his doctor’s 
scalpel for a composer’s pen and paper, but his family 
insisted that he complete his medical degree, which 
he did eleven years later, in 1902. By this time he was 
31-years-old and with a small oeuvre of art songs, as 
well as pieces for piano and violin. 

As early as 1887, Lopatynsky had written his first 
two art songs to words by Bohdan Lepky and Lesia 
Ukrainka. A year later, his song to words by Taras 
Shevchenko was published. In Vienna he performed 
as a pianist, participated in the 85th anniversary con- 
cert in honour of Taras Shevchenko, wrote a number 
of works for military band, and composed incidental 
music to his cousin’s play Svekrukha (The Mother-in- 
Law, 1899). 

After obtaining his medical degree, Lopatynsky 
returned to Galicia to work as a village doctor. It is 
during this period in his life, before World War I, that 
the composer wrote most of his art songs—nearly one 
hundred. Many of them are lost. In 1905, he became 
associated with the Torban music publishing house in 
Lviv and had some of his works published there. 

Like Nestor Nyzhankivsky, Lopatynsky enlisted as 
a Ukrainian Sich Rifleman, a Ukrainian unit within 
the Austro-Hungarian Army during World War I. 
After the war, he joined the Galician Army to defend 
Ukrainian territories from both the Poles and the 
Bolsheviks. While in Kyiv, he became acquainted 
with musicians and composers from all over Ukraine 
and had some of his art songs performed there to 
great acclaim. He was arrested by Soviet authorities 
in 1921, released in 1922, and evacuated to the West 
with the help of the International Red Cross because 
of his status as a doctor. 

Upon his return to Galicia in 1923, Lopatynsky 
resumed his medical practice and participated in 
the musical life of Zolochiv, Lviv Oblast, as well as 
various charitable projects. During the last decade of 



 

his life, he worked on a number of large-scale musical 
projects, but they were left unfinished or were lost. 
His personal life turned tragic when his late marriage 
failed and his mother, sister, and son died in a rela- 
tively short span of time. Soon after, he too passed 
way after contracting typhus from one of his patients. 

Ярослав Лопатинський (1871-1936) 

Василь Сидоренко 

Як і Остап Нижанківський, Лопатинський 
також походив із родини греко-католицьких 
священиків. Він народився в Долині (в межах 
сьогоднішньої Івано-Франківської області), 
Галичині. Його батько Осип Лопатинський був 
греко-католицьким священиком, а його мати 
була дочкою священика. Молодий Ярослав почав 
свої музичні заняття зі своєю матір’ю, яка була 
доброю піяністкою. Після закінчення місцевої 
початкової школи, Ярослав був відправлений 
до Академічної Гімназії у Львові. Там він почав 
займатися приватними лекціями з піяністкою 
Л. Саєвич. Коли 1891 р. був заснований хор 
Львівський Боян, він увійшов туди, як співак. 

Все ж таки, крім музики, він був змушений 
вибрати професійну кар’єру. Восени 1891 р. 
Лопатинський розпочав медичне навчання в 
університеті у Відні. 

Музичне життя в імперській столиці було 
набагато багатше, ніж в регіональний столиці 
– Львові. Лопатинський знайомився з операми, 
симфоніями, камерною музикою… Крім своїх 
медичних студій він брав приватні лекції у 
Самуїла Майкапара, російського композитора 
з Криму. Були часи, коли він хотів замінити 
лікарський скальпель на композиторське перо й 
папір, але його родина наполягала на тому, щоб 
він отримав медичний диплом, який він здобув 
одинадцять років пізніше, в 1902 р. На той час 
він вже був 31-річним і з невеликими доробком 
творів – мистецьких пісень, як також творів для 
фортепіяна та скрипки. 

Ще в 1887 р. Лопатинський написав свої перші дві 
мистецькі пісні на слова Богдана Лепкого та Лесі 
Українки. Через рік його пісня на слова Тараса 
Шевченка була надрукована. У Відні він виступав 
як піяніст, брав участь у концерті на 85-річчя 

Тараса Шевченка, написав ряд творів для духової 
оркестри, а також склав музику до драми свого 
двоюрідного брата – Свекруха (1899). 

Отримавши медичний диплом, Лопатинський 
повернувся до Галичини, щоб працювати 
сільським лікарем. Саме в цей період свого 
життя, до Першої Світової Війни, композитор 
написав більшість своїх мистецьких пісень – 
майже сто. Багато з них втрачено! У 1905 р. він 
став співпрацювати із музичним видавництвом 
Торбан у Львові та видав там деякі свої твори. 

Як і Нестор Нижанківський, Лопатинський 
входить у ряди Українських Січових Стрільців 
– українське військове формування в складі 
Австро-Угорської армії під час Першої Світової 
Війни. Після війни він вступає до Української 
Галицької Армії для захисту українських 
земель від поляків і більшовиків. Перебуваючи 
в Києві, він знайомиться з музикантами та 
композиторами всієї України і деякі з його 
мистецьких пісень виконуються там із великим 
успіхом. 1921 р. він був заарештований 
радянською владою, 1922 р. звільнений 
та евакуйований на Захід за допомогою 
Міжнародного Червоного Хреста через його 
лікарський статус. 

Повернувшись до Галичини 1923 р., 
Лопатинський відновив свою медичну практику 
та брав участь у музичному житті Золочева, 
Львівська область, як також у різних благодійних 
проєктах. Протягом останнього десятиліття 
свого життя він працював над кількома 
великомасштабними музичними проєктами, які 
залишилися незавершеними або втрачені. Його 
особисте життя виявилося трагічним, коли його 
пізній шлюб розпався, а його мати, сестра та син 
померли у відносно короткому часі. Незабаром, 
він теж відійшов у вічність захворівши на тиф, 
що схопив від одного з його пацієнтів. 
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Myroslav Volynsky (1955- )Roman 
Roman Dzundza 
Translation: Charita Holod 

 
Creativity - Myroslav Volynsky is a contemporary 
Ukrainian composer who has composed five 
operas, three oratorios, seven cantatas, symphonies, 
instrumental, choral and vocal works. Each of these 
works is an individual life story, a reflection of his 
spirit. 

The word - “Before I came to music, my foremost 
passion was literature, something I inherited from 
my father. I have always been drawn to the word. 
For this reason, my compositions are predominantly 
vocal and choral.” 

 
The beginnings – “In my childhood, I played the 
accordion, but was obliged to transcribe much of 
the music, as the scores were scarce. Some of my 
transcriptions varied from the original; and so I had 
created my own composition. Then, I recognized 
that I was destined to compose.” 

 
Impressions – “In Lviv, I purchased two Wagnerian 
scores: Die Walküre and Parsifal. Being unfamiliar 
with these scores, I spent five evenings listening to 
the recordings – it gave me a headache…at first! The 
music was incomprehensible to me. But, in time, I 
began to realize how wonderful it really was. And so, 
my love affair with Wagner began.” 

Style – “When studying at the Conservatory in Lviv, 
the Avant-garde was the craze. And so, I decided 
to explore further means of expression. There was 
surely much more to be found beyond the traditional 
harmonies. My teacher, A. Kos-Anatolsky, supported 
me in my search. I studied all styles of music from 
Monteverdi to Penderecki and Cage. But it is one 
thing to study music, another to feel how it resonates 
in you.” 

Thinking – “A theme comes to you in different ways, 
and the composition germinates in your mind. Once 
I hear the music in my head, I can begin to compose, 
and rather quickly.” 

Trials and tribulations – “A tragic work must be 

approached with a positive mood. I have to be in 
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love with it. In my Sheptytsky oratorio, a mother 
sobs for the loss of her seven children. My wife wrote 
the text, and, when I read it for the first time, I put it 
aside. It moved me too deeply. Two days later, I read 
the text again, and it began to speak to me. When I 
finally began to compose the piece, it took only one 
day. The music was already arranged in my head. 
The cycle of poems by Oleksandr Oles perturbed 
my wife. His poems are about the uselessness of 
creativity, about the obsession with material things; 
that spirituality is unnecessary. Once, such ideas 
were close to me.” 

My wife - “What kind of gift does a musician give 
his wife on their 21st wedding anniversary? And 
so my first song cycle ‘On An Eternal Theme’ was 
composed and presented to her on November 21st. 
This inspired a very fruitful collaboration. Anna has 
written the libretti to my oratorio, opera and songs.” 

Ideas – “I’m not prone to mysticism, but, when the 
radio is off, I still sense the waves, although the 
broadcast is no longer transmitting. Ideas come to 
me from many sources. I hear them. They emanate 
from some higher power.” 

These nine paragraphs symbolize an endless musical 
thought, which consists of individual stories from 
the artistic cycle of life of Myroslav Volynsky, a man 
who draws his inspiration from nature itself. In his 
work, as in life, he is always sincere and open, and 
his music is able to penetrate into the most secret 
corners of the listener’s soul. 

 

Мирослав Волинський (1955 - ) 

Роман Дзундза 

Покликання - Мирослав Волинський – сучасний 
український композитор, який подарував 
світові 5 опер, 3 ораторії, 7 кантат, симфонічні, 
інструментальні, хорові та вокальні твори. 
Кожен з них – це окрема життєва історія, що 
сформувала його свідомість і загартувала дух. 

Слово – “Основним моїм захопленням, ще до 
музики, була література, любов до неї перейшла 
у спадок від батька, вслід за яким я почав вчити 
напам’ять твори Шевченка та Котляревського. 
Мене завжди тягнуло до слова, саме тому 



 

більшість моїх творів – це вокальна і хорова 
музика”. 

Початок – “В дитинстві я багато грав на 
акордеоні, але для цього інструменту не було 
нот, тому для себе записував усю музику, яку 
чув. Деякі записи відрізнялися від оригіналу, 
виявилося, що я їх сам придумав. І я подумав: раз 
раз я можу придумувати мелодії, то буду робити 
це і надалі”. 

Враження – “У Львові я купив два комплекти 
нот Р. Вагнера: Валькірія і Парсифаль. Зовсім 
невідома тоді музика. Я слухав її п’ять вечорів 
підряд. Перші рази, як я слухав, це був головний 
біль і повна незрозумілість, але моя затятість 
перемогла і я побачив, наскільки це велика річ, і я 
і я просто закохався в цю музику”. 

Стиль – “Коли я вчився у консерваторії, в 
мистецтві панував войовничий авангардизм. Я 
вирішив доказати, що в гармонії багато ще чого 
можна знайти, і мій вчитель А. Кос-Анатольський 
мене в цьому підтримав! Я ні від якої музики 
не відмовлявся, вивчав різні стилі починаючи 
від Монтеверді і закінчуючи Пендерецьким і 
Кейджем. Але одне діло вивчати, а друге діло 
– дивитися, наскільки це тобі близьке, існує ж 
поняття право вибору...” 

Задум – “Вибір сюжету відбувається по-різному, 
а сам твір поступово вибудовується в голові, я 
можу внутрішньо прослухати, як він звучить. 
Мені раз сказали, що я швидко пишу, але я 
не пишу швидко, я записую швидко, бо ще до 
запису твір вже готовий”. 

Муки – “Навіть до трагічного твору треба 
підходити з позитивним настроєм, бути в нього 
закоханим. В ораторії про Шептицького є плач 
матері, яка втратила сімох дітей. Мені дружина 
написала текст, я перший раз прочитав його і 
закрив, сказавши, що поки не буду його писати, 
бо у мене було болюче відчуття і котилися 
внутрішні сльози. Я не знав ще як до цього 
підійти. Через два дні я знову прочитав і трошки 
звик до нього, потім сів і за один день написав, 
бо твір вже був складений у голові. А циклом на 
вірші Олександра Олеся я налякав свою дружину. 
Його вірші про непотрібність творчості, про те, 

що люди думають про матеріальне, а духовність 
нікому непотрібна, були в один час мені дуже 
близькі”. 

Дружина – “Який зробити подарунок для 
дружини від музиканта на 21-у річницю? Я 
написав свій перший цикл ‘На вічну тему’ і 
подарував їй 21 листопада. І з цього все почалося. 
Вона написала лібрето до моїх ораторій, опер і 
пісень, це дуже плідна співпраця”. 

Ідеї – “Я не схильний до містики, але якщо стоїть 
вимкнений радіоприймач, це не означає, що 
немає радіохвиль і що ця трансляція не йде. Ми 
його вмикаємоі можемо послухати. Так само і я 
можу підключитися і відразу почую ці ідеї, вони 
самі приходять. Якась вища сила їх дає”. 

Ці дев’ять абзаців – символ безкінечної 
музичної думки, що складається з окремих 
історій мистецького циклу життя Мирослава 
Волинського, людини, що черпає своє натхнення 
із лона самої природи. У своїй творчості, як і 
в житті, він завжди щирий і відкритий, а його 
музика здатна проникнути у найпотаємніші 
куточки слухацьких душ. 
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CD 1 | Ostap Nyzhankivsky 
 

 

 

 
 

1 |   Winter 
Мaria Maierova 
Translation: Uliana Pasicznyk and 
Maxim Tarnawsky 

 
Cruelly, sadly, flowers are dying 
Winter is coming to us for a stay; 
It comes over the fields or follows the roads 
Calling out misery and want, 
Measuring the fields and roads with its step. 
And wherever it casts its glance, 
Flowers wither, waters freeze; 
From one homestead to the next. 
In the west, the rays of the setting sun 
Gild its frozen pearl-like braids 
The wind blows across white fields, 
And covers everything with a silvery dust. 
In a pleasant village home 
Puffy frost covers the windows 
Forming sculpted flowers 
To the amusement of the children. 
Snowy clouds descend in billows, 
Pain and sadness tear the heart 
Kneeling before Christ’s passion, 
Wringing hands stiff with cold. 
The frost makes toys of tears, 
Groans roll out over the fields, 
Pain quietly whispers its complaint, 
Hiding fear from the heart. 

This art song reveals the complex social relationships 

that existed in Galicia before World War I. 

Mezzo-soprano Maria Maierova (née Levitska) was 

Ukrainian, married to a German officer, and sang with 

the choir Echo conducted by Polish composer Jan Gall, 

as well as Nyzhankivsky’s Stryi Boian Choir. Both 

composers set her poetry to music. 

1 |   Зима 
Марія Майєрова 
переклад: О. Байрак 

 
 

Пусто, сумно, квіти гинуть, 
Йде до нас зима в гостину; 
То морими йде, то шляхом, 
Кличе нужду сіромаху. 
Шлях чи поле мірить кроком, 
А де тільки кине оком; 
В’януть квіти, мерзнуть води; 
Від господи до господи. 
Там, де захід, сонця блиски 
Злотять коси їй перлисті, 
Вітер ходить полем білим, 
Срібним все вкриває пилом. 
У сільській хатині милій 
На шибках пухнастий іній, 
Взявсь мороз різьбити квіти, 
Щоб малі раділи діти. 
Хмар сніжних несуться зграї, 
Біль і смуток серце крає 
Під Христові ставши муки, 
Ломить задубілі руки... 
Грається мороз сльозами, 
Стогін йде у даль полями, 
Біль тихенько скаргу шепче, 
Від страху ховає серце... 

Ця мистецька пісня розкриває складні соціальні 

зв’язки, які існували в Галичині до Першої Світової 

Війни. Мецо-сопрано Марія Майєрова (із 

Левицьких) була українкою, одружена з німецьким  

офіцером і співала з хором Ехо під дириґентурою 

польського композитора Яна Ґалла, як також із  

хором Нижанківського – Стрийський Боян. 

Обидва композитори написали пісні на її слова. 
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2 | One More Joyful Spring 
Ivan Ivantsiv 
Translation: Uliana Pasicznyk and 
Maxim Tarnawsky 

 
Don’t marry me off, 
Dearest mother— 
Allow me to be a maid 
For one more spring. 
I pray for one more spring, 
I so want to live, 
Watering the flowers 
In our beautiful garden. 
Don’t marry me off, 
Dearest mother— 
I still want to bathe 
In the early morning dew, 
To plait my hair in braids 
With colourful ribbons, 
I still want to chase 
A flying butterfly 
Through forests, fields, and meadows, 
Across the plains and the woods. 
Don’t marry me off, 
Dearest mother— 
It’s so pleasant to sing 
Songs with my sister-friends. 
With a husband I would 
Need to forget all these joys. 
Don’t marry me off, 
Dearest mother— 
Allow me to be a maid 
For one more spring. 

The theme of the second Ivantsiv song from the 

Berezhany period is simple: “Mother, let me remain a 

maiden for another year.” Yet, here is a whole gamut of 

emotions in full operatic fashion. The lyricist was the 

conductor of the Lviv Seminary choir. Was 

Nyzhankivsky counting on his support to get musical 

employment in Lviv? 

2 |   Не видавай мене замуж 
Іван Іванців 

 
 
 

Не видавай мене замуж, 
Дорогая мати, 
Позволь ми ще хоч 
Одную весну дівувати. 
Мелю бо так весною, 
Я ще хочу жити, 
Підливати во городі 
Хорошії цьвіти. 
Не видавай, мене замуж, 
Дорогая мати, 
Я ще хочу умиватись 
Ранною росою, 
Коси свої заплітати 
Стяжков дорогою, 
Я ще хочу замотильком 
Побігати скорим, 
Через ліси, гаї, луги, 
Через дебри бори. 
Не видавай, мене замуж, 
Дорогая мати, 
Мило мені з дружечками 
Пісоньки співати, 
Замужем треба буде 
То всьо забувати. 
Не видавай мене замуж, 
Дорогая мати, 
Позволь ми ще хоч 
Одную весну дівувати. 

Тема другої пісні на слова Іванціва із 

Бережанського періоду проста: “Мамо, не видавай 

мене заміж ще один рік”. Проте тут ціла гама  

емоцій у повній оперній формі. Лірик був 

диригентом хору Львівської семінарії. Чи 

розраховував Нижанківський на його підтримку, 

щоб знайти музичну працю у Львові? 
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3 | And Then I Saw You ... 
Volodymyr Masliak 
Translation: Uliana Pasicznyk and 
Maxim Tarnawsky 

 

Do not forget, I beg of you, 
This moment now, this sacred time. 
When for the first time our fate— 
Our destiny—united us. 
Do not forget, I beg of you! 
Do not forget the day of joy 
That I had called the day of hope 
Because the fire burning in your eyes 
Had become the whole world for me. 
Do not forget, I beg of you! 
Do not forget those heartfelt words 
That I brought as an offering to you 
That I had woven in a magic dream 
Like flowers in a wreath for you. 
Do not forget, I beg of you! 
Do not forget those shining stars 
That witnessed our dreams, 
When the heavens’ expanse opened for us 
And became the paradise of dreams. 
Do not forget—I beg of you! 

Ostap Nyzhankivsky shows a maturity of form and 

style not found in his earlier works. This art song is 

reminiscent of the very first one the composer wrote 

twenty years earlier—“In A Green Grove.” Again the 

theme is love, but this time it is the memory of that 

first moment of romance. 

3 | О, не забудь 
Володимир Масляк 

 
 
 

О, не забудь, молю тебе, 
Про хвилю цю, блаженний час. 
Як перший раз талан- 
Судьба з’єднала нас. 
О, не забудь, молю тебе! 
О, не забудь про день утіх, 
Що я надії днем назвав, 
Бо жар мені очей твоїх 
За світ весь став. 
О, не забудь, молю тебе! 
О, не забудь тих серця слів, 
Що я у жертву ніс тобі, 
Що я їх, наче квіти, сплів 
В чудовім сні. 
О, не забудь, молю тебе! 
О, не забудь тих ясних зір, 
Що були свідками тих мрій, 
Як нам відкривсь небес простір, 
І рай надій, і рай надій. 
О, не забудь, молю тебе! 

Останні три пісні Остапа Нижанківського 

мають зрілість форми і стилю, якої нема в його 

попередніх творах. Ця мистецька пісня нагадує 

саму першу, яку написав композитор двадцять 

років раніше – “В гаю зеленім”. Знову тема 

– любов, але на цей раз це згадка про той перший 

момент кохання. 
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4 |   I Embrace Youth 
Oleksander Konysky 
Translation: Uliana Pasicznyk and 
Maxim Tarnawsky 

 
I like to watch the water 
Flowing over the white rock. 
I like to watch the wheat in the meadow 
Glowing like gold. 
I like to watch as in the sky 
The new moon appears among bright stars, 
As if sending the girls an evening greeting. 
I like to watch the girl 
As she stands embracing a young lad 
While the nightingale sings and warbles. 
Then I too grow younger and love awakens, 
And with a clean and selfless heart 
I bless all people! 

One of the extant scores indicates that the song’s 

accompaniment was completed by fellow composer 

Denys Sichynsky, who is also known for his art songs. 

This somewhat philosophical text on voyeuristic 

pleasures is set as series of melodic variations. 

4 |   Люблю дивитись 
Олександер Кониський 

 
 
 

Люблю дивитись, як водиця 
По білім, каменю біжить. 
Люблю дивитись, як пшениця на ниві, 
Золотом блищить! 
Люблю дивитись, як на небі 
Місяць виходить молодик і зіркам ясним, 
Мов дівчатам на добрий вечір шле привіт. . 
Люблю дивитись, як дівчина обнявшись, 
З парубком стоїть, а соловейко недалечко 
І заливається, і тремтить. 
Тоді і я мов молодію і оживаю і люблю. 
І серцем чистим незлобивим 
Усіх людей благословлю! 

На одній партитурі вказано, що колєґа- 

композитор Денис Січинський завершив супровід 

пісні. Січинський теж знаний, як автор 

мистецьких пісень. Цей дещо філософічний текст 

про вуайєристичні задоволення покладений на 

ноти, як серія мелодійних варіяцій. 
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5 | And So I Prayed 
Borys Hrinchenko 
Translation: Uliana Pasicznyk and 
Maxim Tarnawsky 

 
I prayed and hoped and expected that at least once 
Destiny would glance lovingly upon me. 
The years passed, I kept waiting, but 
All my expectations were in vain. 
That never came, the years passed on. 
There’s a numb void in my heart 
And I’m no longer the same. 
My life is wasted in hard work, 
My years pass by pointlessly, as if in prison. 
A dark captivity quashes my spirit 
Hard work has bent my weakened body. 
And my dark eyes have been blinded by tears, 
And I have withered under this heavy weight, 
Without family, without a husband 
The world opens wide for others, 
But it is a prison for me. 

A female servant laments her hard life and lack of a 

future. The song is dedicated to Ukrainian opera star 

Salomea Krushelnytsky. She premiered it at one of her 

concerts in Lviv early in 1895. It is a dramatic “tour de 

force” designed to show off the rising young singer’s  

incredible talent. 

5 |   І молилася я 
Борис Грінченко 

 
 
 

І молилася я, сподівалася я, 
Чи не гляне хоч раз любо доля моя? 
І минали літа, дожидала її, 
Сподівання були всі даремні мої! 
Не діждалася я, і минали літа! 
В серці пустка німа, 
Я тепер вже не та. 
У роботі тяжкій підриваєсь життя, 
У неволі тяжкій вік проходить без пуття! 
Та неволя лиха й досі давить мене 
Тая праця тяжка стан недужий мій гне, 
І посліпли від сліз очі карі зовсім 
І я зсохлася вся під ярмом під тяжким. 
Ні родини нема, ні дружини нема, 
Світ широкий усім, а для мене тюрма! 

 

Наймичка оплакує своє важке життя та  

відсутність доброї долі. Пісня присвячена  

українській оперній зірці Соломії Крушельницькій. 

Вона перша виконала її на одному концерті у 

Львові на початку 1895 р. Цей драматичний твір 

дав нагоду молодій співачці продемонструвати 

свій прекрасний талант. 
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6 | Forget-Me-Not 
Ivan Ivantsiv 
Translation: Uliana Pasicznyk and 
Maxim Tarnawsky 

 
Forget-me-not, sweet flower! 
Why have you withered? 
Is it because my good angel 
Abandoned me? 
Do not grieve at my crying, 
I am burdened with sorrow, 
Yet God is my witness— 
My soul is clear, as crystal. 
I had given away my heart 
In the first days of spring. 
Oh, my God! 
Faithless, she forgot those days 
When her love for me she swore— 
On God, the world, and on 
A bunch of blue forget-me-nots— 
That she would love me. 
Our spring has passed, 
The oath has grown old. 
And my dearest forget-me-not 
Has withered forever. 

Musically, the two Ivantsiv songs from Nyzhankivsky’s 

Berezhany period are unusually extravagant. Sections 

of dramatic recitative, even falsetto voice, are 

interspersed with virtuoso passages for the piano. 

6 |   Незабудька 
Іван Іванців 

 
 
 

Незабудько, милий цвіте! 
Чому ти зів’яв? 
Чи для того що мій ангел 
Мене понехав?... 
Не смутися! Що я плачу, 
Мене томить жаль, 
Но Бог свідок що у мене 
Душа аж криштал! 
Я, віддав був я серце. 
В перших днях весни, 
О на, Боже! 
Віроломна, забула ті дни. 
Як тоді мні присягала 
На Бога на світ, 
Та на синій незабудьки 
Люби мене цвіт. 
Весна, наша проминула, 
Присяга давна. 
Та зів’яла незабудька. 
Дорога моя. 

Із музичної точки зору, дві пісні на слова Іванціва 

написані під час побуту Нижанківського в 

Бережанах є надзвичайно екстравагантні. 

Частини драматичного речитативу, навіть 

фальцетного голосу, переплітаються з 

віртуозними пасажами для фортепіяна. 
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7 | The Blossoms Of Spring 
Volodymyr Masliak 
Translation: Uliana Pasicznyk and 
Maxim Tarnawsky 

 
Oh, where is the bloom 
Of those spring-like years 
That I once nurtured? 
Where is the dream, 
Echo of the soul, 
That played out in my breast? 
Oh, where is that paradise, 
The full force of spring 
That once brought me beauty? 
The sacred feelings of love in spring 
Where have they gone? 
There was a girl who bloomed 
Like the flower of a rose. 
She came and took everything— 
My paradise, my dream, my world. 
Lovely as a star, this beauty 
Took everything, everything of mine, 
And I gave up everything I had— 
I gave up peaceful days, 
Yes—all my peaceful days. 
So let them bloom, 
Let bloom my paradise, 
My dream, my world. 
Let them bloom both here and there, 
And not wither—oh no, not wither! 

This is the second of three songs lamenting the loss of 

the composer’s beloved. It is more of a melodeclamation 

or recitative than a song. A maiden has taken away his 

paradise and robbed him of his happiness—all is past. 

7 | Ах, деж той цвіт? 
Володимир Масляк 

 
 
 

Ах, деж той цвіт, 
Весняних літ, 
Що я його плекав, 
Ах, деж той сон, 
Душі гомон, 
Що він у груди грав? 
Ах, деж той рай, 
Весни розмай, 
Що мя красив колись, 
Весни чувства любов свята, 
Куда вони розбрились? 
Цвіло собі одно, 
Дівча мов рожі цвіт, 
Ож воно прийшло і взяло всьо, 
Мій рай, мій сон, мій світ! 
Мов зоря та в красі краса, 
Забрала всьо забрала мені, 
А я віддав ах всьо що мав, 
Віддав спокою дні, 
Ах всі спокою дні. 
То ж най цвіте, 
Нехай сливе, мій рай, 
І сон, і світ, 
І там і тут нехай цвітуть, 
Не в’януть, ні, ах ні! 

Друга з трьох пісень, яка оплакує втрату 

улюбленої композитора. Це насправді 

мелодекламації чи речитатив, а не пісня. Дівчина 

забрала його рай і викрала його щастя – все 

проминуло. 
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8 | I’ll Cleanse Your Soul With Song 
Oleksa Bobykevych 
Translation: Uliana Pasicznyk and 
Maxim Tarnawsky 

 

Nightingale, sing not for me. I’m sad today, 
If you cannot share my sorrow, then stop, my dear. 
They have passed, those times when I sang 
And danced gracelessly to your beautiful warbling. 
So do not sing for me today, nightingale—I’m sad. 
If you cannot share my sorrow, then stop, my dear! 
No! I shall not stop! I shall sing the finest song I know 
To disperse the sorrow from your heart, all about 
the grove. 
I’ll sing to disperse the sorrow from your heart, all 
about the grove. 
I shall pour the magic of a May night into your heart, 
I’ll freshen your face with dew, and wash the clouds 
from your eyes. 
I shall not stop—I shall sing the finest song I know, 
To disperse the sorrow from your heart, all about 
the grove— 
And cleanse your soul. 

 
 
 
 
 
 
 

The nightingale sings his best song to dispel the sad 

thoughts of a lovelorn maiden. Who is she? The words 

are by Fr. Bobykevych, the future husband of the 

composer’s sister, Josefa Nyzhankivsky. Maybe Ostap, as 

a good brother, was helping the poet (a fellow 

student-seminarist) to court Josefa. 

8 | У гаю 
Олекса Бобикевич 

 
 
 

Не співай мені, соловію. 
Я нині сумная, 
Як не вмієш зі мною тужить— 
Перестань, серденько. 
Вже минули ті хвилини, 
Коли я співала, 
Та при твоїх гарних тьохках 
Погано гуляла. 
Тож не співай мені, соловію, 
Я нині сумная. 
Як не вмієш зі мною тужить, 
Перестань, серденько! 
Ні! Не стану— 
Співатиму найкращу, що вмію, 
Твою тугу із серденька 
По гаю розвію – 
Вію, твою тугу із серденька 
По гаю розвію. 
Серденько напою 
Чаром маєвої ночі, 
Личко оживлю росою, 
Розпогоджу очі. 
І не стану— співатиму найкращу, 
Що вмію, 
Твою тугу із серденька 
По гаю розвію, 
Ах, розвію, розвію. 

Соловей співає свою найкращу пісню, щоб 

розвіяти сумні думки закоханої дівчини. Хто 

вона? Слова написані о. Бобикевичем, майбутнім 

чоловіком сестри композитора – Осипи 

Нижанківської. Може Остап, як добрий брат, 

допомагав поетові (студенту-семінаристу) 

залицятися до Осипи. 
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9 | In A Green Grove 
Bohdar Kyrchiv 
Translation: Uliana Pasicznyk and 
Maxim Tarnawsky 

 
In a green grove with me 
He gathered berries. 
A sacred love he revealed 
And called me his dear berry. 
The sweet magic of loving words 
He poured into my heart. 
He was the first to say to me, 
“My love, I love you so!” 
O grove, o paradise— 
What happened to me there? 
The magic sound of those words 
Rings in my soul both day and night. 
And in each word, as if alive, 
A loving heart is beating, 
As if eternally repeating 
“My love, I love you so!” 

Probably the composer’s first art song—a love song with 

a lilting Viennese-style melody. It seems that all the 

students, including the seminarists, had but one thing 

on their mind—love. Was this song written with a 

sweetheart in mind? 

9 | В гаю зеленім 
Богдар Кирчів 

 
 
 

В гаю зеленім враз зі мнов 
Ягідки він збирав, 
Святу мені відкрив любов, 
Мене ягідков звав. 
Солодкий чар любеньких слів 
Він в серце влив моє, 
Він перший раз сказав мені: 
“Люба, люблю тебе!” 

Ой, гаю, гаю, раю мій, 
Що сталось там мені? 
В душі тих слів чарівний 
Спів звенить ми в день і в сні. 
А в кожнім слові, мов живе, 
Любляче серце б’є, 
Немов хтось вічно кличе все: 
“Люба! Люблю тебе!” 

Мабуть чи не сама перша мистецька пісня 

композитора – любовна пісня з віденською 

мелодикою. Схоже, що всі студенти, навіть 

семінаристи, думали лиш про одне – любов. Чи не 

була ця пісня написана із думкою про кохану? 
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10 | Don’t Be Fooled By Love 
Taras Shevchenko 
Translation: John Wier 

 

O lovely maidens, fall in love, 
But not with Muscovites, 
For Muscovites are foreign folk, 
They do not treat you right. 
A Muscovite will love for sport, 
And laughing go away; 
He’ll go back to his Moscow land 
And leave the maid a prey 
To grief and shame... 
It could be borne 
If she were all alone, 
But scorn is also heaped upon 
Her mother frail and old. 
The heart e’en languishing can sing – 
For it knows how to wait; 
But this the people do not see: 
“A strumpet!” they will say. 
O lovely maidens, fall in love, 
But not with Muscovites, 
For Muscovites are foreign folk, 
They leave you in a plight. 

Hoping to study with Mykola Lysenko, Nyzhankivsky 

tried his hand at setting the poetry of Taras Shevchenko 

to music. Lysenko devoted 25 years of his life to setting 

to music the poetry of Shevchenko. This text consists of 

the opening lines of Shevchenko’s epic poem “Kateryna” 

(1838). 

10 | Kохайтеся, чорнобриві 
Тарас Шевченко 

 
 

Кохайтеся, чорнобриві, 
Та не з москалями, 
Бо москалі чужі люде, 
Роблять лихо з вами. 
Москаль любить жартуючи, 
Жартуючи кине; 
Піде в свою московщину, 
А дівчина гине... 
Якби сама, ще б нічого, 
А то й стара мати, 
Що привела на світ Божий, 
Мусить погибати. 
Серце в’яне, співаючи, 
Коли знає за що; 
Люде серця не побачать, 
А скажуть: ледащо! 
Кохайтеся ж, чорнобриві, 
Та не з москалями, 
Бо москалі: чужі люде, 
Знущаються вами. 

 

Сподіваючись навчатися з Миколою Лисенком, 

Нижанківський попробував покласти на ноти 

поезію Тараса Шевченка. Лисенко присвятив 25 

років свого життя, щоб писати музику на слова 

Шевченка. Цей текст складається з перших 

рядків Шевченкової епічної поеми “Катерина” 

(1838). 
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11 | The Autumn Of Life 
Taras Shevchenko 
Translation: Constantine Andrusyshen & 
Watson Kirkconnell 

 
My years of youth have passed away . . . 
And from the West, where hope should stay, 
I feel a cold and wintry blast! 
In your cold dwelling sit at last 
With not a soul for conversation 
And not a shred of consolation 
For which in loneliness to grope! 
Sit thus alone until faint hope, 
Poor fool, will mock at you once more 
And couch your eyes with frost-ice hoar 
And scatter all your visions airy 
Like snowflakes down the empty prairie. 

 
 
 
 
 
 
 

To impress Mykola Lysenko with his abilities as a 

composer, Nyzhankivsky wrote this song with a violin 

obbligato. This is a late poem by Shevchenko from 1860 

lamenting a life of lost opportunities. The composition is 

most ambitious—transforming this work into an 

“operatic” aria. 

11 | Минули літа молодії 
Тарас Шевченко 

 
 
 

Минули літа молодії! 
Холодним вітром 
Від надії уже повіяло. 
Зима! Ах і вже зима! 
Сиди ж один в холодній хаті,  
Нема з ким тихо розмовляти 
І ні порадитись нема! 
І нікогісінько нема! 
Сиди ж один, поки надія 
Одурить дурня осьміє, 
Морозом очі окує, 
І думи гордії розвіє 
Як ту сніжину по степу. 
Сиди ж один собі у кутку, 
Не жди весни сьвятої долі, 
Вони не вернуть вже ніколи! 
Садочок твій позеленить, 
Твою надію оживить. 
І думу вольную на волю, 
Не прийде випустить, сиди! 
І нічогісінько не жди! 

Щоб вразити Миколу Лисенка своїми здібностями 

як композитор, Нижанківський написав цю пісню 

зі скрипковим обліґато. Це пізня поема Шевченка 

з 1860 р., в якій оплакується життя втрачених 

можливостей. Композиція дуже амбітна 

– перетворює цей твір в “оперну” арію. 
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12 | Youthful Dreams 
Oleksa Bobykevych 
Translation: Uliana Pasicznyk and 
Maxim Tarnawsky 

 
Come back, my beautiful dreams, 
Come back, my sacred destiny 
Before the gleam fades from your eyes, 
Before my youth passes. 
Will those wonderful moments return? 
The magic time of my love? 
Will those pleasant dreams come back? 
Come back, come back again— 
If only once! 

After Ostap Nyzhankivsky was ordained as a Greek 

Catholic priest in 1892, he was forced to give up life as 

a musician in Lviv for life as a parish priest in a small 

town where he wrote this song. The text, written by his 

brother-in-law, another parish priest, is a lament for 

lost dreams. Will they return? 

 
 
 
 

 
13 | Farewell To Spring 

Ivan Ivantsiv 
Translation: Uliana Pasicznyk and 
Maxim Tarnawsky 

 
Farewell, my springtime love, 
Hope of those bright, golden days. 
You poured the magic of love into my breast, 
The magic of days passed in paradise. 
You, my angel, my heaven, 
My hope—farewell! Farewell! 

This is the third and final lament over the loss of his 

first love. In it, the composer offers his final farewell. 

12 | Верніться сни мої 
Олекса Бобикевич 

 
 
 

Верніться сни мої прекрасні, 
Вернися доленько свята, 
Нім блеск з очей твоїх 
ізгасне,  
Нім молодість мине моя. 
Чи вернуться ті красні хвилі, 
Моєй любови чудний час, 
Чи вернуться ті мрії милі? 
Верніться ах, верніть ще раз! 
Чи раз! 

Після того, як Остап Нижанківський був 

рукоположений 1892 р., як греко-католицький 

священик, він був змушений покинути життя 

музиканта у Львові і перейти на життя 

парафіяльного священика у маленькому містечку, 

де він написав цю пісню. Текст, написаний 

чоловіком його сестри, ще одним парафіяльним? 

 
 
 

 
13 | Прощай, подруго моєї весни 

Іван Іванців 
 
 

Прощай, подруго моєї весни, 
Надіє ясних, золотих днів. 
Ти в грудь влила кохання чар, 
Той чар минулих райських днів. 
О, ти мій ангел, о ти мій рай, 
Моя надіє, прощай, прощай! 

Це третій і остання лемент на втрату своєї 

першої любові. У ньому композитор висловлює 

своє остаточне прощання. 
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14 | At The Lake 
P. Lyahola 
Translation: Uliana Pasicznyk and 
Maxim Tarnawsky 

 
At the lake, the moon is shining, 
Looking over the water 
At the lake, a girl unravels her braid. 
She unravels her braid and sings: “Oh no, oh no, 
I fell in love with a cossack, to my own woe.” 

 
 
 

This song is dedicated to Olha-Oleksandra Bazhanska- 

Ozarkevych, one of the first female concert pianists in 

Galicia. She was also a cofounder of the Lviv Boian 

Choir, an avid folklorist, and a friend of the composer. 

Obviously, Nyzhankivsky admired her much as a fellow 

musician. The folksy text is by a fellow Greek Catholic 

priest. 

 
 
 

15 | To Wed, Or Not To Wed? 
Vasyl Pachovsky 
Translation: Uliana Pasicznyk and 
Maxim Tarnawsky 

 
The hazel has rustled for three days now, Oh! 
The girl has promised not to wear flowers 
And not to drink any mead—laughter and woe, Oh! 
Not to drink mead, not to chase boys, 
The girl has vowed to enter a nunnery. 
In three days—in three days, Oh! 
We will go to gather nuts, in three days. 
The girl enjoys joking, she enjoys the flowers, 
Silks and velvet. Laughter and woe, Oh! 
Silken skirts, her eyes aglow. 
She walks four miles to attend the party 
In three days. Oh, in three days! 
The hazel has ripened in three days, Oh! 
The girl has vowed to don a wreath of flowers 
And to drink mead—laughter and woe, Oh! 
To drink the mead that’s offered, and to love the boy, 
Three days ago she promised 
To marry the boy in the spring. 

Probably, the composer’s last art song, about a courting 

maiden, to words by a young Galician intellectual. Both 

text and music are written in imitation of a folksong. 

Nyzhankivsky had been collecting and arranging many 

folksongs during this period in his life. The enharmonic 

harmonies make this more than just an imitation. 

14 | Над озером 
П. Лягола 

 
 
 

Над озером місяць світить, 
В воду споглядає, 
Над озером дівчинонька 
Косу розплітає. 
Розплітає, та й співає: 
“Ой дуду, дудуду, 
Полюбилам козаченька 
Собі на біду”. 

Ця пісня присвячена Ользі-Олександрі Бажанській- 

Озаркевич, яка була одною з перших концертових 

піяністок у Галичині. Вона теж була 

співзасновником хору Львівський Боян, 

захоплювалася фольклором та була знайома з 

композитором. Очевидно, що Нижанківський 

шанував її, як колєґу-музиканта. Псевдонародний 

текст написаний греко-католицьким 

священиком. 

 

 
15 | Ой, шумить ліщина 

Василь Пачовськийh 
 
 

 
Ой, шумить ліщина через три дні, гей! 
Присягла дівчина квітів не носити, 
А меду не пити— сміх та й горе, гей! 
Ой, меду не пити, хлопців не любити— 
В монастир вступити присягла дівчина 
Через три дні, гей, гей! гей, гей! 
Підем на орішки через три дні, гей! 
У дівчини смішки, у дівчини квіти, 
Шовки, оксамити. Сміх і горе, гей! 
Шовки на спідниці, світяться очиці, 
Йде на вечорниці чотири милі пішки 
Через три дні, гей, гей! гей, гей! 
Достигла ліщина аж за три дні, гей! 
Присягла дівчина квітами вінчатись, 
Медом напуватись. Сміх і горе, гей! 
Медом частуватись, в хлопцеві кохатись, 
На весну віддатись присягла дівчина 
Тому три дні, гей, гей! гей, гей! 

 
Напевно, остання мистецька пісня композитора, 

про залицяння дівчини, до слів молодого 

галицького інтелектуала. І текст, і музика 

написані у фольклорному стилі. У цьому періоду 

свого життя, Нижанківський збирав та писав 

багато обробок народних пісень. Але, енгармонічні 

гармонії роблять це не простою імітацією. 
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16 | A Sad Thought 
Oleksander Konysky 
Translation: Uliana Pasicznyk and 
Maxim Tarnawsky 

 

It’s frightening even to remember 
The evils I have endured, how many people 
I have buried, and why, indeed, I shuffle on. 
If only I lived like other people do, 
But I’m a homeless wanderer... 
Like an ox I pull the yoke. 
When will I have a chance to rest? 
Even death passes me by, it seems. 
Come quickly, my friend, I await you. 
I’ve long been ready for you! 
But no, death doesn’t come— 
Perhaps it’s hard of hearing. 

This is a setting of one of the poet’s four “Sorrowful 

Songs” (1876). Nyzhankivsky was studying to become a 

priest when he wrote this ironic showstopper. With so 

much disappointment and tragedy experienced, all one 

can do is await death. Tragically, death is in no hurry 

to make its appearance. 

16 | Скорбна дума 
Олександер Кониський 

 
 
 

Мені аж страшно, як згадаю, 
Яке я лихо пережив, скількох людей 
Похоронив і нащо ж я сам сновидаю. 
Добре, коли б жилось як в людей, 
А то приблудою живу... 
Неначе віл ярмо я тягну. 
Коли ж спочить я прибуду? 
І смерть мене, мабуть, минає. 
Іди, небого, йди мерщій я жду тебе... 
Давно я твій! Ні! Не йде, глуха, 
Мабуть не дочуває! 

 

Покладено на ноти одну із чотирьох “Скорбних 

Пісень” (1876) поета. Нижанківський якраз  

навчався, щоб стати священиком, коли 

він написав цей іронічний пописовий твір. 

Переживши багато розчарувань і трагедій, все, 

що можна зробити, це чекати смерті. Трагічно, 

смерть не поспішає з’являтися. 

 
 

17 | Ode To A Swallow 
Volodymyr Navrotsky 
Translation: Uliana Pasicznyk and 
Maxim Tarnawsky 

 
Dearest swallow, my sweet little bird, 
Don’t leave me here, don’t fly to warmer lands! 
Soar up to the clouds, and return to the valleys 
Above our land, above our village. 
Fly down to my window and perch on my sill, 
And sing me a happy song, wipe away my gloom 
With your cheerful, bell-like chirp. 
Wait, dear little warbler, do not fly south! 
But the swallow responds: “You cannot stop me. 
That gloom is what drives me from your window 
And vicious people chase me from their roofs. 
Their malicious laughter is still audible in the clouds. 
There is no freedom, no peace, 
And no sun in your lands! 
Don’t hold me back, my friend—I fly to paradise!” 

While everyone was singing of love, Ostap 

Nyzhankivsky’s sweetheart died. The composer chose 

a suitable text to reflect his loss. The sonnet had been 

written upon the death of the poet’s young wife. By 

writing for two voices, the composer doubles the 

intensity of the grief being expressed. 

 
17 | До ластівки 

Володимир Навроцький 
 
 
 

Люба ластівочко, милий пташку мій 
Ти мене не кидай, не лети в вирій. 
Піднесись до хмари, поверни долом 
Понад нашим краєм над нашим селом. 
До мого віконця спустись, прилини і радісну 
Пісню свою задзвени. 
І голоском своїм цю тугу розвій, 
Зажди щебетушко, не лети в вирій. 
А ластівка каже: не здержиш мене. 
Полечу, полечу, не здержиш мене! 
Мене ж тая туга з віконця жене 
А люди лихії гонять з понад стріх 
І в хмарах ще чути злорадний їх сміх, 
Ні волі, ні сонця, не має твій край! 
Не гай мене друже я полечу у рай! 

Коли всі співали про любов, померла кохана 

Остапа Нижанківського. Композитор вибрав 

відповідний текст, щоб відобразити свою 

втрату. Сонет був написаний після смерті 

молодої дружини поета. Написавши пісню на  

два голоси, композитор подвоює інтенсивність 

вираженого горя. 
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CD 2 | Nestor Nyzhankivsky 
 
 

1 | Dark Dreams 
Melania Semaka-Nyzhankivska 
Translation: Uliana Pasicznyk and 
Maxim Tarnawsky 

 

Why did I awake? 
I dreamt a storm, 
Fierce and frightening. 
My sleeping spirit trembled 
In luxurious suffering. 
Why did I awake? 
This suffering in my dream 
Comforted me 
And I forgot all cares 
In the luxury of pain, 
Because my spirit was dreaming 
Because my spirit quietly slept. 
Why did I wake? 
Now my spirit, in despair 
Calls out for light, for light! 
I have no strength to silence 
Nocturnal apparitions. 
For what did I awake? 
Why did I awake? 

The first of two songs based on a text by his wife. Here 

too, the influence of Josef Marx is evident. One is 

always shocked by the darkness of expressionism 

following the nightmares of World War I. Why did I 

wake up from this nightmare? The pain of it was so 

comforting! 

 

1 | Чому я пробудивсь? 
Меланія Семака-Нижанківська 

 
 
 

Чому я пробудивсь? 
Снилась буря мені 
Грізна, страшна. 
Мій дух дріжав у сні 
В розкішному терпінню. 
Чому я пробудивсь? 
Терпіння то у сні 
Голубило мене 
Що я забув про все 
В розкоші болю, 
Бо дух мій в мріях був, 
Бо дух мій тихо спав. 
По що ж я пробудивсь? 
Мій дух тепер з розпуки 
Кличе світла, світла! 
Не в силі я втишить 
Примар нічних!! 
По що ж я пробудивсь? 
Чому ж я пробудивсь? 

Перша із двох пісень написаних на слова дружини. 

Тут теж відчувається вплив Йозефа Маркса. 

Завжди шокує темрява експресіонізму, що слідує 

кошмари Першої Світової Війни. Чому я 

прокинувся від цього кошмару? Біль його був 

настільки втішним! 
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2 | You Dwell So Far, My Love 2 | Ти, любчику, за горою 

 Uliana Kravchenko  Уляна Кравченко 
 Translation: Uliana Pasicznyk and   

 Maxim Tarnawsky   

 
You, my love, are beyond the hill, 
While I’m beyond another— 
Are you pining for me still, 
As I do for you? 
A deep sorrow has fallen 
Over my heart 
I haven’t seen you now 
For seven Sundays past. 
You don’t come to me at all, 
We don’t speak together. 
If you don’t come to be with me 
I will die for wanting you. 

 
Ти, любчику, за горою, 
А я за другою, 
Чи бануєш так за мною, 
Як я за тобою? 
Ой, лягла туга тяженька, 
На моїм серденьку 
Вже не бачу тебе милий 
Сему неділеньку. 
Не приходиш мій єдиний, 
Не мовиш зі мною. 
Як не будеш приходити 
Умру за тобою. 

 
Uliana Kravchenko maintained a long-distance 

relationship with Ivan Franko. The poem describes the 

relationship between the poet and a male friend—a 

mountain separates them. This male friend, is this 

Franko? The composer makes use of Carpathian motifs 

in this captivating love song. 

 
Уляна Кравченко листовно підтримувала 

довголітні відносини з Іваном Франком. У вірші  

описуються відносини між поетом та її 

любчиком – гора розділяє їх. Цей любчик, чи це 

Франко? Композитор використовує карпатські 

мотиви в цій захоплюючій любовній пісні. 

3 | Lament Of A Mountain Horn 3 | Засумуй трембіто 
 Roman Kupchynsky  Роман Купчинський 
 Translation: Uliana Pasicznyk and   

 Maxim Tarnawsky   

 
Sing sadly, trembita 
Through the whole world: 
Galicia has lost 
Forty thousand blooms. 
Sing sadly, trembita, 
Through the Carpathian mountains: 
Don’t expect your sons any more, 
Fathers and mothers. 
Sing sadly, trembita, 
Through all Pidhirja: 
Girls, don’t wait for 
Your betrothed at the wedding. 

 
Засумуй, трембіто, 
Та по всьому світу, 
Що пропало галичанам 
Сорок тисяч цвіту. 
Засумуй, трембіто, 
Та на ті Карпати, 
Щоб не ждали сина з войни 
Ні отець, ні мати. 
Засумуй, трембіто, 
Та на те Підгір’я, 
Щоб не ждала дівчинонька 
Хлопця на весілля. 

 
Roman Kupchynsky was an author of Ukrainian Sich 

Riflemen songs. This particular song was written in 

1920. It describes the tragic losses suffered by the 

Ukrainian Galician Army after World War I. 

Nyzhankivsky used the words to create his own musical 

setting in 1922. This is his most popular art song. 

 
Роман Купчинський був автором пісень 

Українських Січових Стрільців. Ця пісня була 

написана 1920 р. Вона описує трагічні втрати 

Української Галицької Армії після Першої Світової 

Війни. Нижанківський використав слова для 

створення власного музичного твору 1922 р. Це 

його найпопулярніша мистецька пісня. 
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4 | Spring Is But A Dream 
Ivan Manzhur 
Translation: Uliana Pasicznyk and 
Maxim Tarnawsky 

 
Do not sing of spring 
For me, my nightingale, 
Sitting in the lilac bush; 
Or of those happy days of yore 
That have, like a dream, 
Passed from me today. 
There have been so few 
Of those happy days 
That I have known in my time, 
And a bitter laugh 
Starts playing on my lips 
When I recall those days. 

A remarkable achievement! During World War I, 

Nestor Nyzhankivsky was a prisoner of war, nursing a 

wounded arm, and trying to prove himself a composer, 

despite the war… He wrote several art songs, but only 

two survive. This one has echoes of nineteenth-century 

Russian gypsy romances. 

4 | Не співай повесні 
Іван Манжура 

 
 
 

Не співай повесні, 
Соловейку, мені 
Сидячи у бузку на тичині, Про 
щасливії дні, 
Що мов наче вві сні 
Задля мене минулися нині. 
Не багато щось їх, 
Днів щасливих отих 
На свойому віку я зазнала; 
І загра гіркий сміх 
На устах враз моїх, 
Як коли я ці дні нагадаю. 

Особливе досягнення! Під час Першої Світової  

Війни Нестор Нижанківський був 

військовополоненим, лікував поранену руки і 

намагався проявити себе композитором, 

незважаючи на війну… Він написав кілька 

мистецьких пісень, але лише дві збереглися. Ця  

пісня має відлуння російських циганських романсів 

дев’ятнадцятого століття. 
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5 | I Dreamed Of You 
Bohdan Lepky 
Translation: Uliana Pasicznyk and 
Maxim Tarnawsky 

 
I dream of you so real, so bright, 
But only rarely. Those dreams 
Have something of the sun and spring 
From the days of my youth. 
I get up in the morning 
And look out the window—rain, gloom, 
But in my soul it’s so pleasant and nice, 
As fragrant as in a garden 
Where lilies are in bloom, 
A spring is gurgling, nightingales sing, 
And bees are buzzing. 
Enough, enough! 
There won’t be a second spring. 
The world has disappeared, and 
Only dreams are left for me. 
Go on appearing in my dreams 
My unfulfilled hope, 
Most real and faithful apparition! 
And keep reminding me 
Of the spring, my withered youth, 
Until one day 
With that dream I fall asleep— 
Forever. 

World War I ruined the lives of many young people. Is 

there hope? With so much lost… there are only dreams 

until the last dream is dreamt. The song opens with the 

same Hutsul chord as “Elixir Of Life.” Together with 

“Lament Of A Mountain Horn,” all three form a kind of 

postwar Carpathian triptych. 

5 | Снишся мені 
Богдан Лепкий 

 
 
 

Снишся мені так живо, ясно, 
Лиш дуже рідко.Тії сни 
Щось мають з сонця і весни, 
З днів молодечих. 
Встану рано, 
Зирну в вікно, там — дощ, погано, 
А на душі так любо, красно, 
Так за пахучо, як в городі, 
Де розцвітаються лелії, 
Журчить потік, співають соловії, 
Бринять пчілки ... 
Та годі, годі! 
Не буде другої весни. 
Пропала дійсність, тільки сни 
Мені остались. 
Сни ж ся, сни, 
Моя нездійснена надіє, 
Як найвірнійше! І весну, 
Змарнілу молодість мою 
Мені нагадуй. 
Аж колись 
З тим сном, о тоді я засну 
Навічний сон. 

Перша Світова Війна зруйнувала життя 

багатьом молодим людям. Чи є надія? Які великі  

втрати… лишаються лише сни, доки не 

присниться останній сон. Пісня починається 

тим же самим гуцульським акордом, як “Жита!”. 

Разом із “Засумуй, трембіто”, всі три 

утворюють своєрідний повоєнний карпатський 

триптих. 
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6 | The Nights Draw In 
Melania Semaka-Nyzhankivska 
Translation: Uliana Pasicznyk and 
Maxim Tarnawsky 

 

It’s already autumn 
And sadness has appeared. 
Its melancholy footprint 
Is imprinted in my soul. 
So it’s autumn now. 
The shimmering frost 
Calls forth secret tears, 
Where is the light of spring? 
But this is autumn! 
Sunny dreams are gone. 
Only a sad reality 
Speaks in autumn’s voice— 
A sad reality. 

One of two songs based on a text by his wife. The 

influence of Josef Marx, Nyzhankivsky’s teacher, is 

evident—the extended harmonies, chromaticisms, 

contrapuntal lines… Yet the second half of the song is 

written over a monotonously repeated octave. Does not 

this symbolize the sad reality of postwar life? 

 
 
 

7 | The Lord’s Prayer 
 

Our Father who art in heaven, 
Hallowed be thy name. 
Thy kingdom come. 
Thy will be done, on earth as it is in heaven. 
Give us this day our daily bread; 
And forgive us our trespasses, 
As we forgive those who trespass against us; 
And lead us not into temptation, 
But deliver us from evil. 

 
 
 
 

The Lord’s Prayer (Matthew 6:9-13) was given to 

the people by Jesus Christ. It is the most important 

Christian prayer and used by all denominations. There 

are many musical settings of the prayer for liturgical 

use in Church, but few, if any, of the text as an art song. 

6 | Вже осінь є 
Меланія Семака-Нижанківська 

 
 
 

Вже осінь є. 
І смуток завітав. 
Із нього слід печальний 
В душі остав. 
Тож осінь є. 
І не єм засіяла, 
Таємно сумно заридала, 
Де весни світ? 
Це ж осінь є! 
Сон сонця пропадає. 
І лиш сумная дійсність 
Осінно промовляє, 
Сумная дійсність... 

Одна з двох пісень написаних на слова дружини. 

Відчувається вплив Йозефа Маркса, вчителя 

Нижанківського – у розширених гармоніях, 

хроматизмі, контрапунктних лініях… Проте 

друга половина пісні написана над монотонно 

повтореною октавою. Чи це не символізує сумну 

реальність повоєнного життя? 

 
 
 

7 | Отче наш 
Новий Завіт 

 

Отче наш іже єси 
На небесіх і на земли. 
Да святиться імя Твоє. 
Да прийдет царствіє Твоє, 
Да будет воля, воля Твоя, 
Яко на небесіх і на земли. 
Хліб наш насушний 
Дай ж нам днесь, 
І остави нам довги наша 
Якоже і ми оставляєм 
Довжникам нашим, 
І не введи нас во іскушеніє, 
Но ізбави нас от лукаваго. 

Господня молитва (Матвія 6:9-13) була дана 

людям Ісусом Христом. Це найважливіша 

християнська молитва і використовується всіма 

конфесіями. Молитва не одноразово покладена на 

ноти для літургійного вжитку в Церкві, але 

майже ніколи не використовувалася, як текст 

мистецької пісні. 
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8 | I Bow To You 
Іvan Franko 
Translation: Uliana Pasicznyk and 
Maxim Tarnawsky 

 

I bow to you, my withered flower, 
My splendid, inextinguishable dream, 
To you this final bow! 
Though in life I met you only rarely, 
My heart is warmed by recollections of you, 
Regardless of their pain. 
Although you would not let me near you, 
Extinguishing and trampling in my breast 
The wild fire of passion, 
Yet in my soul, forlorn and lonely, 
You chiseled an eternal shining image 
Of the ideal woman. 
Today, though we are far apart, 
My soul seeks you across mountains and valleys 
And yearns to fall upon your breast. 
To drop its weight of sorrows at your feet, 
And let your voice dry up its flow of tears. 
All day I nurture something sacred in my breast, 
Not love, nor faith, nor even hope, 
But the clear and bright image of you. 

Ivan Franko wrote this poem in memory of Jósefa 

Dzwonkowska, one of the many women that he adored 

during his life. Nyzhankivsky wrote this song for the 

1933 memorial concert in honour of Franko. 

Originally, it was a dramatic aria for voice and 

orchestra. That version is lost. Only the piano redaction 

survives. 

8 |   Поклін тобі 
Іван Франко 

 
 
 

Поклін тобі, моя зів’яла квітко, 
Моя чудова, невідступна мріє, 
Останній сей поклін! 
Хоч у життю стрічав тебе я рідко, 
Та все ж мені той спогад серце гріє, 
Хоч як болючий він. 
Тим, що мене ти к собі непустила, 
В моїх грудях з глушила і в гасила 
Любовний дикий жар, 
За те в душі, сумній і одинокій, 
На вік вписала ясний і високий 
Жіночий ідеал. 
І нині, хоч нас ділять доли й гори, 
Тебе шука душа, 
І до твоєї груді припадає, 
У стіп твоїх весь свій тягар скидає, 
І голос твій весь плач її в тиша. 
Весь день мов щось святе в душі лелію, 
Хоч не любов, не віру, не надію, 
А чистий, ясний образ твій. 

Іван Франко написав цей вірш у пам’ять Йозефи 

Дзвонковської, однієї з багатьох жінок, яких він  

обожнював протягом свого життя. 

Нижанківський написав цю пісню для 

Франківської академії 1933 р. Оригінально це була  

драматична арія для голосу з оркестрою. Ця 

версія втрачена. Збереглася лише фортеп’янова 

редакція. 
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9 | I Yearn For Your Touch 
Oleksandr Oles 
Translation: Uliana Pasicznyk and 
Maxim Tarnawsky 

 

Come to me, do come! 
I long for you unremittingly, 
My longing knows no limits. 
My torment is inconsolable, 
Yet the night is so bright and tender, like you! 
Like you? Like you? Oh, not at all! 
You are more tender by far 
Than this entire gentle night. 
The bright night will not console me 
Because you are so much more tender, 
Because it’s you! 

On a beautiful and gentle moonlit night there is much 

sadness. Something is lacking, something even more 

beautiful and gentle… What is it that would make a 

lonely prisoner of war happy? In the score there are 

echoes of elegant Viennese music. 

 
10 | Ave Maria 

 

Hail Mary, full of grace, 
The Lord is with thee. 
Blessed art thou amongst women, 
And blessed is the fruit of thy womb, 
Jesus the Savior of our souls. 

 
 
 

There are different versions of the “Hail Mary” text, 

beginning with the original phrases found in the 

Gospels of Luke and John. Nyzhankivsky used the 

Slavonic Old Believers version, which has been 

preserved in the Ukrainian Greek Catholic rite. Again, 

a prayer has been transformed into a deeply evocative 

art song. 

9 | Прийди, прийди! 
Олександр Олесь 

 
 
 

Прийди, прийди! 
Нудьгую я по тобі, 
Нема кінця нудзі мої. 
І так журба моя невтішна, 
А ніч така ясна та ніжна, як ти! 
Як ти? Як ти? О ні! 
Бо ти ніжнійша без кінця, 
Ніж вся ласкава ніч отся, 
Ніч ясна мене невтіше, 
Бо ти стократ її ніжнійша, 
То ж ти!... 

У прекрасну й ніжну місячну ніч є великий смуток.  

Щось бракує, щось ще більш прекрасне й ніжне… 

Що це, що має ущасливити військовополоненого?  

У партитурі відлуння елегантної віденської 

музики. 

 
10 | Богородице Діво 

Новий Завіт 
 

Богородице Діво радуйся. 
Обрадованна Маріє,  
Господь з Тобою, 
Благословенна Ти вженах, 
І благословен плод чрева Твоєго. 
Як породила єси Христа, 
Спаса Спасителя 
Душам нашим. 

Існують різні версії текст “Богородице Діво”, 

починаючи з оригінальних фраз, які містяться в 

Євангеліях від Луки та Івана. Нижанківський 

використав Старослов›янську версію 

Старообрядців, яка збереглася в Українському 

Греко-Католицькому обряді. Знову, молитва 

перетворена в глибоко евокативну мистецьку 

пісні. 
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11 | Elixir Of Life 
Oleksandr Oles 
Translation: Uliana Pasicznyk and 
Maxim Tarnawsky 

 

Fields of rye! I remember... 
Like a dream ... youthful, golden... 
I bend down and fall to the ground 
And put my heart beside them. 
O dear ones! 
Dear stalks of rye 
My dear fields of rye 
My dear ones. 
Tell me a forgotten tale with your rustling, 
Intoxicate me with your breathing, 
So I can drink and forget 
Where I am right now, whether in a foreign land, 
Or maybe there—oh, there! In the land I love. 

Considered to be the best art song by Nestor 

Nyzhankivsky. The poet speaks nostalgically of fields 

of grain in central Ukraine, while the composer uses 

Carpathian motifs of the Hutsul mountain people in 

the music. Later on, when the composer met the poet 

in Prague, the poet did express his admiration for the 

music. 

11 | Жита! 
Олександр Олесь 

 
 
 

Жита! Пригадую... 
Як сон... дитячий, золотий... 
Схиляються і падають на землю, 
І серце коло них кладу... 
О дорогі мої! 
О дорогі жита 
О дорогі мої жита 
 О дорогі. 
Кажіть мені забуту казку, 
П’яніть мене своїм диханням, 
Щоб я упився і не знав — 
Де зараз я,— чи на чужині, 
Чи там, ах, там, в краю коханім. 

Вважається найкращою мистецькою піснею 

Нестора Нижанківського. Поет спогадує житні 

поля в центральній Україні, а композитор 

використовує карпатські мотиви гірських гуцулів 

у музиці. Пізніше, коли композитор зустрів поета 

в Празі, поет висловив своє захоплення піснею. 
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CD 3 | Yaroslav Lopatynsky 
 
 

1 | Recapturing Youth 
Serhii Liubomyr 
Translation: Uliana Pasicznyk and 
Maxim Tarnawsky 

 
When I was young 
The girls, like a swarm, 
Always chased after me 
And gave me no rest. 
I always ran from them 
Thinking it a sin 
To gaze at a girl’s pretty face, 
Her pretty face and eyes. 
But in these thirty years 
The world has greatly changed— 
I can’t find a single one 
Who will still chase after me. 
Now, if only I could 
I wouldn’t worry about sin, 
I’d gaze into her eyes, 
But not a one will let me. 

A humorous song that probably held a special meaning 

for the composer. Lopatynsky was no longer a young 

man when he wrote it—almost 40 and still single. 

WWI interrupted any marital plans he may have had. 

When he did marry, he was in his 50s, but the 

marriage did not last. 

 

1 | Як я був молодий 
Сергій Любомир 

 
 
 

Як я був молодий, 
То дівчата мовби рій, 
Уганяли все за мною, 
Не давали ми спокою. 
Я ж втікав все від них, 
Бо гадавєм, що це гріх, 
Заглядати у дівочі гарні личка, 
Личка й очі. 
Та за тих трийцять літ, 
Вже зовсім змінився світ, 
Не зійдуся ні з одною, 
Щоб літала ще за мною. 
Тепер я, коли б міг, 
Не зважав би чи це гріх, 
Заглядав би я їм в очі, 
Та ні одна вже не хоче! 

Весела пісня, яка, мабуть, мала особливе значення 

для композитора. Лопатинський вже не був 

юнаком, коли написав її – мав майже 40 років і ще 

не був одружений. Перша Світова Війна перервала 

будь-які шлюбні плани, які він міг мати. Коли він 

одружився, йому було вже понад 50 років, але 

шлюб був невдалий. 
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2 | My Despair 2 | Як почуєш вночі 

 Ivan Franko  Іван Франко 

 Translation: Watson Kirkconnell   

 
If at night, by your window, you happen to hear 
A voice that is sobbing and weeping, 
Do not glance in alarm at the casement, my dear, 
But turn once again to your sleeping! 
For it is not an orphan who, motherless, strays; 
And it is not a beggar who’s spying; 
It is just my despair that laments all its days, 
And my love inconsolably crying. 

 
Як почуєш вночі край свойого вікна, 
Що щось плаче і хлипає важко, 
Не тривожся зовсім, не збавляй собі сна, 
Не дивися в той бік, моя пташко! 
Се не та сирота, що без мами блука, 
Не голодний жебрак, моя зірко; 
Се розпука моя, не втишима тоска,  
Се любов моя плаче так гірко. 

 
Unrequited love, a lover’s lament, an ironic plea to 

ignore the suffering endured… Can one remain  

unmoved by such a plea? Another Lopatynsky 

miniature. The composer challenges us with the brevity 

of this song. Will we feel love’s pain before it is too late? 

 
Нездійснене кохання, плач коханого, іронічний 

заклик проігнорувати душевні страждання… 

Чи можна залишитися байдужому після такого 

прохання? Ще одна мініатюра Лопатинського. 

Хоч яка вона короткотривала, композитор 

примушує нас прислухатися до пісні. Чи ми 

відчуємо біль кохання, поки ще не пізно? 

3 | The Lotus Blossom 3 | Die Lotosblume – Цвіт Льотосу 
 E. Kretschmer  Е. Кречмер 
 Translation: Uliana Pasicznyk and  переклад: Микола Курцеб 

 Maxim Tarnawsky   

 
Who knows the fate of the lotus flower? 
Lifting its crown to the sun, 
It dies immediately. 
In the flow of water, it instantly loses 
All the magic of its flower and leaves. 
But when the moon rises in the sky 
And its silver rays scatter dew everywhere, 
In that quiet night the withered flower of the lotus 
Resurrects and flowers again in all its bloom. 

 
А хто ж льотосу цвіту зна судьбу, 
Як чаші свої до сонічка звертає, 
Він гине в мить! 
А в плесі вод, там в мить щезає, 
Весь цвіту чар і віти без сліду. 
А як на небо місяць підійде, і 
Срібла чар мов яр розсіє росу, 
В ту тиху ніч зівялий цвіт льотосу 
Вскресає знов і краще знов цвіте. 

 
Based upon a reworking of Heinrich Heine’s “Die 

Lotosblume.” Just as Heine’s original text was frequently 

set to music, this particular poem was also used by 

many European composers. Lopatynsky creates a 

romantic miniature on par with some of the best art 

songs written. Just listen to the mysterious opening 

chord. 

 Переспів вірша “Die Lotosblume” Гайнріха Гайне. 

Оскільки оригінальний текст Гейне часто 

використовувався, цей вірш теж звернув на себе 

велику увагу багатьох європейських 

композиторів. Лопатинський створює 

романтичну мініатюру на рівні найкращих 

мистецьких пісень. Прислухайтеся до 

таємничого першого акорду. 
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4 | Joyful Dreams 
Pavlo Hrabovsky 
Translation: Uliana Pasicznyk and 
Maxim Tarnawsky 

 
The green grove, the fragrant field, 
Appeared in a dream I had in prison— 
The meadow, wide as the sea, 
And a quiet sadness all around. 
I dreamt of an orchard by a house, 
A happy summertime, and in the house 
My mother and sister barely endure, 
Their faces gone pale, their posture bent. 
And at midnight, I burst out in tears 
And awoke deep in tears. 

 

The first line of the poem is most misleading. There is 

no verdant grove… only a dream, the desperate dream 

of a prisoner. For centuries millions of people were 

exiled by Moscow to Siberia—the Decembrists, Taras 

Shevchenko, Pavlo Hrabovsky… With almost minimal 

means, the composer paints a heart-breaking picture of 

these tragic souls. 

4 |   Зелений гай, пахуче поле... 
Павло Грабовський 

 
 
 

Зелений гай, пахуче поле, 
В тюрмі приснилися мені, 
І луг широкий, наче море, 
І тихий сум по кружині. 
Садок приснився коло хати, 
Весела літяна пора, а в хаті там, 
Знудилась мати і знудьгувалася сестра. 
Поблідло личко, згасли очі, 
Надія вмерла, стан зігнувсь, 
І я заплакав о півночі, 
І гірко плачучи проснувсь. 

Перша лінійка поеми є зовсім оманливою. Немає 

зеленого гаю… лише сон, відчайдушна мрія 

ув’язненого. Протягом століть мільйони людей 

були заслані Москвою в Сибір – декабристи, Тарас 

Шевченко, Павло Грабовський… Майже 

мінімальними засобами композитор змальовує 

розпачливий образ цих трагічних душ. 



 

 

 
5 | At Midnight 5 | О півночи 

 Ahatanhel Krymsky  Агатангел Кримський 
 Translation: Uliana Pasicznyk and   

 Maxim Tarnawsky   

 
They stand, flooded by a magic glow, 
These aromatic orchards, these fragrant flowerbeds. 
I’ll take my lyre and in quiet ennui 
I’ll pluck its strings in the solitary night. 
Silver streams pour forth from the moon 
And silver notes stream from the lyre. 
The flowers are still, the orchard is quiet, 
Even the gurgling fountain has gone silent. 
Finally, the palm fronds speak: 
“Play not the lyre, human! We’ll dry out in sorrow.” 
A beautiful rose shivers in anxiety, 
A fragrant tear falls on my head. 
The weeping willows and olive trees bend over 
The cypresses rustle, and myrtles and lemons. 
The magnolia whispers: “Enough, now! Enough! 
Your sorrowful playing will dry out our hearts!” 

 
Стоять зачаровані сяйвом облиті 
Сади ароматні, запашнії квіти. 
Візьму ж бо я лютню і в тихій нуді 
Ударю по струнах в нічній самоті. 
Сріблисті потоки із місяця ллються, 
Заслухались квіти, притихнув садок, 
Ба навіть фонтан журкітливий примовк. 
Нарешті у пальми листки застогнали: 
“Не грай, чоловіче! Усохнем з печалі!” 
Журливо стріпнулася рожа краса, 
Упала на мене пахуча сльоза. 
Схилились плакучії верби й маслини, 
Шумлять кипариси й мирти й цитрини, 
Магнолія мовить: 
“Ой, годі! Не грай! І нашого серця 
На смерть не вражай!” 

 
Krymsky was a scholar of Arabic literature. He spent 

time in the Middle East where he wrote some of his 

poetry. The composer created an incredible tone poem 

to accompany the exotic imagery of the moonlit garden 

with its tropical flora. One can almost sense the 

aromatic dews dripping off the rose petals. 

 
Кримський був вченим арабської літератури. Він 

провів час на Близькому Сході, де написав деякі  

його поетичні твори. Композитор створив 

неймовірну звукову поему, як акомпанемент 

екзотичному образі місячного саду з його 

тропічною флорою. Можна майже відчути  

ароматичні роси, що капають з пелюсток 

троянди. 

6 | A Blossoming Rose 6 | Най цьвіти-рожі зацвитуть 
 Ostap Lutsky  Остап Луцький 
 Translation: Uliana Pasicznyk and   

 Maxim Tarnawsky   

 
Let the rose-blooms blossom 
Wherever your eye gazes— 
Into the foggy distance, 
Onto an unknown path, 
My bottomless sorrow takes me. 
With sorrow and longing I shall go 
Where withered leaves abound 
And where my sorrow leads me, 
Like the silver thread of a spider’s web. 
Springtime has passed, from my youthful eyes 
The world has cleared the scales. 
But those days of springtime hope 
I shall never forget. 

 
Най цьвіти-рожі зацвитуть, 
Де око твоє гляне, 
У мрачну даль, 
Незнану путь мій жаль 
Бездонний кане. 
З жалем тугою піду я, 
Де листє звяле лине, 
Журба де сріблом весь моя, 
Мов нитка павутини. 
Весна минула з юних вій, 
Розвіяв сьвіт полуду, 
То я з тих днів, весняних мрій, 
Ніколи не забуду. 

 
The opening chords, which include the famous Tristan 

chord, imply that hope or love will never die and 

memories will never fade. Alas, spring is gone, years 

have elapsed… with sorrow and grief one has walked  

the path-of-no-return… Yet in the final cadence there is 

no Tristan chord! 

 
Перші акорди, які включають знаменитий 

Тристан-акорд, підказують нам, що надія і любов 

ніколи не вмирають, і спогади ніколи не йдуть у 

забуття. На жаль, минула вже весна, пройшли  

роки… з жалем і тугою пішли ми безповоротним 

шляхом… Але в останній каденції немає 

Тристан-акорда! 41 
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7 | A Free Spirit 
Oleksandr Oles 
Translation: Uliana Pasicznyk and 
Maxim Tarnawsky 

 
Her soul—a seagull o’er the water, 
Songs and laughter’s joy throughout, 
She flies about and knows no rest 
And cries out in an ardent sorrow 
Scattering her tears like pearls. 

 
Lopatynsky can be described as a minimalist with an 

incredible palette of distilled musical devices. This is 

probably his shortest art song, and yet it is probably his 

most intense. Like an exotic perfume, one needs to 

experience this song again and again. 

 
 
 

8 | The Mermaid 
Therese Köstlin 
Translation: Uliana Pasicznyk and 
Maxim Tarnawsky 

 
In the depths of the waters of an evening 
A water nymph is singing, 
The sound of child’s laughter on the shore. 
The evening shadows compliment 
Its every harmonious note. 
And the child sleeps in the evening 
And slowly stems the flood of tears forever. 
When a sorrowful bell began to ring, 
A wonderful song rang out 
As I had never heard before. 

How does a composer write a song about a singing 

water nymph whose song is indescribable? In the 

penultimate measure of each verse the accompaniment 

stops and the vocal line is reduced to a single repeated 

note. There is no way to transcribe this kind of 

supernatural song! 

 

7 | Її душа, то чайка над водою... 
Олександр Олесь 

 
 
 

Її душа, то чайка над водою, 
Пісні і сміх і радість скрізь, 
Вона ж літа, не зна спокою, 
І скигле з тугою палкою 
І розсилає перли сліз. 

Можна окреслити Лопатинського, як мінімаліста 

з неймовірною палітрою дистильованих музичних 

засобів. Це, напевно, його найкоротша мистецька 

пісня, але це, мабуть, його найбільш інтенсивна. 

Як екзотична парфум, цю пісню треба 

переживати знову і знову. 

 
 
 

8 | Русалка 
Тереза Кустлин 
переклад: Микола Курцеб 

 
 

У глибі вод, враз з смерком дня, 
Русалка спів так завела, лиш чути. 
Над берегом смієсь дитя, 
Вечірній смерк йому склада 
Всі гармонійні нути. 
І спить дитя у смерку дня, 
А повінь сліз на вік всипля поволи.  
Як дзвін сумний прогомонів, 
Надплив такий чудовий спів, 
Як я не чув ніколи. 

Як має написати композитор пісню про співаючу 

русалку, чия пісня не до описання? У 

передостанньому такті кожної строфи 

акомпанемент зупиняється і вокал зводиться до 

однієї повтореної ноти. Неможливо записати 

таку надприродну пісню! 
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9 | Clouds 
Mykola Voronyi 
Translation: Uliana Pasicznyk and 
Maxim Tarnawsky 

 
The clouds roll in 
Dark and dirty, 
Like herds of angry furies, 
Like frightening apparitions. 
The wind howls and roars, 
Breaking green branches, 
Tearing flowers off their stems— 
The spring flowers! 
The clouds roll in 
Sorrowful thoughts, 
Where has the magic gone, 
The bright and happy dreams? 
Will you no longer cheer me? 
Or, like the wind-torn flowers, 
Will you just wither 
And wilt at the bottom of my heart? 
Give us sun in the sky, 
Light and warmth— 
We must live, we must, 
As the spring has shown us. 
The green meadow mourns, 
The silken grass cries, 
The flower of youth is torn off— 
That little flower. 

In many of Lopatynsky’s songs the emotional drama of 

the text is understated until the very last note. Here the 

composer deliberately obscures the two verses of the 

poem with a three-verse musical setting to create an 

even more emphatic climax when the two forms 

(musical and poetic) finally come together in the end. 

9 | Хмари 
Микола Вороний 

 
 
 

Сунуться хмари, 
Темні, брудні, 
Наче злих фурій отари, 
Мов ті привиддя страшні. 
Вітер гуде, завиває, 
Гилля зелене ламає, 
Цвіт молодий обриває, 
Цвіт на весні! 
Сунуться хмари, 
 Думи сумні, 
Де ж ви поділися чари, 
Мрії щасливі, ясні? 
Чи вже вам більш не рясніти, 
А чи, як зірвані цвіти, 
Вянути тільки 
Й марніти в серці на дні? 
Сонечка, з неба, 
Світла й тепла, 
Жити нам, житоньки треба, 
Ти нас весно завела. 
Тужить зелена діброва, 
Плаче травиця шовкова, 
Цвіт молодий обриває, 
Цвітка мала. 

У багатьох піснях Лопатинського емоційна драма  

тексту занижена аж до останньої ноти. Тут  

композитор навмисне творить розбіжність між 

дво-строфовим віршем і три-строфовою 

партитурою, щоб зробити ще більш виразною 

кульмінацію, коли дві форми (музична та 

поетична) нарешті сходяться в кінці. 
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10 | Love Me Again 
Petro Marienko 
Translation: Uliana Pasicznyk and 
Maxim Tarnawsky 

 
Bloom on a little more, my happy basil, 
Love me more, my dear, as once you loved— 
At least for a moment more, for a moment... 
Basil, will you bloom no more? 
My dearest, have you resolved to part? 
Dry out, my basil, and scatter in the wind, 
My heart aches, my dear—do not laugh! 

The simplicity of the song belies the complexity of the 

symbols found in the text. Basil is both a Christian 

name and a plant. In Ukrainian culture basil 

symbolizes holiness, virtue, beauty, goodness… and is 

used in church, at weddings, and in medicine. Basil, 

forsaken by his less-than-virtuous beloved, withers and 

dies. 

 
 
 

11 | Where Are My Tears? 
Lesia Ukrainka 
Translation: Uliana Pasicznyk and 
Maxim Tarnawsky 

 
My heart is on fire, set aflame 
By the burning spark of sorrow. 
Why can’t I cry in a flood of tears, 
Why can’t I put out the terrible fire? 
My soul cries, my soul is breaking 
But tears do not flow in a steady stream. 
These tears cannot reach my eyes 
Because they’re dried out by the fire within. 
I wish I could run out into the open fields 
And fall face down in the raw earth 
And cry so loud that the stars would hear me, 
So people would feel the ardour of my tears. 

Why do I burn, why do my tears not flow, why cannot I 

cry unto the stars…? If the poet is unable to express her 

feelings, Lopatynsky does this for her in music that is 

full of emotion. Nevertheless, the climactic chords fade 

into pianissimo, returning the listener to the poet’s state 

of mind. 

10 | Цвити ще трохи... 
Петро Марієнко 

 
 
 

Цвити ще трохи, зелений мій васильку, 
Люби ще, мила, як раз любила, 
Хоч хвильку, хоч хвильку, хоч хвильку... 
Не хочеш більше, васильку, розцвитатись; 
Не любиш, мила, бо ти рішила, розстатись? 
Зісхни, васильку, і з бурею розвійся, 
Болить мя рана, моя кохана, не смійся! 

Простота пісні обумовлює складність символів, 

знайдених в тексті. Василь/васильки – це як 

християнське ім’я, так і рослина. В українській 

культурі васильки символізують святість, 

чесноту, красу, доброту… і використовуються в 

церкві, на вінчанні/весіллі та в медицині. 

Василько, покинутий його невірною коханою, 

всихає і вмирає. 

 
 
 

11 | Горить моє серце 
Леся Українка 

 
 
 

Горить моє серце, його запалила 
Гарячая іскра палкого жалю. 
Чому ж я не плачу рясними сльозами, 
Чому ж я страшного вогню не заллю? 
Душа моя плаче, душа моя рветься, 
Та сльози не ринуть потоком буйним. 
Мені до очей не доходять ті сльози, 
Бо сушить туга їх вогнем запальним. 
Хотіла б я вийти у чистеє поле, 
Припасти лицем до сирої землі 
І так заридати, щоб зорі почули, 
Щоб люди вжахнулись на сльози мої. 

Чому я палаю, чому мої сльози не течуть, чому я 

не можу заридати аж до зорі…? Якщо поет не 

може виразити своїх почуттів, Лопатинський 

робить це за неї в музиці, яка сповнена емоціями. 

Все ж таки, останні акорди зникають у 

піяніссімо, повертаючи слухача в духовий стан 

поета. 
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12 | Awaken My Soul 
Silvestr Yarychevsky 
Translation: Uliana Pasicznyk and 
Maxim Tarnawsky 

 
The orphan looked up at a star 
Sincerely voicing a prayer: 
“Shine on, my joy, shine on, 
Point out my destiny to me!” 
But destiny did not oblige, 
The orphan washed her woe in tears, 
The star saddened at the sight 
And slowly faded in the sky. 
But the angel of the suffering 
Quickly flew after the star, 
Grabbed her by the rays 
And set her in the sky again. 
The star began to understand 
And blushed in flaming shame. 
And now it doesn’t hide away 
But shines and trembles with mercy. 

A most evocative song to a text by the composer’s 

university friend. In an amazing transformation, the 

focus shifts from an orphan and her lack of destiny to 

the actions of a wayward star and the guardian angel 

that makes it mend its ways. Meanwhile, are we not 

forgetting the orphan? 

 
13 | The Willow 

Petro Marienko 
Translation: Uliana Pasicznyk and 
Maxim Tarnawsky 

 
The dried-out willow bends, 
Hollow and rotting, 
Oh, my heart has been gnawed 
Emptied and bruised by heartache. 
The wind blows, shaking the willow, 
And the tree creaks—but people 
Don’t see that my heart is riven with worry. 
The branches break and fly off toward a 
Sister-willow—but my love just laughs 
That my heart is torn and shattered by worry. 
Oh, thunder in heaven from the clouds, 
Strike the dry tree with a storm. 
Malicious misery, strike my ailing heart— 
And finish off my misery. 

Marienko grew up in Kerch, Crimea. While studying at 

Kharkiv University he was imprisoned for participating 

in a clandestine organization promoting Ukrainian 

independence. If only one’s sorrows could be destroyed 

like an aging willow is destroyed with a bolt of 

lightning. The simplicity of the haunting melody belies 

the poet’s anguish. 

12 | Сирітка 
Сильвестр Яричевський 

 
 
 

Сирітка на зірку дивилась 
І щиро до неї молилась: 
“Світи, моя втіхо, світи, 
Збуди мою долю, збуди!” 
Та доля блукала світами, 
Сирітка вмивалась сльозами, 
А зірці дивитися жаль, 
І стала зникати у даль. 
Та ангел страдальців 
І смутку полетів за зіркою хутко, 
За ясне проміння узяв, 
І знов серед неба поклав. 
І зірка його зрозуміла, 
Зі встиду ціла спаленіла 
І вже у простір небіжить, 
Лиш сяє сердешна й дріжить. 

Натхненна пісня на слова університетського 

колеґи композитора. У дивовижній 

трансформації наша увага зміщується із сирітки 

та її недолі на дії непокірної зірки та ангела- 

хранителя, який переконує її стати на своє місце. 

Тим часом, чи не забуваємо ми про сирітку? 

 
13 | Журба 

Петро Марієнко 
 
 
 

Схилилась дуплава, гнила, 
Порохнава, суха верба, 
Ах серце сточила, погризла, 
Та спила мені журба. 
Ой вітер гуляє, вербою хитає, 
Скрипить верба, не жалують люди 
Що серце у груди дере журба! 
Ой, віти ламає, в подругу метає, 
Сестра верба, і мила кепкує, 
Що серце шматує, та рве журба. 
Гей, громе із хмари вдар 
З бурею в парі в суху вербу, 
Гей, лютеє горе, добий серце 
Хоре й скінчи журбу! 

Марієнко виріс у Керчі, у Криму. Під час навчання  

в Харківському університеті він був ув’язнений за 

участь у підпільній організації, яка сприяла 

українській незалежності. Якби тільки горе могло  

бути знищене, як стара верба знищена 

блискавкою. Простота нав’язливої мелодії 

приховує страждання поета. 
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14 | Dreams 
Spyrydon Cherkasenko 
Translation: Uliana Pasicznyk and 
Maxim Tarnawsky 

 

No, not in vain, my friend, did these hopes 
Rise unnoticed in our hearts 
Softly resounding, like living strings, 
Always awakening new desires— 
No, not in vain—not in vain! 
No, not in vain did they shine bright. 
As winter oppressed us miserably, 
The fires of hope warmed our souls 
And lit up our hearts in struggle— 
No, not in vain—not in vain! 
No, not in vain does our heart burn in flame, 
We want to live, to struggle with all 
That obstructs us on the path to truth. 
No, not in vain does that force rise within us— 
No, not in vain—not in vain! 

More than one hundred years ago, Donetsk was a 

different place—full of hardworking people, full of hope 

of a better future. The poet, who lived there from 1901 

to 1910, captured this feeling of hope, and the composer 

effortlessly transferred it to music. Maybe, this is the 

hope that war-torn Donetsk needs today. 

14 | Надії 
Спиридон Черкасенко 

 
 
 

Ні не дарма о ті, друже, надії, 
В серці кохалися в нас крадькома, 
Тихо бреніли, мов струни живії, 
Завжди будили бажання новії, 
Ні, не дарма, ні, не дарма! 
Ні, не дарма вони ясно зоріли, 
Люто в житю нас давила зима, 
Палко ж огні їх нам душу зогріли, 
Серце завзяттям в борні запалали, 
Ні, не дарма, ні, не дарма! 
Ні, не дарма наше серце палає, 
Хочеться жити, боротись з всіма, 
Хто нас в дорозі до правди спиняє, 
О не даремно та сила буяє, 
Ні, не дарма, ні, не дарма! 

Більше ста років тому Донецьк був іншим 

містом–повним працьовитих людей, сповнених 

надії на краще майбутнє. Поет, який жив там з 

1901 по 1910 року, підхопив це почуття надії, а 

композитор легко його переніс у музику. Може це 

та надія, якої так бракує зараз у розбитому 

війною Донецьку. 
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15 | I Loved Thee 
Oleksandr Pushkin 
Translation: Martha Gilbert Dickinson Bianchi 

 
I loved thee; and perchance until this moment 
Within my breast is smouldering still the fire! 
Yet I would spare thy pain the least renewal, 
Nothing shall rouse again the old desire! 
I loved thee with a silent desperation 
Now timid, now with jealousy brought low, 
I loved devoutly, with such deep devotion 
Ah may God grant another love thee so! 

Not many Ukrainian composers of this period wrote 

music to texts of Russian poets. This setting of Pushkin 

is probably the earliest such example. Stylistically, this 

song is unlike any other art song by Lopatynsky—it 

sounds like a typical 19th-century Russian romance. 

Obviously, the composer was familiar with this genre of 

vocal music. 

15 | Я вас любив 
Олександр Пушкін 

 
 

Я вас любив, любов погасла може, 
Та ще в душі моїй вона горить, 
Вас більше вже вона не потривожить, 
Я ж не бажаю нічим вас журить. 
Я вас любив, коханням тихим, щирим, 
А в серці страсть, а душу ляк гнітив, 
Я вас любив так ніжно, так без міри, 
Як, дай вам бог, щоб другий вас любив. 

Не багато українських композиторів цього  

періоду писали музику до текстів російських 

поетів. Ця пісня – напевно, найдавніший такий 

приклад. Стилістично вона, на відміну від 

будь-якої іншої мистецької пісні Лопатинського, 

звучить як типовий російський романс XIX 

століття. Очевидно, композитор був знайомий з 

таким жанром вокальної музики. 
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CD 4 | Myroslav Volynsky 
 

 

 

 
 

1 |   Our Love Once Blossomed 
Yaroslav Bodnar 
Translation: Uliana Pasicznyk and 
Maxim Tarnawsky 

 
Why does the wound in my heart fester, 
Singed by the poison of your arrow? 
And unhappy recollections of you, my love, 
Keep flying to the grove where we bloomed. 
Remember our spring, hot kisses 
In the rustling grass, to the gurgle of a stream. 
And the moon, half alight in its silvery coat, 
Was our witness as your cheek turned to flame. 
You became the rhythm of my heart, my hope, 
My tears, and my smile, wide as the world. 
I believe the dream unabandoned yet will germinate, 
And from the festering wound a flower will grow. 

Volynsky wrote this song as a souvenir of his friendship 

with the poet. Both were musicians working briefly in 

the small town of Otynia, Ivano-Frankivsk Oblast. The 

composer had just graduated from the Vasyl Stefanyk 

Precarpathian National University and wanted to show 

off his skills. Each of them went their separate way. 

 

 
2 | Evening 

Anna Volynska 
Translation: Uliana Pasicznyk and 
Maxim Tarnawsky 

 
In its heavenly nest a star has emerged. 
The churches are filling with prayer. 
Into the half-open western gates 
Lap the dying embers of sea waves. 
It’s not the time for passions. 
It’s time for our hearts and our unjaded minds 
To listen to the sound of eternity above us, 
And to ourselves—the remaining scraps of 
goodness. 

A most untypical art song—like an impressionist 

painting by Claude Monet. This is an evocative tone 

poem brimming with religious fervour and yet so calm 

and reassuring. If only the moment could last forever! 

1 | Чом в серці моєму так ятриться рана 
Ярослав Боднар 

 
 
 

Чом в серці моєму так ятриться рана, 
Обпалена ядом твоєї стріли. 
І згадки невтішні про тебе, кохана, 
Все линуть у гай, де ми розцвіли. 
Згадай нашу весну, цілунки гарячі 
У шепоті трав, під сопілку струмка. 
І місяць півбокий у срібному вбранні 
Нам свідчив, як в тебе горіла щока. 
Ти стала биттям мого серця, надія, 
Сльозами моїми, усмішка, як світ. 
Я вірю доспіє некинута мрія, 
Із рани, що ятриться визріє цвіт! 

Волинський написав цю пісню як сувенір дружби з 

поетом. Обидва музиканти працювали коротко в 

маленькому містечку Отинія, Івано-Франківської 

області. Композитор щойно закінчив Прикарпатський 

Національний Університет ім. Василя Стефаника та 

хотів показати свої уміння. Кожен із них пішов своїм 

шляхом. 

 
2 | Вечір 

Анна Волинська 
 
 
 

В гнізді небес проклюнулась зоря. 
Молитвами наповнюються храми. 
В розкриті стулки західної брами 
Дохлюпують віджеврілі моря. 
І не пора на пристрасті. 
Пора серцями, не прогірклими умами, 
Дослухатись до вічності над нами, 
І у собі — до залишків добра. 

 

Найбільш нетипова мистецька пісня – як 

імпресіоністична картина Клода Моне. Це задушевна 

симфонічна поема, наповнена релігійним запалом, 

але заспокійлива та обнадійлива. О, якби ця хвилина 

навіки лишилася з нами! 
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3 | And You Returned 3 | Ти знов прийшла 

 Oleksandr Oles  Олександр Олесь 
 Translation: Uliana Pasicznyk and   

 Maxim Tarnawsky   

 
You’ve come again to ignite 
My cold feelings with suffering’s fire, 
You’ve come again to awake 
All the dark depths of my soul. 
You’ve come again to disrupt 
The whole world of my thoughts and pain 
To ensure I suffer forever for the ideal 
I can never attain— 
To ensure I suffer forever for the ideal 
I can never attain. 

 
Ти знов прийшла, щоб всі чуття 
Холодні вогнем страждання запалить, 
Ти знов прийшла, щоб всі страшні 
Безодні душі моєї розбудить. 
Ти знов прийшла щоб кинуть 
На поталу весь світ думок і мук моїх, 
Щоб вічно я страждав по ідеалу 
І досягнуть його не міг. 
Щоб вічно я страждав по ідеалу 
І досягнуть його не міг. 

 
Oles is sometimes referred to as a composer’s poet. His 

poetry is full of symbols, veiled meanings, and universal 

themes that inspire composers to transform them into 

song. Although the poem does not specifically refer to 

music, the composer takes on the challenge to write that 

perfect art song, which he does. 

 
Олеся іноді називають поетом композиторів. 

Його поезія повна символів, прихованих значень 

та універсальних тем, які надихають 

композиторів переносити їх у пісню. Незважаючи 

на те, що вірш не конкретно стосується музики, 

композитор приймає виклик написати ідеальну 

мистецьку пісню, і цього осягає. 

4 | The Warmth Of Summer 4 | Вже тепло 
 Anna Volynska  Анна Волинська 
 Translation: Uliana Pasicznyk and   

 Maxim Tarnawsky   

 
It’s warm now. The pigeons drink 
Water from meltwater puddles. 
Soon now from beneath receding snow 
The first blades of grass will appear. 
The new wounds will fade, 
Scabs will grow over the old ones— 
And my fevered head will start to spin. 
The winter stubbornly tried 
To teach me to distinguish right from wrong 
By beating and freezing and cursing 
My enraptured soul. 
But with the first spring rains 
I am again irresponsibly happy. 
And again, as in every spring, 
I shall commit an ocean of errors. 

 
Вже тепло. Вже голуби п'ють 
Воду з калюж відталих. 
Осьось з-під облізлих снігів 
Просочиться перша трава. 
Вгамуються рани нові, 
Старі зарубцюються рани — 
І обертом знову піде шалена моя голова. 
Добро відрізняти від зла зима 
Мене вперто учила: морозила, била, 
Кляла закохану душу мою. 
Та з першим весняним дощем 
Я знов безрозсудно щаслива. 
Ізнову, як кожну весну, 
Я море дурниць нароблю! 

 
A light-hearted look at the first days of spring? Ah, the 

giddiness of love again! The lessons of winter will soon 

be forgotten. Watch out, as I make a fool of myself! 

Meanwhile, the accompaniment just skips, frolics, 

runs… 

 
Розважні й веселі весняні дні? Ах, нове 

головокружіння від любові! Наука зими скоро буде 

забута. Остерігайтеся, бо нароблю море дурниць! 

А супровід тільки підскакує, перестрибує, бігає... 
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5 | Why Have You Forsaken Me? 
Oleksandr Oles 
Translation: Uliana Pasicznyk and 
Maxim Tarnawsky 

 

Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey, hey! 
There once was a widow who had three sons. 
She didn’t sleep at night, caring for them. 
She bathed her dear sons in the purest lovage. 
One son was named Ivan, 
He was godless, renounced his home, and went to 
work for the lords— 
A bootlicker to the very rich. 
The second son was called Vasyl, 
He quietly awoke, broke open the chest, 
Took all the treasures, and robbed his poor mom, 
His dearest care giver. 
The youngest of three was Bohdan, 
He took up with people who poisoned his heart— 
They put scales on his eyes 
So he would never see the wide world. 
The mother came to Ivan, 
She was hungry and knocked on the window, 
She cried and wailed, 
Stretching out her withered hands. 
The son ran out, yelling angrily: 
“That’s not my business, I don’t know you, I have a 
different mother— 
It’s her I feed, and her I look after.” 
Then the mother, hungry and tired, went to Vasyl, 
She cried and she wept at his door, 
Calling him her little Vasyl. 
“That’s not my business, I don’t know any Vasyl, I 
have a different name,— 
I feed myself, and I look after myself alone.” 
The mother returned home, falling on the ground, 
She tore her hair, cursing her life. 
She called out to her son, the youngest one: 
“Come, my son, come—let us go and 
Stand bent over by the road, in the freezing cold, 
Maybe a passerby will heed our tears.” 
Now they wander in misery 
Through fields and villages. 
In response to their cries 
They get stones and seed husks. 
Oh! How great is your suffering, just one. 

Originally, this art song was written for voice and 

“bandura”—a traditional Ukrainian musical 

instrument, a multi-stringed lute. Epic songs or “dumy” 

in Ukrainian tradition are multi-verse poems that deal 

with historical or social-moral themes. This is one of the 

best examples of a duma within the genre of Ukrainian 

art song. 

5 |   Дума про вдову та трьох синів 
Олександр Олесь 

 
 
 

Гей, гей! Гей, гей! Гей, гей, гей! 
Ой була на світі та удівонька, 
Трьох синів мала, ночі не спала, їх доглядала. 
В чистім любисточку синів своїх милих купала. 
А що один з трьох синів звався Івашечко. 
Бога не боявся, хати відцурався, до панів 
найнявся, 
Килимом під чоботи панські послався. 
А що другий синок звався Василечко. 
Він потиху встав, скриню розрубав, 
Скарби всі забрав, матір свою рідну, 
Неньку свою бідну обікрав. 
Щонайменший з трьох синів був Богданочко... 
Стріли його люди, розкололи груди, 
На очі наклали полуди... 
Ніколи ж він світу божого бачить не буде. 
Прийшла мати до Івашечка, 
Голодная стала, до вікна припала, 
Плакала, ридала, руки свої схудлі простягала. 
Вибіг синок, кричить, сердиться: 
“Моя хата скраю, я тебе не знаю, іншу матір маю, 
Її кормлю, її пою, її доглядаю”. 
Прийшла мати до Василечка, голодная стала, 
До дверей припала, плакала, ридала, 
Василечком ріднесеньким сина узивала. 
Вибіг синок, кричить, сердиться: 
“Моя хата скраю, Василя не знаю, інше ім'я маю, 
Себе кормлю, себе пою, про себе я дбаю!” 
Ой додому вдова повернулася, на землю упала, 
Коси собі рвала, життя проклинала. 
До свого сина, до найменшого промовляла: 
“Ходім, сину мій, ходім синочку, зігнімось, 
Як лозу, станем на дорозі, на лютім морозі, 
Може хто з прохожих зглянеться на наші 
сльози”. 
Ідуть вони, тужать, степом, селами. 
На їх голосіння дають їм каміння, лушпиння з 
насіння. 
Ой! Велике ж твоє, праведний, терпіння! 

 

 
Ориґінально, ця мистецька пісня була 

написана, як дума для голосу та бандури. 

Думи – багатострофові вірші на історичні чи 

суспільно-моральні теми. Це приклад думи один із 

найкращих у жанрі Української мистецької пісні. 
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6 | Sorrow And Joy 
Oleksandr Oles 
Translation: Watson Kirkconnell 

 
Sorrow and joy have kissed each other… 
Laughter and tears are strung like pearls. 
Morning and night together smother— 
In vain my hand their folds unfurls. 
My joy and sorrow still embrace; 
One seeks to fly, and one says No… 
Their struggle never shifts its base, 
Which is prevailing does not show. 

 

 
This is a poem of universal opposites whose struggle is 

reflected in our daily lives: sorrow and happiness, tears 

and laughter, night and day… The composer depicts 

this struggle by juxtaposing themes in contrary motion, 

but in the end is unable to answer the question posed 

by the poet—which is stronger? 

. 

6 |   З журбою радість обнялась 
Олександр Олесь 

 
 

З журбою радість обнялась... 
В сльозах, як в жемчугах, мій сміх. 
І з дивним ранком ніч злилась, 
І як мені розняти їх?! 
В обіймах радості журба. 
Одна летить, друга спиня... 
І йде між ними боротьба, 
І дужчий хто — не знаю я... 
З журбою радість обнялась 
І дужчий хто — не знаю я. 

Це вірш універсальних протилежностей, яких 

боротьба відбивається в нашому щоденному 

житті: журба і радість, сльози й сміх, ніч і день… 

Композитор зображує цю боротьбу мотивами, 

які рухаються в протилежні сторони, але в кінці 

не може й він відповісти на питання поставлене 

поетом – хто дужчий? 
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7 | A Garland Of Thorns 
Lesia Ukrainka 
Translation: Uliana Pasicznyk and 
Maxim Tarnawsky 

 
A wreath of thorns will always 
Be better than a tsar’s crown. 
The path to Golgotha is always 
Greater than a triumphal parade. 
So it was from time immemorial 
And so it will be forever, 
As long as people still live, 
As long as thorns still grow. 
But a weave of thorny stems 
Only becomes a wreath 
When a person with a free soul 
Willingly chooses the crown of thorns, 
Knowing its higher beauty. 
The path to Golgotha is only great 
When a person knows 
Where and why they are going 
Without seeking other triumphs. 
Whoever loses their way, lacking courage or will 
Ending up on the losing path and 
Crying bitterly from the pain, 
Allows the thorns to cut them, 
Lacking sufficient strength 
To protect themselves from the thorns— 
Lord, have pity on their blood 
Which is wasted watering thorns! 

This is not a complete setting of the poem by Ukrainka. 

The composer focuses on the tragic and hopeless. She 

was a powerful poet, but ill for most of her life. The 

complete text ends hopefully that blood spilled by 

martyrs would better grace the rosy cheeks of some 

young bride on her wedding day. 

7 | Завжди терновий вінець 
буде кращий 
Леся Українка 

 
 

Завжди терновий вінець 
Буде кращий, ніж царська корона. 
Завжди величніша путь 
На Голгофу, ніж хід тріумфальний. 
Так одвіку було 
І так воно буде довіку, 
Поки житимуть люди 
І поки ростимуть терни. 
Але стане вінцем 
Лиш тоді плетениця тернова, 
Коли вільна душею людина 
По волі Квітчається терном, 
Тямлячи вищу красу. 
Путь на Голгофу велична тоді, 
Коли тямить людина, 
Нащо і куди вона йде, 
Не прагнучи інших тріумфів. 
Хто ж без одваги й без волі 
На путь заблукався згубливу, 
Плачучи гірко від болю, 
Дає себе тернові ранить, 
Сили не маючи стільки, 
Аби від тернів боронитись,— 
Боже, пожальсь тої крові, 
Що марно колючки напоїть! 

Це не повне використання поеми Українки. 

Композитор зосереджується над трагічним і 

безнадійним. Леся була сильним поетом, але 

хворіла майже все своє життя. Повний текст  

містить надію на те, що кров, пролита 

мучениками, повинна прикрасити рожеві щоки 

молодої нареченої в день її весілля. 
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8 | To Life! 
Anna Volynska 
Translation: Uliana Pasicznyk and 
Maxim Tarnawsky 

 

I have no more strength to be a saint. 
I’m joining the sinners, and burning down bridges. 
I will do penance for all those years of inactivity, 
For being frozen all this time. 
Your arms have long waited to embrace me. 
My black habit, fly away! 
If the price of happiness is lost paradise, 
Then you shall create a new paradise for me. 
The drone of preachers promises damnation, 
Eternal darkness in the afterlife awaits me. 
Kiss me! I choose your kisses, 
I have no need of an eternal life. 
I only want now in the moist dew 
Of fragrant grasses on the shore 
To lie, ecstatic, happily in love 
In the embrace of your exhausted arms. 

Sometimes a composer writes music that requires 

performers to literally experience what the lyrics 

express. There is a hellish fire burning here. The singer 

tries to stay one step ahead of the leaping flames. By the 

time the pianist completes playing the last measure, his 

arms are almost too tired to hold the exhausted sinner. 

 

 
 

9 | A Gentle Song 
Oleksandr Oles 
Translation: Uliana Pasicznyk and 
Maxim Tarnawsky 

 
The strings are vibrating in my soul 
A tender, tender song resounds therein— 
What fingers touched them? 
Was it the rays of sun, or sorrow and joy, 
Or sorrow and joy, and my love? 
The strings resound ever more tenderly, 
Perhaps your thoughts are turned toward me, 
Perhaps you are burrowing into my soul 
And touching its silver strings with your wings. 

In this song Volynsky attempts to extend harmony and 

tonality beyond Wagner and Schönberg while keeping 

the musical language accessible. Recurring motifs create 

a unified texture and engage the listener. This work is 

probably one of the earliest examples of Post- 

Modernism in Ukrainian music. 

8 | Грішниця 
Анна Волинська 

 
 
 

Немає сили довше буть святою. 
Я в грішниці іду. Підпалюю мости. 
Буду спокутувать за всі роки спокою, 
За всі віки своєї мерзлоти. 
Твої обійми вже давно чекають. 
Моя сутано чорна — геть лети! 
Коли за щастя позбавляють раю, 
То рай новий для мене створиш ти! 
Нудні святоші кару провіщають, 
І жде мене загробна темнота. 
Цілуй! Твої цілунки обираю,  
Мені не треба вічного життя. 
Щоб тільки зараз, в росяному диві 
Таких пахучих трав берегових, 
Лежала я, закохана, щаслива, 
В обіймах рук знесилених твоїх! 

Іноді композитор пише музику, яка вимагає від 

виконавців буквально пережити те, що виражає 

лірика. Тут горять пекельні вогні. Співачка 

старається хоч на крок випередити те 

стрибаюче полум’я. Поки піяніст закінчить 

грати останній такт, його руки будуть 

перетомлені, щоб втримати знесилену грішницю. 

 

 
9 | Затремтіли струни 

Олександр Олесь 
 
 

 
Затремтіли струни у душі моїй. 
Ніжна, ніжна пісня задзвеніла в ній... 
Що ж до їх торкнулось? 
Чи проміння дня, чи журба і радість, 
Чи журба і радість, і любов моя?! 
Задзвеніли струни ще ніжніш, ніжніш... 
Мабуть, ти до мене думкою летиш, 
Мабуть, ти це в'єшся у душі моїй 
І крилом черкаєш срібні струни в ній... 

У цій пісні Волинський намагається розширити 

гармонію та тональність за межі Ваґнера та  

Шенберґа, все ж таки зберігаючи доступність 

музичної мови. Повторні мотиви створюють 

поєднану текстуру і притягають увагу слухача. 

Цей твір є, мабуть, одним із самих найперших 

прикладів постмодернізму в українській музиці. 
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10 | Flight Of Fancy 
Heinrich Heine 
Translation: John Todhunter 

 
Once did I dream of Love’s wild-glowing sighs, 
Of shining locks, myrtle and mignonette, 
Of sweet lips, bitter words, remembered yet, 
Of gloomy songs to gloomy melodies. 
Faded those dreams, blown by this long, long time, 
Blown far away that dearest Shape of Dreams! 
Alone is left me what in glowing streams 
I once poured forth in many a plaintive rhyme. 
Thou, orphaned Song, remain’st! Thou too blow by, 
And seek that Shape of Dreams, 
From me long vanished, 
And, found, greet it from me, 
As from one banished - 
That airy shade I send an airy sigh. 

The composer’s attempt to write a simple art song fails 

as he ends up writing a full-blown operatic aria 

complete with sections of recitative to emphasize the 

drama and contrast the emotional states of the text. 

And yet, the song is only 47 measures long! 

 
 
 

11 | My Ray Of Hope 
Anna Volynska 
Translation: Uliana Pasicznyk and 
Maxim Tarnawsky 

 
You are my bright hope in these gray, troubled days, 
You are my drought and my storm, 
Sin and repentance, 
You are my crystal-clear love, only in you do I live 
Eternal sweet expectation and the tenderest words. 
Can I, my love, believe in the tenderness of words? 
Give me faith, O God. 
Give me faith, forever and ever! 

Faith, hope and love—Christian symbols or a clever 

way to transform a love song into a prayer for love? 

The lush accompaniment is interrupted when the poet 

suddenly realizes that faith is lacking. An operatic plea 

for faith concludes the art song. 

10 | Про шал кохання снив я в давнину 
Гайнріх Гайне 
переклад: Леонід Первомайський 

 
Про шал кохання снив я в давнину, 
Про ніжні квіти й кучері чудові, 
Про поцілунки при гіркій розмові, 
І дум сумних мелодію смутну. 
Давно зів'яли мрії. 
Разом з ними найкращих днів 
Моїх розвіявсь чар, 
Зостався тільки той нестримний жар, 
Що я колись вливав у ніжні рими. 
О безпритульна пісне! Линь же ти! 
Шукай, знайди ті сни несамовиті 
І перед ними упади в привіті, 
Якщо ти зможеш їх знайти! 

 

Спроба композитора написати просту 

мистецьку пісню не вдається, коли він пише 

повноцінну оперну арію разом із секціями 

речитативу, щоб підкреслити драму та виявити 

контраст між емоціями в тексті. Тим часом, 

пісня лиш 47 тактів довга! 

 
 
 

11 | Ти — моя світла надія 
Анна Волинська 

 
 
 

Ти — моя світла надія в сірих, помучених днях. 
Ти — моя спека й завія, гріх і спокута в гріхах. 
Ти — моє чисте кохання, тільки тобою жива, 
Вічне солодке чекання на найніжніші слова. 
Що ж я, коханий, не можу вірити ніжності слів! 
Дай мені віри, о Боже. 
Віри дай, на віку віків! 

 

Віра, надія та любов – християнські символи 

чи хитрий спосіб перетворити любовну пісню 

в молитву за любов? Пишний акомпанемент 

переривається, коли поет раптом розуміє, 

що бракує віри. Пісня завершується просьбою 

оперного масштабу, щоб Бог надав віри. 
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12 | I Can But Try 
Anna Volynska 
Translation: Uliana Pasicznyk and 
Maxim Tarnawsky 

 
Created by the grace of God in a moment of 
inspiration, 
I became a scrap of matter here and now. 
Gifted the magic of life, this sacred trust, 
To hear, if only at times, the call of my ancestors’ 
values, 
To be their echo in my own world 
I try, O Lord—I try. 
Although I am forever a hostage of my self 
Though my heart is torn into a hundred bits, 
Still, I wish not to waste all that the heavens created 
To live, at times generously, fully, and facing 
forward, 
And to love, at least once, as in a hellish paradise— 
I try, O lord—I try. 

Another song by Volynsky filled with religious fervour, 

but with a difference. Although the poet aspires to fulfill 

herself according to Heaven’s plan, she also wants to 

experience love and all the pleasures of a hellish 

paradise! 

12 | Я намагаюся, Господи 
Анна Волинська 

 
 
 

Ласкою Божою створена в хвилю натхнення, 
Згустком матерії стала я тут і тепер. 
Дивом життя обдарована, даром священним, 
Чути хоч інколи поклик прабатьківських сфер, 
Бути відлунням його для свого небокраю 
Я намагаюся, Господи, я намагаюсь. 
Хоч і довіку сама я заручниця в себе, 
Хоч розшматовано серце на сотні дрібниць, 
Все ж — не розтринькати всує призначене небо, 
Жити хоч інколи щедро, врозліт, горілиць, 
Ще й закохатись не раз — до пекельного раю — 
Я намагаюся, Господи, я намагаюсь. 

 
 
 

Ще одна пісня Волинського наповнена релігійним 

запалом, але відмінна. Незважаючи на те, що  

поет прагне проявити себе гідно за пляном Небес, 

вона теж хоче пережити любов і всі радощі 

пекельного Раю! 
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13 | Awake, My Love! 
Oleksandr Oles 
Translation: Uliana Pasicznyk and 
Maxim Tarnawsky 

 
Have you fallen asleep, my dear? Arise! 
It’s nighttime and the sea is silver! 
My dear, come out to swim in the sea... 
Have you fallen asleep, my dear? Arise! 
During the day I walked the land, 
Now I walk on the sea bottom— 
How is that? On the sea bottom! 
During the day I walked the land, 
The apple trees blossoming in white, 
Their fragrance—waves on the sea... 
Somewhere on the bottom of the clear sea 
Apple trees blossom in white. 
Be a water nymph tonight! 
Sit, relax, and hear the song. 
I shall compose a passionate song— 
Be a water nymph tonight! 
Do you hear? The nightingales call you 
From home into a fairy tale, from bed into the sea. 
My dear, come out to swim in the sea— 
Do you hear? The nightingales call! 
My dear, come out—the nightingales call! 

 

 
At night the world is transformed into a fairy tale. 

Listen to this magical song or, at least, my dear, listen to 

the nightingale… do you hear? Again, what the poet  

only imagines, the composer attempts to create. Is there 

magic in this love song? 

13 | Ти заснула, мила? Встань! 
Олександр Олесь 

 
 
 

Ти заснула, мила? Встань! 
Ніч навколо — срібне море! 
Мила, вийди, виплинь в море... 
Ти заснула, мила? Встань! 
Вдень ходив я по землі, 
Ходжу по дну морському... 
Як же це?! По дну морському! 
Вдень ходив я по землі. 
Білі яблуні цвітуть... 
Їхня пахощ — хвилі моря... 
Десь на дні ясного моря 
Білі яблуні цвітуть. 
Будь русалкою в цю ніч! 
Сядь, схились і слухай пісню. 
Я зложу шалену пісню... 
Будь русалкою в цю ніч! 
Я зложу шалену пісню... 
Будь русалкою в цю ніч! 
Чуєш — кличуть солов'ї 
З хати в казку, з ліжка — в море... 
Мила, вийди, виплинь в море, — 
Чуєш? Кличуть солов'ї! 
Мила, вийди, — кличуть солов'ї! 

Вночі світ перетворюється на казку. Слухайте 

цю чарівну пісню або, принаймні, моя мила, слухай 

солов’я… чуєш? Знову ж таки, те що поет тільки  

уявляє, композитор намагається створити. Чи 

чарівна ця любовна пісня? 
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14 | Chalice Of Life 
Mykhail Lermontov 
Translation: Uliana Pasicznyk and 
Maxim Tarnawsky 

 
We drink life’s cup with closed eyes, 
And we bathe the garlands of gold 
With our tears, 
When from our eyes, at the time of death, 
The blindfold falls, 
We see that the chalice of life 
Was empty, 
That in it was only a dream about life, 
And that it was not ours. 

For some, life is a bowl of cherries. Others find the 

chalice empty or filled with a strange brew of 

meaningless dreams. The romantic imagery of the text 

and the expressionistic musical texture create a song 

that is neither tonal nor atonal, but one that is 

strangely familiar. 

 

 
 

15 | Ode To Music 
Anna Volynska 
Translation: Uliana Pasicznyk and 
Maxim Tarnawsky 

 
You, music, messenger of the heavens, 
The image in our souls of the ideal 
That doesn’t waver in the throes of time. 
You, music, wonder of wonders, 
In you the earthbound spirit resurrects 
On hearing faultless harmonies. 
Our intemperate technological progress 
Has not drowned out the simple interval. 
Freeing ourselves from imaginary chains 
We are stymied by the race for the mundane. 
Music takes us under its protection. 
The wide world is no longer a field of battle 
It’s Faith, and Hope, and Love, and Music— 
Like a prayer to Our Lord. 

Sometimes a composer just wants to write a song 

simply about music! Music is both a heavenly miracle 

and a prayer unto God. It uplifts and allows us to 

escape the unbridled progress of the modern world. 

With a bit of musical humour, Volynsky uses a 

twelve-tone row followed by a dissonant chord to 

represent modern progress. 

14 | Чаша життя 
Михаїл Лермонтов 

 
 
 

П'ємо життєву чашу ми з закритими очима, 
І вінця золоті слізьми вмиваємо, вмиваємо своїми. 
Коли з очей у смерті час пов’язка опадає, 
І все, що спокушало нас з пов'язкою зникає, 
Ми бачим, що була пуста ота життєва чаша,  
Що в ній лиш мрія про життя, 
І що вона — не наша. 

 

 
Для деяких, життя – це чаша овочів. Інші пізнають, 

що чашка порожня або наповнена 

дивною наливкою незнайомих снів. Романтичні 

образи тексту та експресіоністична музична 

текстура створюють пісню, яка не зовсім 

тональна, не зовсім атональною, але яка 

дивно знайома. 

 
 
 

15 | До музики 
Анна Волинська 

 
 

 
Ти, Музико, посланниця небес, 
Наближення душі до ідеалу, 
Який не дався часу на поталу! 
Ти, Музико, — ти чудо із чудес. 
З тобою дух приземлений воскрес, 
Гармонію почувши досконалу. 
Не заглушив простого інтервалу 
Розгнузданий технічний наш прогрес. 
Звільняючись від суєтних оков, 
Гальмує днів розпачлива гонитва. 
Нас Музика бере під свій покров. 
І білий світ — це вже не поле битви, 
Це Віра, це Надія, це Любов, і Музука — 
Як Господу молитва. 

Іноді композитор просто хоче написати пісню про 

музику! Музика – це як небесне чудо, так і молитва 

до Бога. Вона піднімає наші душі та допомагає нам 

уникнути розгнузданого проґресу модерного світу. З 

певним музичним гумором, Волинський 

використовує дванадцятитоновий рядок, а потім 

дисонантний акорд, щоб пeрeдати модерний 

прогрес. 
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16 | An Evening Tryst 
Oleksandr Oles 
Translation: Uliana Pasicznyk and 
Maxim Tarnawsky 

 

Come to my orchard—come 
When the earth says farewell to the sun, 
When the evening mist covers the fields at night. 
Come to my orchard when it begins its prayer 
To the gods, when the flowers begin 
To spill their thick, fragrant incense. 
Come into my orchard, where on this night 
The sweet song of the nightingale won’t be heard, 
But I will sing a song, a song full of poison. 
Come into my orchard. Come... 

Night falls, transforming the garden into a sacred 

place… The poet invites his beloved to join him there, 

but the composer writes a duet for two voices—male 

and female. Who is inviting whom, who is wounded 

more by love’s arrow, who will be first to die the sweet 

death of ecstasy, who…? 

 
 
 

17 | I Ache For You 
Oleksandr Oles 
Translation: Uliana Pasicznyk and 
Maxim Tarnawsky 

 
Come to me, do come! 
I long for you unremittingly, 
My longing knows no limits. 
My torment is inconsolable, 
Yet the night is so bright and tender, like you! 
Like you? Like you? Oh, not at all! 
You are more tender by far 
Than this entire gentle night. 
The bright night will not console me 
Because you are so much more tender, 
Because it’s you! 

Whether it is just a single tremulous note played 

pianissimo or a whole arpeggiated crescendo passage, 

the beloved is more gentle, more dear than the whole 

song put together. Love cannot be circumscribed by 

quatrain or quaver. 

16 | Прийди в мій сад 
Олександр Олесь 

 
 
 

Прийди в мій сад, прийди, 
Як з сонцем стане прощатися земля, 
Коли легкі тумани на ніч застелять поля. 
Прийди в мій сад, коли творити молитву 
Стане він богам, коли почнуть квітки 
Курити густий, пахучий фіміам. 
Прийди в мій сад... Не буде чути 
В цей вечір пісні солов’я, солодку, 
Сповнену отрути співати пісню буду я. 
Прийди в мій сад. Прийди... 

Падає ніч, перетворюючи сад на священне місце…  

Поет запрошує кохану прийти до нього там, але 

композитор пише дует на два голоси – чоловічий і 

жіночий. Хто закликає кого, хто більше 

поранений стрілою любові, хто перший помре 

солодкою смертю екстази, хто…? 

 
 
 

17 | Прийди 
Олександр Олесь 

 
 

 
Прийди, прийди, нудьгую по тобі, 
Нема кінця моїй журбі. 
І так журба моя невтішна, 
І ніч така ясна і ніжна, як ти! 
Як ти? 
О ні, бо ти ніжніша без кінця, 
Ніж вся ласкава ніч оця. 
І ніч ясна мене не втішить, 
Бо ти її стократ миліше, 
То ж ти! 

 

Незалежно від того, чи це просто одна тремольна  

нотка заграна піяніссімо чи цілий наростаючий 

пасаж арпеджіо, кохана більш  ніжна, дорожча, ніж 

вся пісня разом. Любов не може бути обмежена 

строфою чи нотою. 
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18 | Sonnet 
Anna Volynska 
Translation: Uliana Pasicznyk and 
Maxim Tarnawsky 

 

O Universe, hear me! Hear me! 
Do not leave me at this moment on my own 
When my somber spirit is in such pain 
Because it has suffered as much as it wanted. 
I will be silent. I will be tearfully silent. 
Tearfully, I will be silent in the bottomless night. 
Hear me, my Universe, today! 
Because this crying is so bitterly needed 
By this miserable, fleeting speck of dust, 
This persons lost in solitude 
And tied up in these earthly knots. 
Warm her with the worldly soul 
That fills all things forever with itself, 
And grant her a moment of creativity. 

An impassioned, “wordless” prayer to the Universe for 

the gift of inspiration to one who is a mere speck of 

dust. Nevertheless, the poet’s sonnet and the composer’s 

art song reveal that inspiration was indeed granted 

them by the Ultimate Creator. 

18 | Сонет 
Анна Волинська 

 
 
 

О Всесвіте! Почуй мене, почуй! 
Хоч зараз не покинь напризволяще 
Мій дух скорботний і такий болящий, 
Бо він вже натерпівся досхочу! 
Я помовчу. Словами помовчу. 
Сльозами помовчу в нічну безодню. 
Почуй мене, мій Всесвіте, сьогодні, 
Бо терпко так запраглося плачу 
Мізерній проминущій порошині, 
Загубленій в самотності людині, 
Заплутаній в заземлені вузли. 
Пригрій її душею світовою, 
Що всюди й все наповнює собою, 
І творчості хвилину ниспошли! 

Гаряча, “безслівна” молитва до Всесвіту про дар 

натхнення тому, хто є просто проминущою 

порошиною. Все ж таки, сонет поета і мистецька 

пісня композитора вказують, що натхнення 

дійсно було надане їм Всевишнім Творцем. 
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CD 5 | Myroslav Volynsky 
 

 

 

 
 

1 |   To My Love 
Yuriy Fedkovych 
Translation: Uliana Pasicznyk and 
Maxim Tarnawsky 

 
Oh, if I could fly south, 
To the land that knows no winter, 
Where flowers always bloom along the Ebro’s banks, 
Where the song of troubadours sounds, 
There I would hear a song, perhaps, 
And make a gift of it to you, O noble maiden, 
A song as sweet as the murmur of the Douro 
At night under the moonlight. 
Alas, the beautiful warm south is far away, 
Eternally basking in the splendor of May, 
While here, by us, it is so different— 
Only the cold winter lives, 
Where at night the poor orphans lament in the snow 
And God himself is deaf to their cries. 
What good can come of beautiful songs 
Where every heart is like frozen ice? 
If ever again I know a beautiful day 
That shines above all others, 
Then I shall cry, I know, 
And if anyone asks why I shed those tears, 
I will say that in my country, 
Where there is so much snow and hearts so cold, 
There I know the noblest of women, 
Whom I honour and perhaps love. 
Please protect her, Immaculate Madonna, 
And shield her with your heavenly hand. 
May the North’s most beautiful rose— 
The one ever found in those lands— 
Be always in bloom. And teach her 
To walk on flower petals, 
For she will have to walk a thorny path— 
And teach her to pray to you, 
As fervently as I do today. 

Fedkovych wrote a lengthy poem to his beloved, Emelie 

Maroşani. Their love, however, was not to be. The poet’s 

lack of finances and unavoidable military duties forced 

him to forsake Emelie. Instead, she married rich, but 

died young. Volynsky uses only a portion of the text, 

and adds a lyric violin obbligato. 

1 | До далекої коханої 
Юрій Федькович 
Переклад: Богдана Гавришківа 

 
 

Коли б мені на Південь полетіти, 
Який не знає снігу й лютих бур, 
Де Ебра береги вкривають квіти, 
Де уночі співає трубадур. 
Лиш там почув би пісню я, можливо, 
Яку тобі принести міг би в дар, 
Солодку, як Дуеро шум пестливий 
Вночі, як місяць вийде із-за хмар. 
На жаль, далекий шлях в краї південні, 
Залиті теплим сонцем золотим. 
А тут, у нас, життя таке нужденне 
В країні горя і холодних зим. 
Де мерзнуть сироти у ніч зимову 
І навіть Бог німий до мук і бід. 
Хіба почуєш пісню тут чудову, 
Де в людськім серці намерзає лід. 
Коли ще раз я день такий побачу, 
Ім’я якого краще інших днів, 
Тоді, здається, гірко я заплачу, 
А тому, хто спитати б захотів, 
Я відповім, що там, на батьківщині, 
Де злії люди і глибокий сніг, 
Я знаю діву — рідкісну перлину, 
Якої образ в серці я зберіг. 
Охороняй її, Мадонно гожа, 
І будь ти з нею всюди повсякчас. 
Хай розцвітає ця північна рожа, 
Яку ніхто не бачив ще у нас. 
Вели ти їй по квітах лиш ходити, 
Коли ж чека її тернистий шлях, 
Навчи її до тебе так молитись, 
Як нині я молюся у сльозах. 

 

Федькович написав довгого вірша своїй коханій  

Емілії Марошані. Однак їх любов не завершилася. 

Нестача фінансів та неминучі військові обов’язки 

змусили поета покинути Емілію. Тоді вона 

одружилася на багатому, але померла молодою. 

Волинський використовує лиш частину тексту і 

додає ліричне обліґато для скрипки. 



 

 

 

 

 

 
 

2 | Оde To The Violin 
Rosalyn (Silke Lambert) 
Translation: Uliana Pasicznyk and 
Maxim Tarnawsky 

 

Sweeter than the song of the nightingale, 
Clearer than a pure diamond, 
More tender than a lovers’ tryst, 
More powerful than a rushing torrent, 
More radiant than any star above, 
More penetrating than thought and understanding. 
Unearthly sounds, yet audible to us— 
Pure beauty, the joy of life. 
Such a sensation springs only 
From the queen of instruments. 
Incomprehensible, like a miracle, 
Her sound makes us immeasurably rich 
Because it strikes directly at the heart. 

 

Composers do like to write songs about music or 

musical instruments, but poems on such topics are rare. 

Rosalyn has written quite a number of poems on 

musical themes and Volynsky selected one of them for 

this art song. Of course, the violin obbligato is more 

than just an obbligato. 

 
 
 

3 | Hypnotic Eyes 
Anna Volynska 
Translation: Uliana Pasicznyk and 
Maxim Tarnawsky 

 
Yours eyes aren’t just eyes—they’re a sea of green 
With a dark gilding around the edge of its shores. 
I want nothing more, just for them to look at me, 
May your troubled eyes glitter under your 
Pensive brows. 
Yours lips aren’t just lips, they’re magic tenderness, 
So shy and trembling, as if this were their first kiss. 
I will forget everything on earth— 
I will listen to your lips. 
Kiss me! I’m deaf and blind, listening to your lips. 

The song cycle was written as a birthday gift to the 

composer’s wife-to-be. Obviously, the eternal theme is 

love. Each of the four songs presents a different kind of 

love: blind, blissfully satisfied, angry, and passionately 

insatiable. Here the lover talks of the eyes, yet she sees 

not. Just kiss me! 

2 | Ода Скрипці 
Розалін (Сілке Ламберт) 
Переклад: Анна Волинська 

 
 

Ніжні, наче пісня солов’я, 
Чисті і прозорі як кришталь, 
Лагідні, як спогадів печаль, 
Буйні, як потоку течія, 
Сяють так, як вранішня зоря, 
Ранять так, як вигострена сталь, 
Звуки неземні — земний ідеал, 
Насолода і краса життя! 
Звуків королево, володарко мрій, 
Вабить, чарує дивний голос твій. 
Владарюй! Нам душі розкривай, 
Нам серця угору підіймай! 
Щастя дай і радості сльози дай! 
Грай! Не замовкай! Не замовкай! 

Композитори люблять писати пісні про музику 

чи музичні інструменти, та таких віршів 

обмаль. Розалін написала цілий ряд віршів на 

музичні теми, і Волинський вибрав один із них для 

цієї мистецької пісні. Звичайно, тут скрипкове 

обліґато – не просто обліґато. 

 
 
 

3 | В тебе не просто очі 
Анна Волинська 

 
 
 

В тебе не просто очі, в тебе моря зелені, 
З темною позолотою по бильцях своїх берегів. 
Нічого більше не хочу, тільки дивись на мене, 
Хай очі світять турботою з-під замислених брів. 
В тебе не просто губи, в тебе ніжності чудо, 
Такі несміливі, тремтячі, мов вперше цілують вони. 
Я все на світі забуду, я слухати губи буду. 
Цілуй! Я глуха, незряча слухаю губи твої! 

 

 
Пісенний цикль був написаний як подарунок на 

день народження майбутньої дружини 

композитора. Очевидно, що вічна тема – це 

любов. Кожна з чотирьох пісень представляє 

інший вид любові: сліпу, блаженно задоволений, 

гнівну, і пристрасно ненаситну. Тут кохана 

говорить про очі, але сама не бачить. Просто 

– цілуй мене! 61 
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4 | In Your Gentle Arms 
Anna Volynska 
Translation: Uliana Pasicznyk and 
Maxim Tarnawsky 

 
In the cradle of your warm arms 
I lie like a helpless infant, 
And so innocently, so tremblingly 
Ask you for gentleness— 
Ask you for gentleness. 
I ask that eyes look into eyes, 
I ask for your hazel gaze on me. 
Warm me in the stillness of the night 
With your tender eyes—warm me! 
And warm me again with your lips... 
The lanterns’ light will fade 
And for a long, long time between us 
There will be no words. 
We have no need of words. 

No more words are needed…! This love song is more 

like an erotic lullaby where the lover is blissfully 

satisfied to simply lie in the arms of her partner and 

accept his kisses. 

 

 
5 | From A Winter’s Tale 

Anna Volynska 
Translation: Uliana Pasicznyk and 
Maxim Tarnawsky 

 
I came to you from a winter’s tale, 
My hazel eyes framed by frozen snowy lashes. 
I was carrying a rose in my warm palms, 
And through the storms and the cold I got it to you. 
You met me and greeted me, taking the rose, 
But you didn’t warm my eyes with kisses. 
You accepted the winter princess into the cold... 
But she wanted to be consumed by the fire of love! 

There is no song in the heart of this wintry princess—

only recitative! Three-quarters of this poem is set as 

recitative. Her love unappreciated, taken for granted, 

ignored… the princess is consumed with anger. Oh, if 

only she were so consumed with love. 

 

4 | В колисці рук твоїх 
Анна Волинська 

 
 
 

В колисці рук твоїх гарячих 
Я немовлям слабким лежу і так невинно, 
Так тремтяче у тебе лагідність прошу, 
У тебе лагідність прошу. 
Прошу, щоб очі були в очі, 
Прошу про карий погляд твій. 
Зігрій мене у тиші ночі очима теплими, зігрій! 
А ще зігрій мене устами... 
Погасне світло ліхтарів... 
І довгодовго поміж нами не буде слів. 
Не треба слів... 

 
 
 

Більше слів не треба…! Ця любовна пісня більше 

схожа на еротичну колисанку, де кохана блаженно 

задоволена просто лежати в руках свого 

партнера і приймати його поцілунки. 

 

 
5 | Я до тебе з зимової казки прийшла 

Анна Волинська 
 
 
 

Я до тебе з зимової казки прийшла, 
Карі очі в замерзлих засніжених віях. 
Я в долонях гарячих троянду несла 
Й донесла у морозах, у лютих завіях... 
Ти зустрів, привітав, ти троянду забрав, 
Тільки очі мої не зігрів цілуванням. 
Ти царівну зимову у холод прийняв..., 
А вона так хотіла згоріти з кохання! 

Нема пісні у серці цієї зимової царівни – лише 

речитатив! Три четверті цього вірша покладено 

на ноти, як речитатив. Її любов недооцінена, 

даром прийнята, проігнорована… царівна горить 

гнівом. Ой, якби вона так горіла від любови. 
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6 | I Do So Love You 6 | Чуєш? Люблю тебе! 

 Anna Volynska  Анна Волинська 
 Translation: Uliana Pasicznyk and   

 Maxim Tarnawsky   

 
Do you hear? I love you! Do you hear? 
The stars got tangled in the leaves. 
The moon is following behind us. 
He’s jealous, and turning pale, for we are two. 
The evening, saturated with flowers, 
Is whispering about madness. 
I will embrace your shoulders. 
Do you want me to? Just say. 
My open lips are waiting, 
My waiting lips are trembling. 
I will kiss you to death— 
Almost to death. 
May I? 

 
Чуєш? Люблю тебе, чуєш? 
В листі заплутались зорі. 
Місяць за нами крокує, 
Заздрить і блідне: — нас двоє. 
Квітами споєний вечір 
Про божевілля шепоче. 
Я обніму твої плечі. 
Хочеш? Скажи тільки, хочеш? 
Губи чекають відверто, 
Губи чекають тривожно, 
Я зацілую до смерті, 
Майже до смерті. 
Чи можна? 

 
This love is passionate and insatiable. Nevertheless, 

there is a sense of moral restraint, typical in Ukrainian 

literature. The lover wants to kiss her partner to 

death… well, almost… May she? 

 
Ця любов – пристрасна і ненаситна. Все ж таки, 

зберігається почуття моральної стриманости 

характерне для української літератури. Кохана 

хоче зацілувати її коханого до смерти… ну, 

майже… чи можна? 

 

7 | 
 

My Muse 
Oleksandr Oles 

 

7 | 
 
Хочеш ти, щоб пісню я для тебе 
склав 

 Translation: Uliana Pasicznyk and  Олександр Олесь 

 Maxim Tarnawsky   

 
Shall I make you a song 
From fragrant violets and golden lilies, 
Weaving in strands of sunlight 
And filling it with dew and nightingales’ songs? 
Enough, the pen fell from my hands! 
Columbine, your old Pierrot is crying, 
Columbine, look into my heart— 
Fate is pecking at it like a raven. 
Like nails—insults, like pins—my sorrows, 
Like withered flowers—my intentions, 
Enough, the pen fell from my hands— 
Columbine, your old Pierrot is crying. 

 
Хочеш ти, щоб пісню я для тебе склав 
З запашних фіалок, з золотих купав, 
Щоб її жмутами сонця переплів, 
Напоїв росою, співом солов’їв. 
Годі! З рук у мене випало перо... 
Коломбіно, плаче твій старий П’єро. 
Коломбіно! 
В серце ти заглянь моє... 
Доля його люто вороном клює. 
Як гвіздки — образи, як голки — жалі, 
Як квітки зів’ялі — заміри мої. 
Годі! З рук у мене випало перо... 
Коломбіно, плаче твій старий П’єро. 

 
The song cycle consists of fourteen poems by Oles. They 

are united by the poet’s desire to express something in 

song, usually a song to wake the slumbering masses 

from their soporific dreams. The poet appears in 

different guises: as Pierrot, a clown, a minstrel, a 

prophet, a high priest, an old man selling flowers… 

 
Пісенний цикль складається з чотирнадцяти 

віршів Олеся. Їх об’єднує прагнення поета 

виразити щось у пісні, яка розбудить дрімаючі 

маси з їхніх задурманених снів. Поет являється у 

різних видах: як П’єро, паяц, кобзар, пророк, 

первосвященик, старий продавець квітів… 
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8 | Awaken My Song! 
Oleksandr Oles 
Translation: Uliana Pasicznyk and 
Maxim Tarnawsky 

 

Awaken my song that’s asleep 
Like the princess in an old fairy tale. 
Let it trill like a bird, 
Let it thunder like an angry storm. 
Let it blare like a trumpet, 
Calling the people to gather under their flags. 
Awaken my song that’s asleep 
In my snow-bound heart! 
Let it fly as on wings 
O’er the wide fields of Ukraine 
And return, free and bright, 
Casting cornflowers at your feet! 

There is no need to create this song. It already exists, 

but it sleeps. Wake it and let it thunder throughout 

Ukraine, gathering all of the people under its banner! 

 
 
 

9 | How To Express In Words...? 
Oleksandr Oles 
Translation: Uliana Pasicznyk and 
Maxim Tarnawsky 

 
The silver chords, flowing from my heart— 
How will I shape them in words? 
How will I capture the rainbow-like dreams 
That have mixed themselves in their sounds? 
The tender flowers whose scent fills my heart— 
How will I manage to pick them? 
The pearls of my tears, trembling on the flowers— 
How will I gather them for you? 
All the world is unable 
To embody my feelings in sounds, in words... 
How will my soul give them voice 
When it’s but a part of the soul of the world? 

A very inward-looking poet seeks to capture the sound 

of his silver heart strings in order to write his song. If he 

cannot find the words, how will others sing the song? 

8 | О, збуди мою пісню 
Олександр Олесь 

 
 
 

О, збуди мою пісню, що спить, 
Мов у казці старій королівна! 
Хай, як пташка вона затремтить, 
Хай, як грім, загримить вона, гнівна. 
Хай у сурму вона засурмить 
І збере веcь народ під стягами. 
О, збуди мою пісню, що спить 
В моїм серці, закутім снігами! 
Хай на крилах полине вона 
На широкі степи України 
І повернеться, вільна й ясна, 
І волошки до ніг твоїх кине! 

Не потрібно створювати цю пісню. Вона вже 

існує – тільки спить. Треба пробудити її. Нехай 

вона загримить по всій Україні, збираючи всіх під 

прапором своїм! 

 

 
9 | Срібні акорди, що з серця знялись 

Олександр Олесь 
 
 
 

Срібні акорди, що з серця знялись, 
Як я в послів`я їх втілю? 
Райдужні мрії, що з ними злились, 
Як їх зловити зумію? 
Ніжнії квіти, що в серці пахтять, — 
Як їх відтіль позриваю? 
Жемчуги сліз, що на квітах тремтять, 
Як їх тобі позбираю? 
Втілить чуття мої в згуки, 
В слова світ увесь навіть не в волі... 
Як же душа моя їх проспіва, 
Частка душі світової?! 

Задуманий поет шукає, як зловити звуки срібних 

струн його серця, щоб написати свою пісню. Якщо 

він не зможе знайти до неї слів, то як інші 

заспівають її? 
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10 | The Storm 
Oleksandr Oles 
Translation: Uliana Pasicznyk and 
Maxim Tarnawsky 

 
’Twas hell, it seemed, in that hour— 
The wild thunder moaned and roared, 
The arrows of lighting flew without end, 
The heavens appeard all fiery and black. 
The storm passed and, frightened, I asked: 
What happened to my beloved land? 
No doubt the storm has left ruin behind, 
They say it laid low the broken willow. 
My thoughts! When I pour you out in cold words, 
In my songs, in my heart there’s a hell like that 
It consumes my entire soul. 
My thoughts! Chilled by the comments of others— 
My song! What can you do in my country? 
Perhaps you can strike at the broken willow, 
The one that lived on, giving no joy to the world? 

A storm has ravaged the country. What will happen 

next? Maybe the poet can create a song that will 

complete the devastation—at least finish destroying 

what is useless. 

 

 
11 | A Gentle Song 

Oleksandr Oles 
Translation: Uliana Pasicznyk and 
Maxim Tarnawsky 

 
Tender, like the whisper of a blade of grass, 
Such a song I wish to weave for you. 
From the rays of starlight, from a spider’s threads 
Such as human eyes cannot see. 
I would quietly lull you off to sleep 
On an arm, on a blade of grass, 
And in your sleep, give you not dreams but 
butterflies, 
So that you might rest from your weariness. 
I want to heal your wounds, 
Not forever or for years but for a moment, 
Because they will be torn open again by oceans, 
Because the storm rages on. 

A gentle song that heals is needed to bring respite, but 

for a moment. Another storm is brewing on the ocean. 

Is this another war, a plague, a natural calamity…? 

10 | Пекло, здавалось, було в ту годину 
Олександр Олесь 
переклад: Леонід Первомайський 

 
 

Пекло, здавалось, було в ту годину... 
Грім, як шалений, стогнав і ревів, 
Блискавок стріли літали без впину, 
Ввесь небозвід то палав, то чорнів. 
Буря пройшла, і я з жахом питаю: 
Що ж то зробилось з коханого краю? 
Певно, руїну та буря зробила? 
Кажуть “Вербу десь розбиту добила”. 
Думко! коли я тебе виливаю в слово холоднеє, 
В пісню свою, пекло таке ж я в душі своїй маю — 
Спалює всю воно душу мою... 
Думко! остуджена словом людським, — 
Пісне! що зробиш ти в краї моїм? 
Може, удариш в вербу недобиту, 
В ту, що жила, не радіючи світу?! 

Буря розорила країну. Що буде далі? Може поет 

створить пісню, яка завершить руїну – принаймні 

знищить те, що безкорисне. 

 
 
 

11 | Ніжну-ніжну, як подих билини 
Олександр Олесь 

 
 
 

Ніжну-ніжну, як подих билини, 
Я хотів би вам пісню сплести. 
Із проміння зорі, із ниток павутини, 
яких людським очам не знайти. 
Я хотів би вас тихо приспати 
На руці, на листочку трави, 
І вві сні вам не сни, а метеликів дати, 
Щоб спочили потомлені ви. 
Я загоїти хочу вам рани 
Не навіки чи роки — на мить... 
Бо розмиють їх знов океани, 
Бо ще буря і досі шумить. 

Ніжна пісня, яка лікує, потрібна, щоб принести  

перепочинок, але на мить. Інший биря надходить з 

океану. Чи це ще одна війна, чума, стихійне лихо…? 
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12 | Not All Sorrows Have Died 
Oleksandr Oles 
Translation: Uliana Pasicznyk and 
Maxim Tarnawsky 

 
Not all sorrows have died, 
Not all songs have been sung, 
Not all horizons have clouded over— 
My blood still boils, roiling in rage, 
And my heart still beats like a bell. 
My entire soul is in flames. 
To you and to life I will not succumb, 
I shall not douse the fire with tears, 
I shall spread myself out as the steppe, 
I shall spill out a sea of songs, 
And into each song I shall pour 
All my passion, all my blood. 

Not every grief is gone; not every song is sung. The 

passion the poet feels can be transformed into a sea of 

songs that will bring harmony to the world. 

 

 
 
 
 

 

13 | Play On, Clown! 
Oleksandr Oles 
Translation: Uliana Pasicznyk and 
Maxim Tarnawsky 

 
“Call out, you clown, laugh on carelessly! 
Give us jokes, laughs, and amusements. 
Play on, you poet, keep singing, 
Let your song remind us of the past.” 
The clown calls out, whistles, and jumps, 
Bluebells scattering like birds— 
The poet, aflame, plays the harp, 
The strings aflood with blood... 
They’ve left, delighted with the banquet, 
The golden chandeliers are dark. 
In the shadows the clown and the poet embrace, 
They stand alone, and weep. 

At times, the poet like a clown struts upon the stage, but 

the two personas are one and the same. There is 

something Felliniesque in this image of the poet-clown. 

12 | О, ще не всі умерли жалі 
Олександр Олесь 

 
 

 
О, ще не всі умерли жалі, 
Не всі проспівані пісні, 
Не всі захмарилися далі, — 
Ще кров кипить, клекоче в шалі, 
І серце бє, як дзвін, в мені, 
І вся душа в огні. 
Життю і вам я не скорюся, 
Вогню сльозами не заллю, 
Я буйним степом розгорнуся, 
Я морем співів розіллюся, 
І в кожну пісню увіллю весь жар,  
Всю кров мою. 

Не всі жалі пройшли; не всі пісні проспівані. 

Страждання, яке переживає поет, може бути 

перетворене на море пісень, які донесуть світові  

гармонію. 

 
 

 
 

 
13 | Кричи, паяце 

Олександр Олесь 
 
 
 

“Кричи, паяце, смійсь, байдужий! 
Розваги, жарту, сміху дай... 
Співай нам, грай, поете дужий, 
Колишнє піснею згадай!..” 
Кричить паяц, свистить, стрибає, 
Пташками дзвоники знялись... 
Горить поет, на арфі грає, 
А струни кров’ю налились. ... 
Пішли, вдоволені бенкетом. 
Погасли люстри золоті. 
В пітмі паяц обнявсь з поетом, 
Стоять і плачуть в самоті. 

Іноді поет, немов паяц, по сцені ходить, але ці дві 

особи одна і та сама. У цьому образі поета-паяца 

є щось Феллінівського. 



67 

 

 

 

14 | A Dreamless Sleep 
Oleksandr Oles 
Translation: Uliana Pasicznyk and 
Maxim Tarnawsky 

 
The people, like the dead, 
Sleep without dreams, 
But I play my lyre 
And amuse the rich. 
Shame on me, shame! 
Be still, my silver strings— 
The whole land is drowning in swamps, 
With corpses and coffins everywhere. 
No! I want to smash the lyre 
And pick up a brass trumpet 
And with it wake the dead in the mountains 
And all of poor Ukraine. 
I’ll abandon my songs of beauty 
And forget my own worries, 
And from the mountains I shall bring 
The holy tablets for the people. 

 

The poet as minstrel (kobzar) cannot wake up the 

somnolent masses. Break the lute, sound the trumpet, 

wake the nation, bring to the people of Ukraine a new 

commandment. 

 
15 | A Prophet Enraged 

Oleksandr Oles 
Translation: Uliana Pasicznyk and 
Maxim Tarnawsky 

 
When there is no prophet on earth 
Let him fly down from the secret stars! 
Let him stop on the darkest clouds 
With the anger of heaven on his countenance. 
Let his words thunder down from above 
And let his anger, like lightning descend. 
May the hearts of men start weeping, 
May all living souls take note. 
When the prophet is jeered with laughter, 
May the thunder of his words strike, 
May his anger set the clouds aflame 
And may the fiery rain pour down. 

Taras Shevchenko, Ukraine’s 19th-century national 

poet and kobzar, is considered to be the prophet of the 

people. Let the angry words of the prophet be heard by 

all who have forgotten them. 

14 | Народ, як мертвий, спить без снів 
Олександр Олесь 

 
 

 
Народ, як мертвий, 
Спить без снів, 
А я на лірі граю і вас, 
Нудьгуючих панів, 
Піснями розважаю. 
Ганьба мені, ганьба мені! 
Замовкніть, срібні струни, 
Бо цілий край кона в багні, 
І скрізь мерці і труни. 
Ні! Хочу ліру я розбить, 
Узяти сурму мідну 
І нею з гір мерців будить 
І Україну бідну. 
Лишу я співи про красу, 
Забуду власні жалі, 
І з гір високих понесу 
Народові скрижалі. 

Поет, як кобзар, не може розбудити сонливі маси. 

Треба ліру (кобзу) розбити, на сурмі заграти, 

Український народ пробудити, та принести 

йому новий заповіт. 

 
15 | Коли нема пророка на землі 

Олександр Олесь 
 
 
 

Коли нема пророка на землі, 
Нехай злетить він з зір таємних! 
І спиниться на хмарах темних 
З небесним гнівом на чолі. 
Нехай, як грім, гримлять його слова, 
І гнів, як блискавка палає, 
Хай в людях серце заридає, 
Заб’ється вся душа жива. 
Коли ж пророка сміхом осміють, 
Хай грім промов його ударе, 
Хай гнів його запалить хмари, 
Дощі вогненні хай поллють! 

Тарас Шевченко, український національний поет і 

кобзар, вважається пророком народу. Нехай його  

гнівні пророчі слова почують всі, хто про них 

забув. 
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16 | The Knight Of Beauty 
Oleksandr Oles 
Translation: Uliana Pasicznyk and 
Maxim Tarnawsky 

 
Poet, knight of beauty, tear off your lilies 
And raise them one last time to your lovely muse. 
You’re celebrating a mass. Oh, how strange! 
Can’t you see your temple is empty? 
The only ray of light within 
Is but the tourist here. 
What can your words mean to the assembled crowd, 
Your thunder and your strength of soul, 
When they see You lying in your bed, 
Your ears beneath the covers? 

The sun sets, the people sleep, and the poet, as high 

priest, celebrates within his empty temple. 

16 | Поете! Лицарю краси 
Олександр Олесь 

 
 
 

Поете! Лицарю краси, зірви свої лілеї 
І їх востаннє піднеси твоїй прекрасній феї. 
Ти правиш месу. О, чудний! 
Поглянь: твій храм порожній, 
Єдиний промінь заблукав сюди, 
Як подорожній. 
Бо що юрбі твої слова, громи 
І сила духа, коли на ліжку голова 
І під кожухом вуха. 

 

Сонце заходить, люди сплять, а поет, як 

первосвященик, святкує в своєму порожньому 

храмі. 
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17 | My Song Resounds Among 
The Godless 
Oleksandr Oles 
Translation: Uliana Pasicznyk and 
Maxim Tarnawsky 

 
If only the mountain of doubt would collapse, 
If only the goal would burst into flame, 
My golden trumpet could still 
Resound with the thunder of spring. 
I’m silent, silent—for whom should I sing? 
For these Pharisees and shopkeepers? 
Each one of them is ready to sell out 
Our temple, already ruined. 
Do you expect thunder to wake them, 
Can their stone souls yet be set aflame? 
Will you stir them with your lightning, 
You, all ablaze in flames? 
Oh no! Their only cares 
Are bread and money for a rainy day, 
Your worries are not part of their concern 
Nor are your tears, the anger of your songs. 
What are you to them? 
An odious creature, a powerless fool, 
Who fell from grace, with screams and lamentations, 
Kept them from sleeping just yesterday. 
I’m silent... I walk the path of despair, 
A path of thorns along the edge of cliffs, 
Blood dripping from my lyre 
And in my footsteps poppies bloom. 

The people are Pharisees, merchants, mercenaries… 

There is only the path of thorns for the poet to follow. 

17 | Коли б гора зневіри впала 
Олександр Олесь 

 
 
 

 
Коли б гора зневіри впала, 
Коли б зажеврілась мета, 
Моя б ще сурма золота 
Весняним громом пролунала. 
Мовчу, мовчу. Кому співати?! 
Цим фарисеям, крамарям? 
Та кожний з них готов продати 
Ще раз зруйнований наш храм. 
Хіба розбудиш їх громами, 
Хіба їх душі камяні запалиш, 
Проймеш блискавками ти, 
Весь палаючий в огні?! 
О ні! Єдина в них турбота — 
Це хліб та гріш на чорний день, 
Чужа для них твоя скорбота, 
І плач, і гнів твоїх пісень. 
Для них ти що? 
Страшна потвора, безсилий блазень, 
Що упав, що криком-зойком 
Ще учора заснуть їм міцно не давав. 
Мовчу... Іду шляхом зневіри, 
Тернами, кручами іду... 
І капа кров з моєї ліри, 
І квітне маком по сліду. 

Люди – фарисеї, купці, найманці ... Для поета 

лишається тільки терниста дорога. 
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18 | A Song Cries Out 
Oleksandr Oles 
Translation: Uliana Pasicznyk and 
Maxim Tarnawsky 

 
The wounded pigeons took flight 
Into the rays of sun, 
And then again they fell to earth 
With bloodied breasts. 
Shots erupted and they fell 
Onto my poor heart again— 
They were lost in some bottomless despair 
While in my heart blood boiled. 

Unwanted songs, like injured doves, fall bloodied to the 

ground, and the poet’s heart bleeds. 

 
 
 
 

 
 

19 | The Pitiless 
Oleksandr Oles 
Translation: Uliana Pasicznyk and 
Maxim Tarnawsky 

 

A blind man selling violets: 
“Take one, for the sake of bread” 
My broken heart 
Is also full of violets. 
They didn’t hear the pleas, 
They didn’t throw him a piece of bread. 
O my blossoming heart, just wither— 
No one needs any violets. 

Like an old man who sells violets, the poet tries to sell 

his wares. No one is interested in his writings, not even 

for a scrap of bread. 

18 | Підбиті голуби здіймались 
Олександр Олесь 

 
 

 
Підбиті голуби здіймались 
З землі до променів ясних, 
І знов на землю обривались, 
І червоніли груди їх... 
Знялися згуки і упали 
На бідне серце моє знов... 
Вони в безоднях десь пропали, 
А з серця виступила кров. 

Нікому непотрібні пісні, як поранені голуби, 

падають закривавлені на землю, і серце поета 

стікає кров’ю. 

 
 
 
 

 
19 | Фіалки сліпий продає 

Олександр Олесь 
 
 
 

Фіалки сліпий продає: 
“Візьміть хоч за хліба кавалок!” 
Ах, серце розбите моє — 
Теж повне пахучих фіалок. 
Вони не почули благань, 
не кинули хліба сліпому... 
О серце розквітле, зів’янь, 
Фіалок не треба нікому! 

 
Поет, як старий продавець фіялок, намагається 

продати свої товари. Його твори нікому 

непотрібні, навіть за кусок хліба. 
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20 | Life Passes Like A Dream 
Oleksandr Oles 
Translation: Uliana Pasicznyk and 
Maxim Tarnawsky 

 
Life passes like a dream, 
In thickets in the forest. 
And even now, someone’s terrible hand 
Is reaching for the curtain. 
Hold still! The evening has not yet passed. 
The woods are still full of life! 
The heart has not yet drained its blood, 
The songs have not yet all been sung. 

The time has come for the curtain to come down. The 

stage is dark. The poet’s life is over. But wait, there are 

some songs yet unsung. 

20 | Життя минає, наче сон 
Олександр Олесь 

 
 

 
Життя минає, наче сон, 
У пущі, серед лісу. 
І вже чиясь страшна рука 
Береться за завісу. 
Постій! Ще вечір не погас, 
Ще повний шуму праліс! 
Ще серце кровю не зійшло, 
Пісні не доспівались! 

Настав час, щоб завіса впала. На сцени темно. 

Життя поета скінчилось. Але почекайте, є ще 

кілька пісень, які не написані. 



 

 

Pavlo Hunka Bass-Baritone 

 
Internationally acclaimed opera singer Pavlo Hunka was born 

in England, the son of a Ukrainian father and an English 

mother. He qualified as a linguist and then practised as a lawyer 

for four years in the United Kingdom before embarking on a 

stellar singing career. He began his vocal studies at the Royal 

Northern College of Music in Manchester and completed them 

in Switzerland with Kammersängerin Maria Sandulescu. 

Pavlo began his operatic journey in Basel, Switzerland. For 

the last 27 years, he has been singing in the most prestigious 

opera houses of the world—in Paris, Vienna, Munich, Florence, 

Amsterdam, London, Salzburg, Berlin and Toronto—under 

a glittering array of conductors, including Claudio Abbado, 

Jeffrey Tate, Zubin Mehta, Sir Simon Rattle, Daniel Barenboim, 

Esa-Pekka Salonen and Kirill Petrenko. 

Highlights include the title role in Wozzeck at the Maggio 

Musicale in Florence; Macbeth in Berlin; Falstaff at the 

Canadian Opera Company in Toronto; Klingsor and Amfortas 

in Parsifal in Budapest; Nekrotzar in Le Grand Macabre in 

Brussels; the General in Prokoffiev’s The Gambler in Amsterdam; Simone in The Florentine Tragedy in 

Geneva; Boris in Lady Macbeth of Mtsensk in London; Tsar Dodon in The Golden Cockerel in Brussels; 

and Šiškov in From the House of the Dead in Berlin in the acclaimed Patrice Chereau production with Sir 

Simon Rattle. 

Pavlo is Artistic Director of the Ukrainian Art Song Project, www.ukrainianartsong.ca, created in 2004 

to record over 1000 Ukrainian classical art songs by 26 Ukrainian composers: songs never heard by the 

world; songs that deserve to be performed on the world stage. 

Future projects include Prokofiev’s The Gambler in Basel; Alberich in Wagner’s Ring-Cycle in Odense and 

Leipzig; and Janacek’s From the House of the Dead at La Monnaie in Brussels. 
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Павло Гунька (бас-баритон) 

Оперний співак міжнародного визнання Павло Гунька народився в Англії. Його батько - українець, 

а мати - англійка. Перш ніж розпочати зоряну артистичну кар’єру, Павло закінчує університет 

на факультетах сучасних мов та права. Працюючи адвокатом він розпочав навчання співу у 

Королівському північному коледжі музики в Манчестері. 

Свою нову співочу кар’єру Павло розпочав в оперному театрі Базеля (Швейцарія), де виконував  

багато ролей як бас-баритон. У цей час він закінчує вокальний вишкіл у володарки престижної премії 

Камерзінґерін - Марії Сандулеску. 

Останні 27 років Павло співає в найпрестижніших оперних театрах світу: Парижі, Відні, Мюнхені,  

Амстердамі, Лондоні, Зальцбургу, Берліні і Торонто, під орудою таких відомих диригентів, як Клаудіо 

Аббадо, Джефрі Тейта, Пітер Шнайдер, Зубін Мети, Даніеля Баренбойма, Еса-Пекка Салонена, Річард 

Бредшоу та Кирила Петренка. 

Його репертуар складають: головні ролі в операх “Воццек”, на оперному фестивалі Maggio Musicale 

(Флоренція); “Макбет” (Берлін), “Фальстаф” (The Canadian Opera Company), Клінгзор та Амфортас 

в опері “Парсифаль” (Будепешт), Некроцар в “Le Grand Macabre” (Брюсель), Генерал в опері “Гравець” 

(Амстердам), Сімон у “Флорентійській трагедії” (Женева), “Золотий півник” (Брюссель), Шишков 

в опері “З мертвого дому” (Берлін) - у відомій постановці Патріса Шеро у співпраці з сером 

Саймоном Раттлом. 

Павло є головним ініціатором та рушієм міжнародного проекту Ukrainian Art Song Project 

(www.ukrainianartsong.ca), завдяки якому у 2006 році світ побачив мистецькі пісні Кирила Стеценка 

на компакт-дисках і в друці, у 2010 - Миколи Лисенка, та у 2011 - Якова Степового. 
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Monica Whicher Soprano 
 
 

Style and musical elegance combined with an intuitive theatrical 

sense are the hallmarks of Monica’s performances on the concert 

and opera stage. She has performed all around the world with 

conductors including Helmuth Rilling, Peter Oundjian, Jukka- 

Pekka Saraste, Franz Paul Decker, Stuart Bedford, Yannick Nezet- 

Seguin, Duane Wolff, Pinchas Zuckerman, among others. 

Monica was nominated for a Juno Award for Singing Somers 

Theatre and two Dora Mavor Moore Awards. Critically acclaimed 

for her portrayals of Mérope in Lully’s Persée and Telaïre in 

Rameau’s Castor et Pollux, she is also featured on the Juno-Award 

winning CDs Mozart’s Magic Fantasy, Beethoven Lives Upstairs and 

Daydreams and Lullabies. Other recordings include Lullabies and 

Carols for Christmas, with harpist Judy Loman (Naxos), Hatzis’ 

Erotikos Logos (Marquis), and Centrediscs’ recently released, 

Juno-nominated Breathe: Music for Voices and Early Instruments by 

James Rolfe. Monica appears on The Art Songs of Mykola Lysenko, 

The Art Songs of Yakiv Stepovyi, and The Galicians l and ll, all for the 

Ukrainian Art Song Project. 

Monica studied at the Banff School of Fine Arts and the Britten-Pears School of Music. She is a graduate of the 

University of Toronto, where she studied with Lois Marshall. Monica is now on the faculty at the University of 

Toronto and the Glenn Gould School of the Royal Conservatory of Music. 
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Моніка Вічер (сопрано) 

Стиль та музична елегантність, поєднані з природнім театральним чуттям є  ознакою виступів Моніки 

на концертних та оперних сценах. Вона виступала по всьому світу з такими відомими диригентами, 

як Гельмут Ріллінг, Пітер Оунджіан, Юкка-Пекка Сарасте, Франц Пол Деккер, Стюарт Бедфорд, Яннік 

Незет-Сегін, Дуейн Вольф, Пінгас Цукерман та інші. 

Моніка була номінована на премію “Singing Somers Theatre” та дві нагороди Dora Mavor Moore. 

Визнані критиками її портфоліо Меропа в “Персеї” (Люллі) та Телаїри в “Кастор і Поллукс” (Рамо). 

Вона представлена на CD-дисках Juno-Award: “Чарівна фантазія” Моцарта, “Бетховен живе нагорі”, 

“Сутінки та колискові”. Інші записи включають “Колискові та колядки” з арфісткою Джуді Ломан 

(Naxos), Hatzis’ “Erotikos Logos” (Marquis). Нещодавно випущений диск “Музика для голосу і 

старовинних інструментів” Джеймса Рольфа, номінований на юнацьку премію “Breathe”. Моніка є в 

записах Ukrainian Art Song Project, на дисках “Мистецькі пісні Миколи Лисенка”, “Мистецькі пісні 

Якова Степового”, а також “Галицькі пісні І” та ІІ том. 

Моніка навчалася у школі образотворчого мистецтва Banff та музичній школі Britten-Pears. Вона 

випускниця університету Торонто, де навчалася Лоїс Маршалл. Моніка зараз працює на музичному 

факультеті Торонтського університету та у школі Glenn Gould Королівської музичної консерваторії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

75 



 

 

Virginia Hatfield Soprano 

Toronto soprano Virginia Hatfield is known for her luminous 

voice and widely varied repertoire, her “clear, bell-like tone” 

(Opera Canada) and “warmth and radiance” (Halifax Herald), and 

“spellbinding” (Globe and Mail) singing. 

Recent highlights include her debut with the Luminato Festival, 

singing Bach in Michael Greyeyes and Yvette Nolan’s dance-opera 

Bearing; the world premiere of composer Brian Finley’s The Pencil 

Salesman, directed by Tapestry Opera’s Michael Mori; a debut with 

the Grand Philharmonic Choir in Mozart’s Mass in C Minor; a 

return to Symphony Nova Scotia for Bach’s Christmas Oratorio, and 

appearances with The Talisker Players, The Elmer Iseler Singers, 

Toronto Masque Theatre, and recordings for the Ukrainian Art Song 

Project. 

Virginia’s opera roles include Zerlina in Don Giovanni and 

Marzelline in Fidelio, for the Canadian Opera Company; Italian 

Singer in Capriccio and Naiade in Ariadne auf Naxos for Pacific 

Opera Victoria; Angelica in Orlando and Elena in La Donna del 

Lago, for Voicebox: Opera in Concert; Leila in The Pearl Fishers 

and Musetta in La Boheme, for Opera Hamilton; Susanna in Le Nozze di Figaro with Saskatoon Opera, and 

Zora in Svadba (Wedding) for Queen of Puddings Music Theatre on their European tour and for Opera 

Philadelphia. 

During the 2017/2018 season Virginia performed Messiah with the Toronto Beach Chorale, and returned to 

the COC Chorus for Stravinsky’s The Nightingale and other Fables, and Donizetti’s Anna Bolena. 

Virginia performs with fellow soprano Joni Henson and mezzo-soprano Megan Latham on their acclaimed 

Christmas CD, Christmas at Casa Diva. 
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Вірджинія Хатфілд (сопрано) 

Вірджинія походить з Торонто, вона відома завдяки своєму блискучому голосу і різноманітному 

репертуару. Її спів “чистий як дзвіночок” (Opera Canada), “теплий та сяючий” (Halifax Herald) а також 

“заворожуючий” (Globe and Mail). 

Нещодавні роботи включають: дебют на фестивалі Luminato, виконання музики Баха у танцювальній 

опері “Bearing” у постановці Майкла Греєєса та Іветти Нолан; світова прем’єра “The Pencil 

Salesman” композитора Брайана Фінлі, режисера опери Tapestry Майкла Морі; деб’ютувала з Grand 

Philharmonic Choir в “Мессі до-мінор” Моцарта; виконувала “Різдв’янну ораторію” Баха разом з 

симфонічним оркестром Нової Шотландії, виступала з талановитими The Talisker Players, The Elmer 

Iseler Singers, Toronto Masque Theatre, а також приймала участь у записах Ukrainian Art Song Project. 

Оперні ролі включають: Церліна в о. “Дон Жуан” та Марселіна в о. “Фіделіо” для Canadian Opera 

Company; Італійський співак в о. “Капрічіо” та Наядла в о. “Аріадна на Наксосі” для Pacific Opera 

Victoria; Анджеліка в о. “Орландо” та Єлена в о. “Діва озера” для Voicebox: Opera in Concert; Лейла 

в о. “Шукачі перлів”, Мюзетта в о. “Богема” для Opera Hamilton; Сюзанна в о. “Весілля Фігаро” 

з Saskatoon Opera, та Зора о. “Весіллячко” для Queen of Puddings Music Theatre під час їхнього 

європейського турне та для Opera Philadelphia. 

У сезоні 2017/2018 року Вірджинія підготувала “Месію” разом з Toronto Beach Chorale, та разом з 

хором Canadian Opera Company готує для постановки “Соловейко та інші байки” Стравінського та  

“Анна Болена” Доніцетті. 

Вірджинія виступає разом зі своїми товаришками сопрано Джоні Хенсон та мецо-сопрано Меган 

Латам з їхніми відомими Різдвяними CD “Christmas at Casa Diva.” 
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Krisztina Szabó Mezzo-Soprano 

Krisztina is of Hungarian-Canadian origins and has become 

highly sought after as an artist of supreme musicianship and 

stagecraft. She has performed extensively in North America and 

Europe, including the title role in Cenerentola (Rossini), Idamante 

in Idomeneo (Mozart), Donna Elvira in Don Giovanni (Mozart), 

Hänsel in Hänsel und Gretel (Humperdinck), Komponist in Ariadne 

auf Naxos (Strauss), Musetta in La bohème (Puccini), Nerone in 

Agrippina (Handel), The Woman in Erwartung (Schoenberg), 

Judith in Bluebeard’s Castle (Bartók) and The Pilgrim in L’Amour 

de Loin (Saariaho). She is also a frequent performer of recital, 

concert, and chamber repertoire, and has a particular passion for 

contemporary music. Krisztina is a Professor of Voice Studies at 

the University of Toronto’s Faculty of Music. 

 

Крістіна Сабо (мецо-сопрано) 

Крістіна походить з угорсько-канадського роду. Вона 

прославилась у цілому світі завдяки багатогранному 

вокальному таланту та майстерній акторській грі. Виступає 

у Північній Америці та Європі у головних оперних партіях, 

зокрема: Попелюшка в однойменній опері Россіні, Ідаманте в “Ідоменео” та Донна Ельвіра в “Дон  

Жуан” (Моцарт), Гензель в “Гензель і Ґретель” (Гумпердінк), Композитор в “Аріядна з Наксосу”  

(Штраус), Мюзетта в “Богема” (Пуччіні), Нерон в “Агріппіна” (Гендель), Жінка в “Очікування” 

(Шенберг), Джудіт в “Замок герцога Синя Борода” (Барток), Пілігрим в “L’Amour de Loin” (Саар’яго). 

Крістіна часто виступає з речиталями, концертними та камерними програмами та має пристрасть до 

сучасної музики. Крістіна - професор вокалу на факультеті музики в університеті Торонто. 
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Andrea Ludwig Mezzo-Soprano 

Originally from Regina, Saskatchewan, Juno-nominated and Dora- 

award-winning mezzo soprano Andrea Ludwig is an artist of depth 

and versatility. Hailed by Robert Harris of the Globe and Mail as 

a ”tremendous tour de force of powerful vocalization,” she has 

performed numerous roles with the Canadian Opera Company, 

as well as Edmonton Opera, Tapestry Opera, Philadelphia Opera, 

San Francisco Opera, Canadian Stage, Vancouver Opera and the 

Festival d’Aix-en-Provence. Concert performances have been with 

Soundstreams, TSO Chamber Players, Toronto Masque Theatre, 

The Bach Elgar Choir, Symphony New Brunswick, Symphony 

Nova Scotia, Toronto Symphony Orchestra, and Against the Grain 

Theatre. Recordings include Responsio, by Peter Togni, Schubert 

Orchestrations with Symphony Nova Scotia and the Ukrainian Art 

Song Project Galicians ll. Andrea has recently accepted the postion 

of Assistant Artistic Director of the UASP, working closely with 

Pavlo Hunka on varied programmes. 

 

Андрея Лудвіг (меццо-сопрано) 

Походить з Реджайни, Саскачевану. Номінована на премію  

Juno та лауреат премії Dora, Андреа – багатогранний та глибокий артист. Названа Робертом Гаррісом 

в газеті The Globe and Mail як “володарка сильного і потужного голосу”. Вона виконувала численні  

ролі разом з Canadian Opera Company, а також в Едмонтонському, Гобеленському, Філадельфійському, 

Сан-Франциському, Ванкуверському оперних театрах, Canadian Stage а також на фестивалі d’Aix- 

en-Provence. Нещодавно Андреа закінчила виступи у надзвичайно вдалому спектаклі “Шинель: 

музичний кравець”, композитора Джеймса Ролфе. 

Андрея співрацює з Soundstreams, оркестром TSO, театром Маск в Торонто, симфонічними 

оркестрами Нью-Брансвіку, Нової Шотландії, Торонто, і театром Against the Grain. Нещодавні записи 

включають “Responsio” Пітера Тогні, оркестрові твори Шуберта разом з оркестром Нової Шотландії, 

та Ukrainian Art Song Project, де Андреа нещодавно зайняла посаду асистента артистичного 

директора в Канаді. 
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Laura McAlpine Mezzo-Soprano 

Winnipeg born Laura McAlpine has been acclaimed for her 

“mellifluous singing and flashes of wit” (Opera Canada), an 

“impressive voice that jumps off the stage” (Classical 96.3 FM), 

and an “expressive voice with fine artistic sensibility” (Whole Note 

Magazine). 

Chamber and concert performances include the North American 

premiere of Krystof Maratka’s Vabeni at TSO’s New Creations 

Festival, with conductor Peter Oundjian, and the world premiere 

of Christopher Mayo’s Under Dark Water at the 21C Music Festival, 

with Esprit Orchestra and Alex Pauk. Laura has sung with Victoria 

Symphony Orchestra, with conductor Alain Trudel, Handel’s 

Messiah, with the Elmer Iseler Singers and The Cellar Singers, and 

Rossini’s Petite Messe Solennelle with conductor Mitchell Pady. 

Chamber works include Spirit Dreaming (Maurice Ravel’s Chanson 

madécasses, Peter Sculthorpe’s Island Dreaming, and Tanu by John 

Beckwith) with Talisker Players; music of Cole Porter and Irving 

Berlin, Anything Goes and Puttin’ on the Ritz. Laura self-produced 

A Poet’s Love, a two-act staged recital and recording of the 

Dichterliebe song cycles by Robert Schumann and Ukrainian composer Mykola Lysenko, with pianist David 

Eliakis; available on iTunes. 

Operatic roles include Sesto La clemenza di Tito, Dorabella Cosi fan tutte, Madame Flora The Medium, Charlotte 

Werther, Cherubino Le nozze di Figaro, Dryade Ariadne auf Naxos, Orlovsky Die Fledermaus, Siebel Faust. 

Future Projects: Sarinder in Factory Theatre’s production of Savitri and Sam, Aunt Luce Gertrude in Charles 

Wilson’s Kamouraska for Opera in Concert, Caterpillar/Butterfly in Isaiah Bell’s children’s opera, The Lives of 

Lesser Things for Opera NUOVA. 

Laura is a member of the Elmer Iseler Singers and the Canadian Opera Company Chorus. 
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Лаура МакАлпайн (мецо-сопрано) 

Народилась у Вінніпезі. Лора МакАлпайн визнана за її “солодкозвучний спів та дотепність” (Opera 

Canada), за “вражаючий і політний голос” (Classical 96.3 FM), та “експресивний голос з глибоким 

мистецьким відчуттям” (Журнал Whole Note). 

В її репертуарі: Північноамериканська прем’єра “Vabeni” (Маратка) з симфонічним оркестром 

Торонто на New Creations Festival (дириг. Пітер Оунджіан), світова прем’єра “Під темною водою” 

(Майо) на 21C Music Festival з оркестром Esprit та А. Пауком. Лаура співпрацювала з Симфонічним 

оркестром Victoria (дир. А. Трудель), виконувала соло альта у “Месії” разом з хором Elmer Iseler 

Singers, хором Amadeus та Л. Адамс. Нещодавно виконувала сольні партії в хорі The Cellar Singers у 

концертах “Месія” (Гендель) та “Маленька урочиста меса” (Россіні), диригент М. Паді. 

Записи камерних творів: “Дух Мрій” з ансамблем Тalisk що вкючає “Chanson madécasses” (Равель), 

“Скандинавські мрії” (Скалторп) і “Tanu” (Беквіст); музика Коула Портера та Ірвінґа Берліна 

“Anything Goes” і “Puttin’ on the Ritz”. Разом з піаністом Девідом Елякісом, Лаура записала двоактний 

речиталь “Любов поета”, що складається з двох однойменних циклів “Любов поета” Роберта Шумана 

та українського композитора Миколи Лисенка (доступно на iTunes). 

Оперні ролі: Секст, “Милосердя Тіта”, Дорабелла, “Так чинять усі”, Мадам Флора, “Медіум”, Шарлота, 

“Вертер”, Керубіно, “Весілля Фігаро”, Дріада, “Аріадна на Наксосі”, граф Орловський, “Летюча миша”, 

Зібель, “Фауст”. 

Майбутні проекти: Саріндер у театральні постановці “Savitri and Sam”, тітка Люсі Гертруда в 

концертній постановці опери Чарльза Вілсона “Kamouraska”, Гусениця/Метелик в дитячій опері 

“Ісаак Белл”, та “Життя малих речей” для Opera NUOVA. 

На даний час Лаура є співаком хору Elmer Iseler та хору Canadian Opera Company. 
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Benjamin Butterfield Tenor 

Praised by The New York Times as “clarion-voiced and vibrant,” 

Benjamin is recognized internationally as one of Canada’s most 

versatile singers having performed in opera, concert and recital 

throughout the world. He has performed with many of the world’s 

finest ensembles and conductors. 

Career highlights: Stravinsky’s Perséphone with actress Isabella 

Rossellini in Naples and at Epidaurus in Greece, Haydn’s Creation 

at Carnegie Hall, BBC Proms at the Royal Albert Hall, Messiaen’s 

St. François d’Assise under Kent Nagano in Montreal, Messiah in 

Jerusalem and at the Handel Festival, Halle, Yevhen Stankovych’s 

Kaddish Requiem at the Kyiv Opera commemorating the 75th 

Anniversary of Babyn Yar. 

Heard regularly on CBC Radio including hosting episodes of 

“This is my Music,” Ben has over 30 CDs to his credit, from 

Haydn, Purcell, Hatzis, Greer, to Brahms, Schumann, Bach, 

Bernstein, Britten and Beethoven; and Mahler’s Das Lied von 

der Erde. He has been recognized by the Canadian Juno Awards 

for his recording of Roussell’s Psalm 80 with the Luxembourg 

Philharmonic, and Classica Awards in France. 

Ben is Head of Voice and Co-head of Performance at the University of Victoria and is a recipient of the 

Craigdarroch Award for Excellence in Artistic Expression. 

Ben is very grateful to Pavlo Hunka for his ongoing support and friendship since their first meeting in the 

Argolic Gulf in 2000 and for including him on the UASP’s journey since its beginnings in 2004. 
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Бенджамін Баттерфілд (тенор) 

“Яскраво виражений і дзвінкий” - написали про нього у The New York Times. Бенжамін визнаний 

на міжнародному рівні як один з найбільш універсальних співаків Канади, який виступав в опері,  

концертах та речиталях по всьому світу з найкращими у світі ансамблями та диригентами. 

Його оперний та концертний репертуар включає в себе: оперу “Персефона” Стравінського у 

співпраці з актрисою Ізабеллою Росселіні в Неаполі та Епідаврі (Греція), ораторію “Створення світу” 

Гайдна в Carnegie Hall, променадні концерти BBC у Royal Albert Hall, оперу “Святий Франциск 

Ассізький” Мессіана в Монреалі (дир. Кент Нагано), ораторію “Месія” в Єрусалимі та на Handel 

Festival, “Каддиш-реквієм” Євгена Станковича в Київській опері до 75-річчя трагедії Бабиного Яру. 

Звукозаписи Бена регулярно звучать на радіо CBC, серед них хостинг епізоди “Це моя музика”. Він  

записав більше 30-ти дисків, починаючи від Гайдна, Персела, Хадзіса, Ґріра до Брамса, Шумана, Баха, 

Бернстайна, Бріттена і Бетховена, а також симфонію “Пісня землі” Малера. 

Бен відзначений нагородою Juno Awards (Канада), за запис “80-го Псалму” Русселля з 

Люксембурзькою філармонією, а також премією Classica Awards у Франції. 

Бен є головою вокального відділу та виконавчим-співголовою в університеті Вікторії, отримав 

премію Craigdarroch за досконалість в художньому вираженні. 

Бен дуже вдячний Павлу Гунці за постійну підтримку та дружбу з моменту їхньої першої зустрічі в 

Перській затоці у 2000-му році, та за включення його у подорож UASP з моменту його заснування у 

2004-му році. 
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Russell Braun Baritone 

Russell is one of the most internationally renowned lyric baritones 

on today’s operatic stage. He often performs at the Metropolitan 

Opera, the Salzburg Festival, the Lyric Opera of Chicago, l’Opéra 

de Paris, the San Diego Opera, the San Francisco Opera, Vienna 

Staatsoper, and the Canadian Opera Company, and has had 

successful debuts at La Scala and Covent Garden in recent years. 

Russell’s signature operatic roles to date are the title roles of Pelléas 

et Mélisande, Don Giovanni, Eugene Onegin, Billy Budd, and Il 

barbiere di Siviglia, as well as the Count, Le nozze di Figaro, and 

Guglielmo, Cosí fan tutte. 

As a sought-after concert artist, Russell was featured in the critically 

acclaimed concert of Britten’s War Requiem in Toronto, and has 

appeared in L’enfance du Christ with the Rotterdam Philharmonic, 

Elijah with the Minnesota Orchestra, and Durufle’s Requiem with 

Les Violons du Roy in Québec City. He has performed with many 

of the world’s leading conductors, including Sir Simon Rattle, David 

Robertson, Michael Tilson-Thomas, Claudio Abbado, Sylvain 

Cambreling, James Conlon, Bruno Campanella, Jukka-Pekka 

Saraste, Bernard Labadie, and the late Richard Bradshaw. 

Russell has added to his extensive discography with the recent releases of Winterreise and the JUNO award 

winning recording of Mozart arias with tenor Michael Schade and soprano Isabel Bayrakdarian, both on the 

CBC Records label. Russell has also made great contributions to the Ukrainian Art Song project, including 

performing on The Art Songs of Kyrylo Stetsenko, released in September 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

84 



 

 

Рассел Браун (баритон) 

Рассел, один із найбільш відомих на міжнародному рівні ліричних баритонів на сучасній оперній  

сцені. Він часто виступає в Метрополітен-опера, на Зальцбурзькому фестивалі, в Lyric Opera Чікаго, 

Паризькій національній опері, Опері Сан-Дієго, Опері Сан-Франциско, Державній Віденській Опері, 

Канадській Оперній Компанії, та останніми роками успішно дебютував у театрах La Scala і Covent 

Garden. Головні ролі в операх: “Пеліас і Мелізанда”, “Дон Жуан”, “Євгєній Онєгін”, “Біллі Бадд” та 

“Севільський цирульник”, а також Граф “Весілля Фіґаро” і Ґульєльмо “Так чинять усі”. 

Як популярний концертний співак, Рассел виступив у Торонто, та був високо оцінений критиками  

в концерті “Реквієм війни” Бріттена, з Роттердамським філармонійним оркестром в ораторії 

“Дитинство Христа” Берліоза, з оркестром штату Міннесоти в “Іллі” Гайдна, та з ансамблем Les 

Violons du Roy в “Реквіємі” Дюрюфле (м. Квебек). Він виступав з багатьма провідними світовими 

диригентами, серед яких: сер Саймон Раттл, Девід Робертсон, Майкл Тільсон-Томас, Клаудіо Аббадо, 

Силвайн Кембрелінг, Джейм Конлон, Бруно Кампанелла, Юкка-Пекка Сарасте, Бернард Лабаді та 

Річард Бредшоу. 

Нещодавно Рассел доповнив свою широку дискографію релізом “Зимовий шлях”, а його запис арій 

Моцарта, разом з тенором Майклом Шаде і сопрано Ізабелою Байракдар’ян, отримали відзнаку 

JUNO (обидва записи канадської радіомовної компанії CBC Records). Рассел також зробив великий 

внесок в Ukrainian Art Song Project, в тому числі прийняв участь у записі 2-х компакт-дисків 

“Мистецькі пісні Кирила Стеценка”, що вийшли у світ у вересні 2006 року. 
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Albert Krywolt Piano 

Pianist Albert Krywolt is one of Canada’s foremost collaborative 

artists. His career as a vocal coach and musician in opera and art 

song spans more than four decades, initially as resident music 

director of the Edmonton Opera Association, followed by 28 

years on the music staff and as Chief Coach with the Canadian 

Opera Company. He has worked with some of the world’s greatest 

classical singers, including Dame Joan Sutherland, Maureen 

Forrester, Ben Heppner, Sondra Radvanovsky and Adrienne 

Pieczonka. 

Career highlights include serving as head coach for Wagner’s Ring 

Cycle at the opening of the COC’s new opera house in Toronto; 

touring with COC productions to the Brooklyn Academy of Music 

and the Edinburgh, Melbourne and Hong Kong International 

Festivals; and guest coaching at Pittsburgh Opera and Spoleto 

Festival USA. 

Since 2005, Albert has been the lead collaborative pianist for 

the Ukrainian Art Song Project led by British bass-baritone 

Pavlo Hunka. With UASP he has recorded more than 300 works 

composed by Liudkevych, Lysenko, Stepovyi, Stetsenko and Turkewich, performed by Pavlo and leading 

Canadian artists including Russell Braun and Krisztina Szabó. 

Albert played for the UASP Koerner Hall gala concerts Lysenko and Galicians I, and premiered Shevchenko 

and Shakespeare with Pavlo at Harvard University in Boston and the Ukrainian Institute of America in New 

York. Other recent performances include Art Songs of Stetsenko for the Harriman Institute of Columbia 

University, NYC and a signature recital at Toronto’s Royal Conservatory of Music featuring works from the 

UASP collection sung by Pavlo. 

As a founding faculty member, Albert served as collaborative pianist for the UASP Summer Institute in 

Toronto in 2017 and 2018. 
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Альберт Крайволт (піаніст) 

Піаніст Альберт Крайволт є одним з найвидатніших оперних музикантів Канади. Його кар’єра 

триває більше чотирьох десятиліть. Спочатку він працює як резидентний музичний директор 

Едмонтонської оперної асоціації, а згодом, протягом 28-ми років - як головний репетитор Канадської 

Оперної компанії. Альберт співпрацював з багатьма співаками, що мають світове визнання, серед  

них Джоан Сазерленд, Морін Форрестер, Бен Хеппнер, Сондра Радвановські та Адріана Печонка. 

Основні кар’єрні досягнення: головний концертмейстер у циклі Вагнера “Кільце Нібелунгів” на  

відкритті нового оперного театру Canadian Opera Company (COC Торонто); гастролі з театром COC 

у Бруклінській академії музики, в Единбурзькому, Мельбурнському та Гонконгському міжнародних 

фестивалях; запрошення як гостя-концертмейстера у Пітсбургську оперу та на американський 

фестиваль у Сполето. 

Починаючи з 2005 року Альберт є провідним піаністом Ukrainian Art Song Project, який очолює 

британський бас-баритоном Павло Гунька. В рамках проекту UASP він здійснив записи близько 300 

творів українських композиторів, зокрема: Людкевича, Лисенка, Степового, Стеценка та Туркевич, у 

виконанні Павла та провідних канадських співаків, серед них Ізабель Байракдар’ян, Рассел Браун та  

Крістіна Шабо. 

Для UASP Алберт виконував на гала-концертах в Koerner Hall твори Лисенка та Галицьких 

композиторів, прем’єру “Шевченко і Шекспір” з Павлом у Гарвардському університеті в Бостоні та  

Українському інституті Америки в Нью-Йорку. Серед останніх проектів: “Мистецькі пісні Стеценка” 

для Інституту Гаррімана Колумбійського університету в Нью-Йорку та концертний виступ в 

Королівській музичній консерваторії Торонто з творами мистецької колекції UASP, які виконує Павло. 

Альберт є співзасновником Українського Мистецького Пісенного літнього інституту (Ukrainian Art 

Song Summer Institute). 
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Carolyn Maule Piano 

“Pianist Carolyn Maule comes into her own on this disc. She proves 

that she’s a pianist to watch, with subtle and detailed work that 

enhances, supports, comments and concludes…” (CBC Sound 

Advice) 

“Maule’s sensitive accompaniment brought to life the phrase ‘Every 

note has a living Soul’…the piano sang with lyrical grace” (David 

Richards, Toronto Concert Reviews 2016) 

Much in demand as a vocal accompanist, Carolyn has worked with 

such renowned artists as Michael Schade, Tracy Dahl, Monica 

Whicher, Patricia Racette, Isabel Bayrakdarian, Norine Burgess, 

Elizabeth Turnbull, and is often heard in recital with her husband, 

baritone Russell Braun. 

She has performed in London’s Wigmore Hall, New York’s 

Lincoln Center, Carnegie Hall, Barcelona’s Gran Teatre del Liceu, 

the National Arts Center, Roy Thomson Hall, Koerner Hall and 

accompanied recitals in Salzburg, Hamburg, Chicago, Cleveland 

and New York, as well as at music festivals across Canada, most 

recently the Festival of the Sound in Parry Sound, and Sweet Water Festival in Owen Sound. 

Carolyn’s performances have been broadcast on BBC Radio, CBC Radio, Radio-Canada and WQXR-FM in 

New York. She has taken part in the first two years of a cross-Canada live broadcast Mysterious Barricades 

Concert which brings awareness and hope to potential suicide victims. She is featured on several recordings 

including Schubert’s Winterreise (CBC Records) Le Souvenir (CMC Records), two CDs of Bach excerpts with 

the Toronto Bach Consort, as well as recordings for the Ukrainian Art Song Project. 
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Каролін Моле (піаніст) 

“На цей диск потрапила піаністка Каролін Моле. Своєю детальною та ювелірною роботою, що 

посилює, допомагає, коментує і робить висновки під час гри, вона доводить, що її варто послухати, 

…” (CBC Sound Advice). 

“Чуттєвий акомпонемент Моле надає життя фразі ‘кожна нота - жива душа’… фортепіано співало з 

ліричною привабливістю” (David Richards, Toronto Concert Reviews 2016). 

Каролін популярна як вокальний акомпаніатор, вона співпрацює з такими відомими митцями, як 

Майкл Шаде, Трейсі Даль, Моніка Вічер, Патрисія Ракетт, Ізабель Байракдар’ян, Норін Берджес, 

Елізабет Тернбулл, а також часто акомпанує своєму чоловікові, баритону Расселу Брауну. 

Вона виступала у Лондонському Wigmore Hall, Нью-Йоркському Lincoln Center та Carnegie Hall, 

Барселонському оперному театрі Liceu, Національному Центрі Мистецтв, Roy Thomson Hall та, 

Koerner Hall. Акомпанувала речиталі в Зальцбурзі, Гамбурзі, Чикаго, Клівленді та Нью-Йорку, а 

також на музичних фестивалях Канади, останні з яких Festival of the Sound in Parry Sound і Sweet 

Water Festival in Owen Sound. 

Виступи Каролін транслювась на BBC Radio, CBC Radio, Radio-Canada та WQXR-FM у Нью-Йорку. 

Два перші роки вона приймала участь у концертній програмі “Таємні барикади”, метою якої є 

приносити розуміння та надію для тих, хто має схильність до суїцидальних проявів. Каролін записала 

“Зимовий шлях” Шуберта (CBC Records), “Le Souvenir” (CMC Records), два компакт-диски творів Баха 

разом з Toronto Bach Consort, а також українські мистецькі пісні для Ukrainian Art Song Project. 
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Kinza Tyrrell Piano 

Kinza made her orchestral debut with the Victoria Symphony at 

age twelve. The critics have called her a sensation, pronouncing 

her playing as brilliant with beautifully limpid tone colours and 

sparklingly skilled artistry. Kinza pursued her love of music at such 

institutions as the Mozarteum in Salzburg, the Musikhochschule 

für Darstellende und Kunst in Graz, the Tanglewood Music Festival 

and the Merola Opera Program in San Francisco. 

Kinza is one of Canada’s finest collaborators and has been heard 

on the recital stages across the country, having performed with 

many renowned singers including Richard Margison, Erin Wall, 

Benjamin Butterfield and Measha Brueggergosman. Increasingly 

recognized for her teaching and vocal coaching, Kinza has been 

invited to different universities and Young Artists Programs for 

masterclasses, workshops and diction classes. 

Kinza is Principle Répétiteur, Assistant Conductor and Chorus 

Master with Vancouver Opera and the Principle Coach for Yulanda 

M. Faris Young Artists Program. As well as having been on faculty at  

the Canadian Opera Company in Toronto since 2004, she has held 

conducting and teaching positions at the Vancouver Summer Opera Studio, Vancouver Concert Opera Cooperative, 

Banff Centre’s Opera, the Center for Opera Studies (COSI) in Sulmona, Italy, Opera Nuova, Opera Kelowna, the 

Vancouver International Song Institute (VISI) and the Charlie Creek Vocal Workshop in Wabash, Indiana. 

 

Кінза Тиррелл (піаніст) 

Кінза дебютувала із симфонічним оркестром Victoria у віці 12-ти років. Критики назвали її сенсацією, 

а мову гри блискучою, і такою, що наділена широкою палітрою звучання та дивовижно-майстерним 

артистизмом. Свою музичну майстерність Кінза збагачувала у Mozarteum в Зальцбурзі, Musikhochschule 

für Darstellende und Kunst в Граці, на фестивалях Tanglewood та Merola Opera Program у Сан-Франциско. 

Кінза є однією з найуспішніших музикантів Канади, її речиталі можна почути по всій країні. 

Співпрацювала з багатьма відомими співаками, зокрема Річардом Маргісоном, Еріном Уоллом, 

Бенжаміном Баттерфілдом та Мешою Брюггергосман. 

Кінза стає відомою завдяки викладанню вокалу, її все частіше запрошують до різних університетів та 

програм для молодих артистів на майстеркласи, семінари та дикторські класи. 

Кінза – головний концертмейстер, асистент диригента Ванкуверської опери, головний концермейстер в 

Yulanda M. Faris Young Artists Program. Починаючи з 2004-го року, працюючи на кафедрі Canadian Opera 

Company в Торонто, вона займала диригентські та викладацькі посади у студіях Ванкуверської літньої 

оперної студії, Ванкуверському концертному оперному кооперативі, театральній програмі Банфа 

Опера, Центрі оперних театрів (COSI) в Сулмоні (Італії), опері Nuova, опері Kelowna, Міжнародному 

інституті пісні Ванкувера (VISI) та навчальному семінарі з вокалу Чарлі Крік у Вабаші, штат Індіана. 
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Marie Bérard Violin 
 

Best known as the concertmaster of the Canadian Opera Company 

Orchestra, Marie is also a sought-after chamber musician, soloist, 

recording artist and teacher. She is a former member of the 

Toronto Symphony Orchestra and has performed with a variety 

of smaller ensembles such as Amici, Array Music and New Music 

Concerts and is also a member of trio Arkel as well as the ARC 

Ensemble which has toured in Europe, China and the United States 

and was twice nominated for a Grammy Award for their Sony 

recordings. 

Highly regarded as an interpreter of contemporary music, Marie 

has released a recording of a concerto by Henry Kucharzyk for 

violin and brass ensemble on the Opening Day label and can 

be heard on numerous CBC Records including the Meditation 

from Thais with the COC orchestra. She is a regular performer at 

numerous chamber music festivals, notably the Domaine Forget 

International Festival, the Ottawa International Chamber Music 

Festival, The Blair Atholl festival in Scotland, and holds the position 

of associate concertmaster of the Mainly Mozart festival in San 

Diego. Marie has performed Figures Hatives by John Rea with the 

Esprit Orchestra and was the featured soloist in Gubaidulina’s Offertorium. 

Marie joined the faculty of the Glenn Gould School in the fall of 2000 and plays a 1767 Pietro Landolfi violin. 

 

Марія Берард (скрипка) 

Марія, концертмейстер Канадського оперного театру, популярний камерний музикант, соліст та  

викладач. У минулому - оркестрант симфонічного оркестру Торонто. Виступала з різноманітними 

камерними ансамблями, такими як: Amici, Array Music, а також New Music Concerts. Марія є 

учасницею тріо Arkel а також ансамблю ARC, з яким гастролює у Європі, Китаї, США і який був двічі 

номінований на премію Греммі за записи фірмою Sony. 

Марія високо цінується як інтерпретатор сучасної музики, вона здійснила запис концерту для  

скрипки і мідної групи Генріха Кухаржика разом з ансамблем Opening Day. Її численні записи можна 

почути на CBC, в тому числі запис “Медитації з Таїс” Масне з оркестром COC. 

Марія бере участь у численних фестивалях камерної музики, зокрема Міжнародному фестивалі 

Domaine Forget, Міжнародному фестивалі камерної музики в Оттаві, Blair Atholl фестивалі в Шотландії, 

та займає посаду концертмейстера на фестивалі Mainly Mozart в Сан-Дієго. Марія виконала “Figures 

Hatives” Джона Рі з оркестром Esprit а також була солістом в “Offertorium” Губайдуліної. 

Марія грає на скрипці 1767 року майстра П’єтро Ландольфа. Восени 2000 року приєдналася до 

факультету школи Глена Гульда. 
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Melanie Turgeon Producer 

Melanie is Associate Professor of Music and Choral Director at The 

King’s University in Edmonton, Alberta. She has presented research 

at several academic institutions and conferences both in Canada and 

internationally. She has toured extensively with her choirs, including 

three very successful European tours. Melanie is a member of the 

Eparchial Liturgical Commission, where she is responsible for the 

incorporation of liturgical music and texts into various publications 

for the Ukrainian Catholic Church. She has organized and taught 

workshops for educating cantors and has created several resources 

and publications for this purpose. Since 2002, she has served as 

Music Director and Cantor at St. Josaphat Ukrainian Catholic 

Cathedral in Edmonton. 

Publications: Composing the Sacred in Soviet and Post-Soviet Russia, 

a hymnal with an accompanying five-CD set, Sing to our God, 

Ukrainian Voices: Music of a Nation. Recordings: Heruvymy 

Ukrainian Female Quartet, and, with King’s Choirs, The Voice of 

My Prayer. In 2010 she founded Kappella Kyrie, primarily devoted 

to Slavic sacred music, which won 2nd place in the Canada Choral 

National Competition. Melanie is Associate Project Director of 

Ukrainian Voices which informs of the music of Ukrainian composers from the 17th to the early 19th centuries. 

Future projects: concert in Carnegie Hall in the spring of 2020. Melanie has been involved with the Ukrainian 

Art Song Project for several years and is on the faculty of the UASP Summer Institute. 

Мелані Туржон (продюсер) 

Мелані - доцент кафедри музики та хорового мистецтва Королівського університету в Едмонтоні, штат 

Альберта. Її наукові дослідження були представленні в багатьох академічних установах та на наукових 

конференціях як у Канаді, так і на міжнародному рівні. Вона часто гастролює зі своїми хоровими  

колективами, включаючи три дуже успішних європейські турне. Мелані є членом Єпархіальної 

Літургійної комісії, де відповідає за включення літургійної музики та текстів в різні публікації 

Української Католицької Церкви. Вона організувала та провела семінари для виховання канторів, для  

яких створила низку ресурсів і публікацій. З 2002 року Мелані займає посаду музичного керівника та 

кантора в Українському католицькому соборі св. Йосафата в Едмонтоні. 

Публікації: “Духовні твори в Радянській та пострадянській Росії”, молитовник із записом мелодій на п’яти  

компакт дисках, “Співайте Богу нашому, українські голоси: Музика нації”. Має записи з Українським 

жіночим квартетом Херувими а також, з Королівським хором диск “Голос моєї молитви”. У 2010 році 

вона заснувала капелу Kyrie, творчість якої перш за все присвячена слов’янській духовній музиці, з якою 

зайняла 2-е місце в Національному Конкурсі Канади. Мелані – заступник директора проекту “Українські 

голоси”, який інформує про музику українських композиторів з 17-го до початку 19-го століття. 

Мелані вже кілька років бере участь у проекті Ukrainian Art Song Project та працює на факультеті 

Літнього інституту UASP. У її планах концерт в Carnegie Hall навесні 2020 року. 
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Ukrainian Art Song Project Donors 

2018 Don

Th
or List 

ank You Donors 
 
 

$10,000+ 

Shevchenko Foundation 

Ukrainian Canadian Veterans Fund 

$5,000 + VIP 

SUS Foundation of Canada 

$2,500+ 

Franko Foundation 

$1,000+ 

Dushan Bednarsky 

Donna Ihnatowycz 

Petro Jacyk Education Foundation 

Olzhych Foundation 

Oksana Struk 

John and Lessia Tkach 

Tetiana Vynnytska 

$500+ 

The Pink Door, Christine Baldwin 

Dr. Myron Cybulsky and Dr. Marika Hohol 

Nestor and Cathy Kostyniuk 

Up to $499 

Gregory Blysniuk 

Halyna Buba 

Alexandra Chyczyj 

Laurence Ewashko 

Charita Holod 

Daniel and Lydia Huzyk 

Mark Jurychuk and Halia Cikalo 

Dr. Christina Kowalsky and Wiktor Moskaliuk 

Zenon and Zenia Mamalyga 

Stepan Pasicznyk 

Sonia Prokopetz 

Michael Wawryshyn 

Marianna Zaparyniuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMERTY 
FOUNDATION 

 

  

 
The FRANKO 
FOUNDATION 

 
The KALIMIN 
FOUNDATION 



 

 

Ukrainian Art Song Project Donors 

Thank You Donors 
The following donors contributed to the Ukrainian Art Song Project between 
August and December 2017. Their generosity contributed to the completion of 
the Galicians II recordings and the success of the 2017 season. 

 

$20,000+ 

Temerty Foundation 

$10,000+ 

Shevchenko Foundation 

Ukrainian Canadian Veterans Fund 

$1,000+ 

Ihor and Bohdanna Chuma 

Tetiana Vynnytska 

$500+ 

Nadia Kazymyra 

Jury Kopach 

Nestor Kostyniuk 

Up to $499 

Anna Arabczuk 

Lesia Boychuk 

Laurence Ewashko 

Lada Hirnyj 

Charita Holod 

Dan and Lydia Huzyk 

Eugene Laskiewicz 

Peter and Nadia Ostapchuk 

George and Lydia Replansky 

Steven Stessel 

Marianna Zaparyniuk 

 

 

 

 

 
Donors in Kind 

St. Volodymyr Ukrainian Orthodox Cathedral 

Thank you for your continued support and for 

providing rehearsal space prior to recording sessions 

and performances throughout the years. 

Odarka Chudoba 

Thank you for providing floral bouquets 

this and prior years. 
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Ukrainian Art Song Project Sponsors 

Thank You Sponsors 
We are most grateful for the contributions and support of our Galicians II 
Sponsors without whom the recordings and digital production would not be 
possible. Ukrainian Art Song Project thanks you for your generous support. 

 

$10,000+ 

Ihor and Bohdanna Chuma 

Shevchenko Foundation 

Temerty Foundation 

$5,000+ 

SUS Foundation of Canada 

Darka Radysz 

$2,500+ 

BCU Foundation 

George Hrabowych 

Kalimin Foundation 

$1,000+ 

Dr. Martin Chepesiuk and Halyna Perun 

Dr. Myron Cybulsky and Dr. Marika Hohol 

Dr. Christina Kowalsky and Wiktor Moskaliuk 

Oksana Struk 

UCU Ukrainian Credit Union 

$500+ 

Dr. Oleh and Anna Antonyshyn 

Dushan Bednarsky 

Dr. Yuri and Irena Deychakiwsky 

Ruth Ilnytzky 

Alexandra Kowalsky 

Daria and Mark Olynyk 

Nadia and Peter Ostapchuk 

Oleh and Anna Romanyschyn 

Sipco Oil 

Up to $499 

Dr. Myron and Martha Bodnar 

Lesia Boychuk 

Orest Bozyk 

Marta Bozdek 

Boris Derow 

Natalia Gostilo 

Nadia Hunt 

Dan and Lydia Huzyk 

Adriana Khomyn 

Nestor and Cathy Kostyniuk 

Tamara Koszarny 

Olga Kuplowska 

Ann Kurdyak 

Steven and Lillian Lapczak 

Eugene Laskiewicz 

Vera Melnyk 

Myroslava Oleksiuk 

Taras and Ulana Pidzamecky & Family 

Halyna Popenko 

Sts. Peter and Paul Ukrainian Catholic Church 

Nadia Strathdee 

Ola Syniura 

Michael Wawryshyn 

Oksana Zakydalsky 

Marianna Zaparyniuk 

William and Natalka Zyla 
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I would like to express my sincerest thanks to: 

Monica Whicher, Virginia Hatfield, Krisztina Szabó, Andrea Ludwig, Laura MacAlpine, Benjamin Butterfield, 

Russell Braun, Carolyn Maule, Kinza Tyrrell, and Marie Bérard for warmly embracing the Ukrainian Art Song 

Project. Your artistry and wealth of experience have immeasurably enhanced the recording, proving how 

accessible Ostap Nyzhankivsky, Nestor Nyzhankivsky, Yaroslav Lopatynsky and Myroslav Volynsky’s art songs 

are to us all; Albert Krywolt, whose fine musicality and energy have revealed these four Galician composers 

to be truly great composers who should now take their rightful place in the mainstream of classical music 

worldwide; Melanie Turgeon and Larysa Hunka, whose poise, patience, sensitivity, and advice have helped us 

to achieve a recording of the highest quality. 

 
My heartfelt thanks to the Executive Committee: 

Chair Lessia Tkach for your steadfast commitment to the project over the last 8 years, and to former chair 

Daria Olynyk for your energy and impetus to renew the project; to Winifred Kuplowsky and Marianna  

Zaparyniuk, a special thank you for your constant and tireless efforts; and to Andrew Waller, Mark Jurychuk, 

Eugene Laskiewicz, Halyna Dytyniak, Sonia Holiad, Irene Sirko, Iryna Revutsky and Charita Holod for 

continuing to embrace the ethos of the Ukrainian Art Song Project. Your energy and guidance throughout 

have proved invaluable. Without your unique contribution, dedication, and passion for the Ukrainian Art 

Song, we would never have arrived this far. 

 
We were supported by a wonderful group of other professionals, including: 

Anna Harasym, Lilia Nazar, Uliana Pasicznyk, Maxim Tarnawsky, Wasyl Sydorenko, Roman Dzundza, 

Myroslav Volyn’skyj, Andrew Skitko, Dr. Marko Stech, Yevgen and Oksana Yablonovsky, who have tirelessly  

supported the Ukrainian Art Song Project and offered insightful comments and advice. 

 
And special thanks to: 

Mitchell, Bardyn & Zalucky, St. Volodymyr Ukrainian Orthodox Cathedral, Canadian Ukrainian Opera 

Association, Bloor West Village Toronto Ukrainian Festival, Gloria and Walter Chewchuk, Stefan 

Genyk-Berezowsky, Walter Kuplowsky, Ihor Kuryliw, Mark Olynyk, Petro Jacyk Resource Centre, 

St. Vladimir Institute, TOPS Products, Ukrainian Echo (Homin Ukrainy). 
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