
CD 4 - 7. A GARLAND OF THORNS/ ZAVZHDY TERNOVYJ VINETS’ BUDE 
KRASHCHYJ/ ЗАВЖДИ ТЕРНОВИЙ ВІНЕЦЬ БУДЕ КРАЩИЙ 
Леся Українка/Lesja Ukrajinka 

 
Завжди       терновий   вінець  
Zavzhdy      ternovyj       vinets’  
Always a   thorned     garland 

(Garland of thorns) 
 

Буде кращий, ніж царська корона. 
Bude krashchyj, n’izh tsars’ka  korona. 

Will be better than a prince’s crown. 
 

Завжди    величніша  путь на Голгофу, 
Zavzhdy   velychn’isha put’ na Holhofu, 
Always the  greater      path to   Calvary, 

 
Ніж хід  тріумфальний. 
N’izh khid triumfal’nyj. 
Than a march of  triumph, 

 
Так одвіку       було  і      так    воно         буде    довіку,  
Tak odviku       bulo  i       tak    vono        bude    doviku,  
So  always it  was and    so   it       will be forever, 

 
 

Поки житимуть люди і поки ростимуть терни. 
Poky zhytymut’ ljudy i poky rostymut’ terny. 
So long as live people and so long as grow thorns. 

 
 

Але стане вінцем лиш  тоді плетениця      тернова, 
Ale stane vintsem lysh tod’i pletenytsja       ternova, 
But it will  become a garland only then, that  woven mass of  thorns, 

 
 

Коли вільна душею     людина       по волі квітчається терном, 
Koly vil’na dusheju     ljudyna       po vol’i kvitchajet’sja ternom, 
When, free in spirit,   a    person slowly flowers with thorns, 

Тямлячи 
Tjamljachy 

вищу 
vyshchu 

красу. 
krasu. 

   

Understanding a higher        beauty. 



Путь на  Голгофу  велична        тоді,  

Put’ na  Holhofu         velychna        tod’i, 
   The path to Calvary  is   great      only then, 
 

Коли  тямить людина, нащо  і  куди вона  йде, 
Koly tjamyt` ljudyna, nashcho  i kudy vona  jde, 
When understands the person why and where he is going, 

 
 

Не прагнучи інших тріумфів. 
Ne prahnuchy inshykh triumfiv. 
Not striving for other triumphs. 
 
Хто 

 
ж 

 
без 

 
одваги 

 
й 

 
без 

 
волі 

Khto zh bez odvahy j bez vol’i 
Who is without courage and without freedom 

 
 

На путь заблукався    згубливу, 
Na put`        zablukavsja    z.hublyvu, 
On a path would wander    lost, 

 (on a lost path) 
 
 

Плачучи гірко від болю, дає себе тернові        ранить, 
Plachuchy hirko vid bolju, daje sebe ternovi        ranyt`, 
Crying bitterly from the pain, would allow himself by a thorn         to be wounded, 

 
Сили не маючи стільки, аби від тернів боронитись,— 
Syly ne majuchy st’il’ky, aby vid tern’iv boronytys’,— 
Strength not possessing enough from the thorns to defend   himself,  
 
Боже, пожальсь  тої крові, 
Bozhe, pozhal’s’           toji  krovi,  
Lord,    have pity on  that  blood, 

 
Що марно колючки напоїть! 
Shcho marno koljuchky   napojit`! 
That needlessly the thorns consume! 


