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ПРОсВІТяНськИй гИМН

Слова Василя Щурата 
Музика Я. Ярославенка
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Сонце з високого неба
хліб нам дає, дає квіти;
волі шукати нам треба
в ясного сонця “Просвіти”.
  Прапор “Просвіти” – це знак
  наших найвищих бажань:
  старець чи молод-юнак,
  з нами під прапор наш стань!
Світло знання і науки
з міста в село перекинем;
братові брат подасть руки,
вже ми в неволі не згинем.
  Прапор “Просвіти” – це знак
  наших визвольних доріг;
  старець чи молод-юнак,
  клич під наш прапор усіх!
Виженем темряву з хати,
ворог укритись не зможе;
видрем у нього всі втрати, –
ти допоможеш нам, Боже!
  Прапор “Просвіти” – це знак
  наших найкращих надій;
  старець чи молод-юнак,
  стій під цим прапором, стій!
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“ПРОсВІТО”, “ПРОсВІТО”, ЗІ сНУ Нас бУдИ! 
гимн на мішаний хор

Слова Петра Франка 
Музика Я. Ярославенка
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Від Кавказу по Бескиди йде могутній зов:
“Гей, до праці, щоб звільнитись з темноти оков,
гей, до праці, щоб звільнитись з темноти оков”.
“Просвіто”, “Просвіто”, зі сну нас буди,
до світла науки нестримно веди!

Все життя на сьому світі сонця Божий дар,
розгорілись злоті іскри в негасимий жар,
розгорілись злоті іскри в негасимий жар.
“Просвіто”, “Просвіто”, зі сну нас буди,
до світла науки нестримно веди!

Віра в наші творчі сили з дня на день росте,
і з наукою добробут в рідні хати йде,
і з наукою добробут в рідні хати йде.
“Просвіто”, “Просвіто”, зі сну нас буди,
до світла науки нестримно веди!
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“ПРОсВІТа” ПУТь НаМ ОсВІТИла!.. 

Слова Юрія Шкрумеляка
Музика Я. Ярославенка
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“Просвіта” путь нам освітила,
веде до щастя ввесь народ,
ходім, там жде нас честь і сила, 
не біймось лиха, ні пригод!
Вперед, вперед, ставаймо в лаву
і в ясну путь усі ідім,
ми давню ще повернем славу,
і прийде щастя в рідний дім.

Минеться скоро час недолі,
пропаде люта темнота, 
бо ясно сяє в ріднім полі
“Просвіти” зоря золота. 
Вперед, вперед, зове “Просвіта”,
скидаймо пута вікові, 
ще прийдуть, прийдуть щасні літа,
“Просвіто”, слава й честь тобі!
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ВгОРУ сеРця, ВгОРУ ЧОла!..
Слова Юрія Шкрумеляка
Музика Я. Ярославенка
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Вгору серця, вгору чола,
геть зневіра, жаль і страх,
світло й сонце вже довкола, 
перед нами ясний шлях. 
Шлях до щастя, шлях до долі,
хто його нам показав?
То “Просвіта” в ріднім полі, 
то основа наших прав!

Час нам, час в ряди ставати,
в світлу, ясну путь іти,
кличе всіх “Просвіта”-Мати,
любі сестри і брати.
Не страшні нам бурі, громи, 
як “Просвіта” нас веде,
як будемо всі свідомі,
лихо й горе пропаде!
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У гОРУ сТяг!

Слова Богдана Ігоря Антонича
Музика Нестора Нижанківського
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Вперед! Ставаймо разом поруч!
В неволі темряви не спіть!
“Просвіти” прапор має вгору.
Проти темноти всі в похід!
“Просвіти” прапор має вгору.
Проти темноти у похід!
Вперед, вперед! Настав чей час:
“Просвіти” сонце розганя тумани.
У гору стяг! Святий наказ:
незламна праця на просвітнім лані.
У гору стяг! Святий наказ:
незламна праця на просвітнім лані.

Вперед! Єднаймось в дужі лави
До праці спільної усі!
Для України щастя й слави, 
Щоб сяла в сонці і красі. 
Для України щастя й слави, 
Щоб сяла в сонці і красі.
Вперед, вперед! Настав чей час:
“Просвіти” сонце розганя тумани.
У гору стяг! Святий наказ:
незламна праця на просвітнім лані.
У гору стяг! Святий наказ:
незламна праця на просвітнім лані.

Зберімо всі зусилля наші, 
Щоб стали дужі та міцні.
Єднаймось у свідомій масі
Ми, вістуни світліших днів.
Єднаймось у свідомій масі
Ми, вістуни світліших днів.
Вперед, вперед! Настав чей час:
“Просвіти” сонце розганя тумани.
У гору стяг! Святий наказ:
незламна праця на просвітнім лані.
У гору стяг! Святий наказ:
незламна праця на просвітнім лані.
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сОНце “ПРОсВІТИ”
Слова Анатоля Курдидика
Музика Нестора Нижанківського
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Станьмо в громаду, як діти,
чола угору здіймім,
нині в нас святто “Просвіти”, 
треба це знати усім!
Нині в нас свято “Просвіти”, 
треба це знати усім!

Гляньте… зоріє довкола,
чи не зникає пітьма…
тут під “Просвіти” прапором
місця для неї нема!
Тут під “Просвіти” прапором
місця для неї нема!

Знайте: недовго нам ждати!
Щастя в наш край завіта!
Нам бо “Просвіта” як Мати,
шлях показала в життя!
Нам бо “Просвіта” як Мати,
шлях показала в життя!

Чуєте? Радість, веселість,
громом весни загуло!
Сонця спинити не сила!
Сонце в “Просвіті” зійшло!
Сонця спинити не сила!
Сонце в “Просвіті” зійшло!
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дО лаВ “ПРОсВІТИ”
Унісон

На один голос

Слова Святослава Гординського, 
Музика Миколи Колесси
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дО лаВ “ПРОсВІТИ”
Чоловічий хор

Слова Святослава Гординського
Музика Миколи Колесси
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дО лаВ “ПРОсВІТИ”
Жіночий хор

Слова Святослава Гординського 
Музика Миколи Колесси
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Немає гірших пут, ні тюрем, 
як пута темряви страшні, 
та ми темноти мури збурим,
замають промені ясні, та ні…
Вперед, вперед до лав “Просвіти”
ми днів майбутніх горді діти,
ми днів майбутніх горді діти,
вперед, вперед до лав “Просвіти”!

Нас горе й лихо не застрашать,
у наших грудях сила є, 
знання і праця – зброя наша, 
граніт темноти розіб’є.
Вперед, вперед до лав “Просвіти”
ми днів майбутніх горді діти,
ми днів майбутніх горді діти,
вперед, вперед до лав “Просвіти”!

Вогнем знання свойого спалим
усе, що скніє ще в імлі, 
бо безпросвітнім та оспалим
немає місця на землі!
Вперед, вперед до лав “Просвіти”
ми днів майбутніх горді діти,
ми днів майбутніх горді діти,
вперед, вперед до лав “Просвіти”!

Нас кличуть предків світлі тіні,
не зупинитись ні на мить, 
по гострім терні і камінні 
нести великий заповіт.
Вперед, вперед до лав “Просвіти”
ми днів майбутніх горді діти,
ми днів майбутніх горді діти,
вперед, вперед до лав “Просвіти”!
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“ПРОсВІТИ” аРМІя Іде! 
Мішаний хор

Слова Анатоля Курдидика
Музика Миколи Колесси
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“ПРОсВІТИ” аРМІя Іде! 
Чоловічий хор

Слова Анатоля Курдидика
Музика Миколи Колесси
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“ПРОсВІТИ” аРМІя Іде! 
Жіночий хор

Слова Анатоля Курдидика
Музика Миколи Колесси
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Хай наша пісня волі і віри
як грім на весну загуде,
що в завтра соняшне і  й розцвіле
“Просвіти” армія іде!

Над нею Бог в благословенні,
під нею рівний ясний шлях,
тримають твердо юні жмені
“Просвіти” злото-синій стяг!

Довкола села, поле, гори…
кипить всім молодая кров
і з нас народ могутній творить
“Просвіти” зов, пророчий зов!

Ставай до нас, не бійся бою!
Проклят байдужий хай буде,
як в переможний змаг з пітьмою
“Просвіти” армія іде!
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ПРОсВІТяНськИй МаРш для дУхОВОгО ОРкесТРУ

Музика Нестора Нижанківського
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