
2. DO/ A HYMN/ HIMN/ ГІМН 
Леся Українка/Lesja Ukrajinka 
 

До  тебе,  Україно, Наша   бездольная  мати, 
Do  tebe,  Ukrajino, Nasha  bezdol’naja   maty,  
For you,    Ukraine,  our       luckless          mother,  
 
Струна  моя    перша          озветься! 
Struna   moja  persha          ozvet’sja!  
String    my      first        will ring out!  
 
І        буде          струна     урочисто   і        тихо       лунати, 
I        bude          struna     urochysto   i        tykho     lunaty,  
And will      the  string      solemnly     and  quietly   resound,  
 
І            пісня     від           серця               поллється. 
I            pisnja    vid           sertsja              polljet’sja.  
And a   song     from the heart       will    pour out.  
 
По                світі     широкому    буде   та      пісня    літати, 
Po                svit’i     shyrokomu   bude   ta      pisnja    l’itaty,  
Across the world    wide              will     that   song       fly,  
 
А      з       нею                    надія     кохана, 
A      z       neju                    nad’ija   kokhana,  
And with it           will be   hope      loving,  
 
Скрізь              буде         літати  по                  світі     
Skriz’                bude         l’itaty   po                  svit’i    
Everywhere    will      it    fly         around the  world   
 
Мж        людьми           питати, 
Mizh      ljud’my             pytaty, 
Among  people     to     ask, 
 
Де             схована       доля   незнана. 
De             skhovana    dolja    neznana.  
Where is  hidden         fate     unknown.  
 
 
 



І,          може,                    зустрінеться   пісня     моя      самотная 
I,         mozhe,                   zustrinet’sja     pisnja    moja    samotnja  
And,   perhaps,         will meet                  song      my       lonely 
         (it will meet my lonely song) 
 
 
У            світі      з        пташками     -  піснями. 
U           svit’i      z        ptashkamy    -  pisnjamy.  
In the   world   with   birds’                 songs.  
 
То       швидко           полине   тоді  моя     гучная               зграя 
To       shvydko           polyne    tod’i  moja   huchnaja           z.hraja 
And    swiftly       will fly            then  my       resonant          flock 
            (my loud group of songs) 
 
Далеко               шляхами       -   тернами. 
Daleko                shljakhamy    -   ternamy. 
Far          along  paths             of   thorns.  
 
           Полине   за           синєє     море,               полине    за              гори, 
           Polyne     za           synjeje   more,                polyne     za              hory,  
It will fly             to    the blue        sea,      it will   fly              to     the  mountains,  
 
              Літатиме    в            чистому    полю, 
             L’itatyme     v            chystomu  polju,  
It will   fly                  to   the pure           field,  
 
            Здійметься   високо  в            небесні           простори 
           Zd’ijmet’sja    vysoko   v            nebesn’i          prostory 
It will rise                  high        to   the heavenly         plains 
 
І,         може,                 спітка   тую   долю. 
I,        mozhe,                spitka   tuju    dolju.  
And,  perhaps,  it will meet     that    fate.  
 
І,        може,     тоді        завітає      та      доля   жадана 
I,       mozhe,    tod’i        zavitaje     ta      dolja   zhadana          
And, perhaps, then will welcome   that  fate     desired 
  (that desired fate will welcomed to our home) 
 



До   нашої   рідної   хати, 
Do  nashoji  ridnoji  khaty,  
To   our        native   home,  
 
До  тебе,  моя    ти       Україно   мила,   кохана,  
Do  tebe,  moja   ty       Ukrajino   myla,    kokhana,  
To   you,   my       you   Ukraine     dear,    beloved,  
 
Моя    безталанная    мати! 
Moja  beztalannaja     maty!  
My      helpless             mother!  
 


