
Студії над українськими народнім» піснями.
Подав др. Іван Франко.

Передне слово.
Зайва річ говорити про важність і вартість українських 

народній пісень. І  серед суспільности і в наудї вони мають 
вироблену славу. Се одно з найцїннїйших наших національних 
надбань і один із предметів оправданої нашої гордости. „Чи 
менїж доказувати — писав д. 8 лютого 1886 р. М. Драгоманов 
у своїм листі до К іян ł) —  jaKy ціну Maje сама по собі і дльа 
всього укр. питаньньа наша нар. словесность, наухарактернішча 
j найліпша npojaBa укр. народу на культурно-історичну сцені?“ 
І  не ножна сказати, щоб наша суспільність байдужно ставила ся 
до збираня і збережена того національного скарбу. Українці 
й галицькі Русини і Поляки навипередки збирали й збирають, 
публікували й доси публікують наші нар. піснї або присьвячують 
їм наукові праці. В остатніх десятилїтях попереднього віку 
завдяки працям Антоновича S Драгоманова, Костомарова, Жи- 
тецького, Потебнї зроблено було важний крок наперед у вико- 
ристаню пісенного матеріалу для дослідів історичних, естетич
них та язикових. І росийські вчені,, такі як А. Н. Веселовский, 
Орест і Всеволод Міллери. Буслаев і и ныл і присьвячували на
шим пісням чи то окремі праці, чи то втягали їх  як порівня
ний матеріал у свої студії на ширші теми. Те саме робили 
й західні славісти такі як Міклошіч та Яііч і за їх  прикладом 
іде також молодша їенерація. Згадаємо тут лише празького про
фесора Ю. Полівку, що пильно слідить за кождою збіркою на
шого казкового та пісенного матеріалу і додає до них богату 
біблїоїрафію, потрібну для студій над поодинокими темами.

В однім напрямі доси слабо поступила наша наука. Маємо

ł) М. Д р а г о м а н о в ,  Дисти до Ів. Франка і ппьшиї, 1881— 1886. 
Львів 1906, стор. 170.
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купу більш або менше богатих, більш або менше старанно та 
розумно уложених збірників пісень, але мало праць, які б орієн
тували нас у тій мас! пісенного матеріалу. Біблїоірафічні проби 
Матвеева та Грінченка хоч і як цінні, все такн не входять за
надто в деталі, реєструють томи, їх розділи, їрупи або розвідки, 
але не дають детального і систематичного огляду самого мате
ріалу. Зрештою сама біблїоїрафія, сухий реєстр титулів хочби 
й усіх пісень одної за одною не дасть іще ніякої корнети для 
науки. Тут потрібне щось більше, потрібне спеціальне оброблене, 
виконане но правилам історичної та літературної критики, яке б 
перебрало текст за текстом, варіант за варіантом, віднайшло 
й усталило їх “взаїмний звязон, вияснило ріжницї та розгалуженя 
редакцій і позволило нам новязати ті пісні скілько можна з пе
вними теріторіями нашої країни, з певними історичними тради
ціями, з культурною і політичною еволюцією нашого народа.

Почин до такого моноїрафічного оброблювана чи то пооди
ноких пісень, чи більших їруп дав, як відомо, М. Драгоманов, 
виступивши д. 16 лютого 1874 р. на річних зборах київського 
Південно-Західного відділу Р. Їеоїр. Товариства з майстерним 
рефератом „Відгук лицарської поезії в українських народнїх 
піснях“ 1), і тогож року на археольоїічнім з’їзді' в Київі 1874 р. 
з рефератом, недрукованим тоді, про кровосумішку, де студіював 
українські піснї на сї теми в звявку з піснями, леїендами та 
переказами иньших європейських та азіатських народів, поле
мізуючи головно з мітольоїічною школою дослідників, які вва
жали зароджене таких переказів і пісень самостійним і неза
лежним у кождого народа і виводили їх від мітичних уяв тогож 
народа* і 2).

Слідом за Драгомановим пішли київські вчені П. Житецкий 
і Петров, які в другім річнику Яіічевого Archiv für slavische 
Philologie (1877) опублікували віднайдену д. Петровим пісню- 
віршу про битву під Берестечком з ноясненями, до яких важний 
причинок подав Яііч у I I I  річнику тогож Archiv (стор. 219—  
220). Того самого 1877 р. вийшла в воронїжських Филологиче-

*) Друковано: Записки Юго-Зап. Отд. Р. И. Геогр. Общества, 
т. II, Кіевъ 1874, а відси в перекладі' на укр. мову в першім томі збір
ного видана: Розвідки Мих. Драгоманова про укр. народню словесність
і письменство, т. І, У Львові 1899, стор. 66—87.

г)  Надруковано аж 1881 р. в пізнїйшій редакції в т. V і VI бол
гарського Сборникъ ва народная умотворения, наука и книжнина, і вийде 
но українська в IY томі вбірного виданя.
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скихъ Запаскахъ замітна статя А. Потебнї  ̂Малорусская народ
ная пѣсня по списку ХУІ в. Текстъ и примѣчанія“ (в окремій 
відбитцї стор. І — 53).

Далеко більше дали 80-ті роки мнн. віку, на які припа
дають такі фундаментальні на свій час праці, як Потебні „ Объ
ясненія малорусских и сродных народных пѣсень“ (1888 і 1887), 
де в першім томі розглянено головно веснянки, а в другім ко
лядки і щедрівки. В р. 1880 і 1883 у московськім журналі 
„Русская Мысль“ друкувала ся простора розвідка М. Костомарова 
„Исторія козачества въ памятникахъ южно-русскаго народнаго 
пѣсеннаго творчества“, як продовжене-його статі „Историческое 
значеніе южно-русскаго народнаго пѣсеннаго творчества“, друко
ваної ще 1872 р. в московськім журналі' „Бесѣда“. Продовжене 
тих статей п. з. „Семейный бытъ въ произведеніяхъ южно-рус
скаго народнаго пѣсеннаго творчества“ вийшло 1890 р. по смерти 
Костомарова в книжці „Литературное наслѣдіе Н.И. Костомарова“, 
виданій у Петербурзі. Рівночасно проф. Сумцов публікував yJKiej- 
ской_ Старинѣ ряд студій над поодинокими піснями і більшими 
їрупами: Новый варіантъ думы „Алексѣй Поповичъ“ (1885, кн.
1), Опытъ объясненія малор. пѣсни о Журилѣ (1885, кн. 7), 
Научное изученіе колядокъ и щѳдровокъ (1886, кн. 2), Коло
мийки (1886, кн. 4), Малорусскія пьяницкія пѣсни (1886, кн. 
6). Тут появляють ся також нові праці Драгоманова (під ріж- 
ними псевдонімами), в тім числі про укр. відгуки великоруських 
пісень про здобуте Азова і про Стеньку Разіна (1882, кн. 11), 
Малорусскія, пѣсни объ освобожденіи крестьянъ (1887, кн. З і 4), 
Фатальная вдова (1888, кн. 12) і йогож уваги про псоване нар. 
пісень (1893, кн. 6). Слідом сих провідників ішли й молодші 
сили, з яких головно треба згадати М. Васильєва, Рекрутчина 
въ малорусской пѣснѣ (1889, кн. 8 і 9), Ц. Неймана Куплет
ныя формы народной южнорусской пѣсни (1883, кн. 8), Нико- 
лайчика про весільні пісні (1883, кн. 2) та Ящуржинського 
причинки до студій над колядками (1889, кн. 11), веснянками 
(тамжѳ кн. 5 — 6), пяницьними піснями (1892, кн. 3), та статю 
В. Наумѳнка про Думу про Самійла Кушку (1883, кн. 6). Та 
й по за сим центральним тоді орїаном українознавства появляли ся 
окремі студії про укр. пісні. Назву особливо забуту не по за
слузі книжечку М. А. Андріевского „Козацкая дума о трехъ 

.Азовскихъ братьяхъ, въ пересказѣ съ объясненіями и разборомъ 
ѳя“ (Одесса 1884, 8-ка, стор. 84, з манкою), працю взірцеву 
що до м ѳ то д и ч ёо с ти  трактована та ясности викладу. В Женеві
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вийшла 1881 р. праця Драгоманова „Нові українські піснї про 
громадські справи“, а 1883—85 почали виходити „Політичні 
піснї укр. народа з XVIII—XIX в .“, яких одначе вийшли лиш 
два випуски, а третій, готовий до друку, лишив ся неопублїко- 
ваний і доси.

8а те 90-ті роки дали на полї оброблена наших пісень 
духе мало. Появили ся занітні нові збірки Булгаковського та 
Довнара Запольского, що зібрали піснї забутої частини укр. на
роду, Пінчуків, далі Ястребова та Манджури з лівобічної Укра
їни, Б. Грінченка з обох берегів Дніпра, Бігдая з землі Кубан
ського війська, але студій над тими піснями було дуже мало. 
Для весільних пісень зробили дуже важні студії В. Охримович 
та Хв. Вовк (його праця видана по французьки та по болгар- 
ськи так і лишила ся доси невідома нашій ширшій громаді), 
а П. Житецький у ряді інтересних студій друкованих у „Кіев
ской Старинѣ“ попробував аналітично доходити до вияснена 
питань, як і де й коли складали ся козацькі думи. Спеціальну 
розвідку про думу про Олексія Поповича дав проф. Сунцов 
у „Кіевской Старинѣ“ 1894, до чого пор. уваги Драгоманова 
й мої в „Житю і Слові“ т. II. Колядками релїіійно-аиокріфіч- 
ного вмісту займав ся тамже Ящуржинський (1894). Надто по
виходили в тих часах численні праці російських учених Весе
ловского, Жданова, Халанского, Пипіна, чеських Махаля та 
Ю. Полівки і иньших, де українські піснї служили порівняним 
матеріялом при ширших студіях тих авторів.

Не богато наперед посунули ся досліди над нашими пі
снями і в перших роках двацятого віку. На першім місці треба 
тут поставити праці В. Перетца, який, що правда, безпосередно 
не доторкав ся укр. народнїх пісень, але зібрав велику силу 
рукописного матеріалу віршового з XVII і  X V III в., який ки
дає богато сьвітла також на повставане і розповсюджене устної 
пісенної традиції. Обік нього замітна також праця П. Житець- 
кого з приводу столїтя написана Енеіди, в якій автор дошуку- 
еть ся основ нової укр. літератури в письменській і устній 
традиції X V II та ХѴІІГ в. Додаймо до них ті новійші праці 
та збірки, що появили ся в остатніх роках у Львові, головно 
В. Гнатюка (Словацький опришок Яношік та Іїрники і їх піснї)! 
М. Грушевського (публікації рукописних співанників) і мої (об/ 
роблене піснї козака Плахти, Про правду і неправду), то бу-< 
демо мати загальний, хоч певно не зовсім повний обрав того,, 
що зроблено у Hajfl' 55, П0ЯІ Досліду над народфїми піснями..
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Всі ті праці, і чисто бібліографічно, і річево цінуючи 
ставлять українську наукову роботу високо в ряді того, що вро
блено серед иныпих славянських пленен. Хиба праці над ве
ликоруською людовою традицією виявляють богатший обсяг та 
більшу ріжнородність наукових метод і більше оживлене; у инь
ших славянських народів учений дослід народної поетичної тра
диції або майже не будить зацїкавленя і стоїть дуже низько 
що до якости (прим, у Поляків), або хоч і приваблює до себе 
талановитих робітників, усе таки супроти иньших національних 
праць являеть ся досить спорадичним. Та проте не слід нам 
забувати, що не вважаючи на число друкованих збірників нашої 
устної традиції і на число та якість роблених доси проб їх 
вистудіованя лишило ся ще дуже богато діла. Наша на
родна традиція незвичайно богата та ріжнородна, а наукові 
сили, що брали ся до її вияснюваня та толкованя, не все сто
яли на висоті сучасної науки. Найліпші з них, такі як видане 
Антоновича й Драгоманова „Историческія пѣсни малорусскаго 
народа“ та „Політичні пісні укр. народа“ переважно ваймають 
ся піснями як памятками історичними і громадять відповідний 
для cero матеріял, менше вдаючи ся в критику їх  тексту; в тім 
самім напрямі йдуть і статі Костомарова присьвячені україн
ським пісням.

А тимчасом нема нічого лекшого, як попасти на хибну до
рогу, оперуючи чи то в історичних, чи в літературних, чи 
в естетичних розвідках непровіреним критично матеріалом. Ві
домий приклад такого схибленя бачимо прим, на розвідці' 
Буслаева „Объ эпическихъ выраженіяхъ украинской поэзіи“ 1), 
що оперта переважно на фальшованих думахтіоніщвних у „За
порожской старинѣ“ Срезневського стратила нині всяку наукову 
вартість. Навіть у працях таких обережних дослідників, як По
тебня, Драгоманов та Веселовский стрічають ся непорозуміня та 
помилки спричинені браком історично-критичного розсліду' 
стів і філїяції поодиноких пісень, — порівняй далі МОЇ МОЕ 
фійки про Штефана воєводу', про Мшанецьку колядку т/ 
Ведмедівку.

Отеє власне був головний мотив, який склонив мене ] 
ся ва працю, якої початок подаю тут читачам. Не вдаюч 
ні в яві загальні мірвуваня ані системи брати текст за тез 
пісні опубліковані в наших збірниках або переховані в ]
------------------------------  і

*) Ѳ. Б у с л а е в ъ ,  Историческіе очерки русской народной сі 
ноети и искусства, Санктпетербургъ 1861, стор. 210— 240.
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лисах, зводити до купи всї їх відоиі 3 невідомі доси варіанти 
і студіювати їх  детально, розширяючи в міру потреби дослід на 
сусідні країни, з якими наші пісні виявляють орїанїчний ввя
зок, притягаючи до порівнаня матеріал прозовий, старі друки, 
загалом усе, що може причинити ся до як наЗповнїЗшого зро- 
зуміня даної пісні, отеє моя мета. Наші збірки пісень, друко
вані й недруковані, містять таку масу ріжнородного матеріалу, 
дуже часто накиданого безладно, записаного руками мало тяму
чих збирачів, устного З книжного, що вже саме прочищене сих 
хащів і внесене якогось ладу в ті праліси може бути корисною 
роботою. Але слідок за сим елементарним ділом виринають 
иньші, далеко важнїйші проблеми: звязок пісні з житем і його 
інтересами, звязок з історією народа, Зого національною сьві- 
домістю та соціяльяим ночутем, звязок із загальною еволюцією 
народа, з хронольоїією його подій, з псіхольоїією його твор- 
чости. Такі критичні досліди над лоединчими піснями дуже 
часто позволять нам ваглянути близше в те, з яких сфер і їруп 
народної маси плили дані пісні, в яких сферах обертали ся, 
яким інтересам чи поглядам служили. Все це вимагає великої 
обережносте в досліді і як найбогатшого матеріалу; чи дало ся 
мені осягнути одно й друге, нехай судить компетентна кри
тика.

Про свої матеріали не буду тут говорити загально, вони 
будуть цитовані всї в відповідних розвідках. Одно тілько за
гальне бажане до всіх громадян позволю собі висловити при 
кінці сеї передмови: хто посідає який будь пісенний матеріал, 
зібраний чи то ним самим, чи поміщений у старших рукопис
них збірниках, співанниках, кантичках і т. и., звольте зголо- 
шувати ся з ними до мене чи до Наукового тов. ім. Шевченка. 
Що внайдеть ся цїнн'ійше в тих збірниках, буде опубліковане, 
і жадне зеренце дійсно вартної записки не буде змарноване.

І . Ш т є ф о н  в о е в о д а .

Ян Бяагослав, один із найвизначнїйших членів і насто
ятелів церкви „Чеських братів“, що вмер 1571 р., був обік 
своєї церковної діяльносте також одним із найученїйших Чехів 
свого часу, гідний стояти обік творця новочасної педаїоїії, Яна 
Амоса Бомѳнского. Обік праць історичних та релїїійно-полєиіч- 
них в обороні „Jednoty“ против католиків і протестантів він 
довершив редакції славного братського канціоналу, що був на
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друкований 1561 р. в Шамотулах у Польщі, написав підручник 
музики і також гранатику чеську, що одначе не була видана 
га його жита. Ся гранатика складаеть са з двох частин. У пер
шій Благослав розбирає давнїйші граматичні писана чеських 
авторів Бенеша Опата, Петра їзеля та Вацлава Фільоиатеса, 
уступ ва уступом додаючи свої критичні уваги, доповнена та 
пояснена, „як чоловік, що хоч сам дуже занятий иньшими рі
чами, а про те дуже запопадливий на вичищене та звеличане 
чеської мови“, як каже він про себе на стор. 155 дал'і цито
ваного видана. В другій частині йде насамперед інтересна пе
редмова до читача, де Благослав ентузіазмом говорить про 
потребу держати чеську мову в чистоті і цитує слова Гуса про
тив „двоєна язика“, се бто против національного і шкільного 
утраквізму. „Pojmeli Cech Nemkyni, aby se hned deti cesky ucili, 
a ne dwojili feci. Nabo reći dwojeni jest hotowe zawideni, roztrżeni, 
popauzeni a swar. Protoz cesky kräl, swate pameti Kareł cisaf, był 
prikazał Prazanüm, aby swe deti cesky ucili, a na radnem domu, je- 
muź nemecky fikaji Rathaus, aby cesky m hivili“ (стор. 160— 161). 
Далі йдуть просторі розвідки Благослава про прикмети чеської 
мови, про метафори, про чужі слова в чеській мові, про обра
зові речена звані enallage, про фразеольоїію, в тім числі при
повідки, яких збірка, звиш 80 нумерів, тутже в тексті', про 
мувику, віршоване, діалекти і т. и. Отся граматика, невідомо 
коли, та певно в остатніх роках жита Благославового вложена, 
не була тоді друкована і дійшла до нас у одинокім рукописї, 
що зберегаеть ся в бібліотеці Theresianum  у Відні. Із того 
рукопису видали її 1857 р. бібліотекар І. Граділь і Йосиф їре- 
чек п. з. Jana  Blahoslava Gram m atika ceska dokonand 1. 1571. 
Z rukopisu bibliotheky Theresianskś we W idni wydali Igndc 
Hradil а Josef Jirecek. We W idni 1857, стор. X V + 3 9 0 *). 
Для нас цікавий у тій граматиці особливо розділ про „сдавая
сь кий“ діялєкт (стор. 840—2).

„ S ł o w e ń s k ą  d i a l e c t u s .  Деякі держать ся тої думки, 
що те слово „Słoweńska fec“ —  загальне, сумаричне, обіймає 
в собі всі поділи та діалекти вже згадані, і на їх думку сло
венський язик ділить ся на Чехів, Поляків, Хорватів, Русів 
і т. и. Иньші хочуть усі ті язики обняти назвою „болгарська 
річ“. А иньші вишукують на се ще иньші слова. Филип Ме- 
ляньтон на Чехів та Словаків мовляв Heneti. Я хоч не хочу

‘) За визичене для мене сеї книжки щиро дякую проф. Юрію По
лівці' в Праві.
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тону перечити ані потверджувати се рішучо, щоб словянський 
Я8ПК був початкон та жерелох нньших діалектів вашого широко 
по далеких краях розповсюдженого явика, але скажу просто те, 
що вважаю найблизшин до правди, не ганьблячи при тіш пив
ших осудів і розумінь. Отсеж і кажу, що не маємо такого слова, 
в якім би могли бути обняті всї діялекти і розділи або від
мінні вислови нашого язика. Німці мають. Чи саський, чи ра- 
куськнй, баварський, швабський, швайцарський, нідерляндський, 
марецький і т. и. говір, усі вони частини одного язика, що 
зветь ся німецький Я8ИК, і всі вони від cero зовуть ся Німці 
або німецький народ. І  так Німці, будь вони в яких хочете 
краях, усе таки не що, як Німці. Але з людьми нашого язика 
не те. Бо Словаки сидять в краю словенськім, Хорвати в хор
ватськім, Чехи в чеськім, Поляки в польськім і т. д. А хто 
з них дістанеть ся до иньшого краю, мають своє спеціальне іня, 
non  generale uti G erm ani: чи то вони в Італії, в Угорщині, 
в Німеччині, все вони лишають ся і вовуть ся Чехи, а Поляки 
також Поляки, або Словаки теж. Натомісь Німець 8 якого будь 
краю, не гветь ся внакше, як Німець, хоч бп з пньшин Німцем 
захожим 8 иньшого краю й не міг гаразд розмовити ся.

„А той словенський діалект —  який він, чим ріжннй від 
пивших діалектів, про се не вдасть ся мені богато писати тай 
не внаю, на що би се придало ся. Ті, що розмовляли г ними, 
можуть судити і гнати отеє:

1. Що той діалект не легкий до зрозуміня і нам Чехам 
і Полякам у загалі. Має свої звороти і склади (trhy  a  spady) 
майстерні в глаголах, in  pronuntiatione не зовсім подібні до 
тих Словаків, що живуть в угорській гемлї при моравській гра
ниці, та все таки не вовеїм несхідні з ними.

2. Non est inexculta dialectus; кажуть, що й їраматику 
свою мають, але я не бачив її. За те мають богато метафор 
і пньших ріжнвх фіїур; і е в тім язиці пісень і віршів або 
римів множество. А яві вони, можна дещо зрозуміти з отсеї 
одної сьвітсьвої їх пісеньки“.

І  далі подає Благослав сю пісню, в якої титулі читаємо 
ось що;
P i s e f t  s ł o w e ń s k a  o d  B e n d t e k ,  k d e 2  h o j n ö  j e s t  S l o w a k ü  

п е Ъ  C h a r v a t ü ,  p f i n e s e n a  o d  N i k o d e m a .
Dunaju, Dunaju, б ет и  smuten tece£ ?
Na werSi Dunaju try roty tu stojü,
Perw§a rota Tureckd,

Зшхожк П а}*. ^oE. їх . Ш свхеїяж т. LXXY. 2
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Druha rota Tatarska,
Treta rota W ołoski.
W  tureckym rote śablami sermuju,
W  tatarskym rote strylkami strylaju,
W ołoskim  rotl Śtefan wyjwoda.
W  Śtefanowy rote dywonka placet,
I płacuci powidala: „Stefane, Stefane!
Śtefan wyjwoda, albo me pfijmi, albo me Hśi“.
A sto mi recet Stefan wyjwoda?
„Krasna dywonice,~pfijmił bych te dywońko,
Nerownaj mi jes, lisił bych te, milenka mi jes“.
Sta mi rekła dywonka: „Pusty mne Stefane,
Skoöu ja w  Dunaj, w  Dunaj hłuboky,
Ach kdo mne dopłynet, jeho ja budu“.
Nechto me dopłynuł krasnu dywońku,
Dopłynuł dywońko Śtefan wojwoda,
I wzał dywońku zabił ji u гибки:
„Dywońko, dusenko, milenka mi budeś“. Amen.

І далі додає Благослав: „Иньша пісня подібна до сеї, яку 
я чув у Базилеї у бленя (Geleń) від Харватів, має в собі отсї 
слова: „Pryliko andelska, koie me prychyny“ —  і поясняв сї 
слова, толкуючи prylika —  подоба, koia — cui, prychyny —  
прихилити, diligere. Потім іде коротенька увага про польський 
діялєкт, очевидно найблизший для Благослава з усіх славян- 
ських. Подаємо ще одну виписку зі стор. 337 —  пробу клясі- 
фікації славянських діялєктів. Перший і чільний діялєкт на його 
думку —  чеська мова, до якої належать Моравянн і часть Шле- 
заків. Другий діялєкт —  словенський, до якого належать своїм 
способом вимови ріжнородні Харвати, що жиють від Угорщини 
аж до Константинополя, відси аж до Бенеції в Італії, далї є їх 
частина в Африці за морем, що зветь ся M editerraneum , а ті 
мають ріжні назви відповідно до країв, як ось Croatae in  Cro- 
atia, Босняни в Боснї, країні не малій, Іллїрики ті що в Іллі
рії, які там переважно називають ся Слави =  Sclavi. Третій 
діялєкт, се польська мова, до якої подекуди можна причислити 
й шлезьку (хоч ті, що живуть близше до Чехів і Моравян, го
ворять подібнїйше до Чехів ніж до Поляків). Далі Руска, Ма- 
зовецка, Московська і якась часть Татарів. Та котра б із сих 
мов або діалектів була найпервіснїйша, про се не треба богато 
думати анї того докладно досліджувати. Бо такі річи повні 
ріжних недокладностий (nejistot) і помилок“. Автор тілько на 
одному стоїть, „ В о ё т іс а т  dialectum tum  excultissimum, tum
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elegantissimum esse“, що д ія  його часу до певної міри й було 
правдою.

Хто такий був той Шкодим, що переняв у Венеції і при
ніс до Моравії пісню про воєводу Штефана, не знаємо. Проф. 
Потебня в цитованій далі праці про нашу пісню подає його 
назву „Вацетинський“ —  на якій підставі, невідомо. Зрештою 
й так сама назва не говорить нам нічого. Видавці Благославо- 
вої граматики в показчику імен завважують, що Благославова 
передмова до Граматики, що має титул: І. В. Р. charissim o 
fratri N. S. D., повинна читати ся : Joannes B lahoslav Р. cha
rissimo fratri Nicodemo salutem  dicit. Коли ся догадка вірна, 
то передмова набирає для нас' деякого значіня, о скілько в ній 
стрічаємо натяки на характер і житє його друга. Отже читаємо 
в ній: „Часті згадки в многих побожних н а ш и х  р о з м о в а х ,  
бували, н а й л ю б і й ш и й  о Г о с п о д і  б р а т е ,  про прикмети 
чеської мови. Що нам  обом бувало жалко, так се те, що така 
благородна мова... так запущена і занедбана“. Отеє і все, що 
торкаєть ся Нікодима, тай того досить, щоб бачити, що сей Ш- 
кодим був чоловік високо осьвічений, бувалий по сьвітї, нале
жав, як і більшість „Чеських братів“, як і сам Благослав, до 
шляхетського стану, до людий маючих, і жив з Благославом 
у такій приязни, що доводила їх  до інтімних зносин та до роз
мов не лише про спеціальні, цікаві для них теольоіічні теми, 
але також про иньші, сьвітські, загально-культурні, в тім числі 
також про чеську мову. Можливо, що власне від сього Нікодима 
мав Благослав ті звістки про південно- і східно-схавянські діа
лекти, яких він очевидно з власного наслуху не знав і які ви
словив у цитованім висше розділі своєї граматики.

Огсей троха подовгий екскурс про Яна Благослава та його 
граматику видав ся мені потрібним тому, що маємо в ній не 
лише найстарший доси відомий текст української піснї, але та
кож цінне сьвідоцтво вигляду нашої тодішньої нар. мови і то 
навіть 8 виразним діалектичним відтінком, і не менше давнє та 
цінне сьвідоцтво про те, що вже тоді, в половині XVI в., на
шою мовою було уложено богато пісень і віршів, які мусїли 
мати добру славу серед иньших Славян, коли один Чех міг чути 
і переймити отею пісню аж у Венеції і передати її  в такій до
кладній формі Благославови в Моравії. Що правда, сам Благо
слав не досить ясно уявляв собі національність того народу, 
якого пісню списав з уст Нікодима. З його уваг про 
схавянські діялектд можемо переконати ся, що о скілько він
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докладно розунів і відчував діалектичні ріжницї північно-за
хідних Славян, Поляків, Чехів та Словаків, підносячи в своїх 
увагах навіть дрібні льокальні відтінки, прим. говір Ганаків,
0 стільки ж неясне поняте мав про східнїх і південних Славян. 
Тай тут обік явних п о м ил ок , про які згадаємо далі, проблиску
ють інтересні думки, прим, згадка про тих, що вважають бол
гарську мову иатїрю всіх славянських, очевидний відгук тої 
теорії, що ідентіфікувала староцерковну мову Кирила й Методія 
8І староболгарською. Слова Благослава про Славян у Африці 
полягають очевидно на популярнім колись твѳрдженю про Сла
вянство Вандалів. Інтересно, що Благослав не знав назви Сер
бів і обік Босняків виразно відрізнених від Croati, таки обій
має їх спільною назвою Харватів. Але ся назва обіймає 
далеко більше славянських племен, яких мова була менше зро
зуміла чеському вченому. І  так хоча руський діялєкт він кладе 
окремо від иньших —  що правда, зачисляє до нього й щиро- 
иольський діялєкт назовецький,— то всеж таки нашу пісню подає 
як specim en не руської, а словенської мови. Щож він розуміє 
під словенською мовою? І тут інтересна його двоістість: раз 
він натякає, що Словенами, Славами називаєть ся одна часть 
Славян іллїрийськнх, про яких він міг чути італійський вислов 
Sclavi (schiavi), а другий раз виявляв знайомість такого по
гляду, що Славяни, то загальне імя всіх славянських племен,
1 хоча не рішаєть ся сам потверджувати сю думку, то все таки 
не хоче перечити їй рішучо. Певно, що на рахунок тих іллі
рійських Славян треба покласти й те, що каже Благослав про 
граматику і взагалі культурність їх  язика^—  се відгук дубро- 
вницької культури, що вже сто лїт перед тим під італійським 
впливом почала розцвитати ся.

На сю пісню звернув увагу вченого сьвіта проф. К. їре- 
чек у Casopis-Ї Ceskeho Musea 1876 р. в рецензії на Яїічову 
статю: Дунав-Дунай у славянській народній поезії“, висло
вивши своє здивоване, що нїодпн славянський учений не заняв 
ся доси близше сею одинокою в своїм роді памяткою руської 
мови та народної словесности. На сей поклик відгукнув ся хар
ківський професор, відомий Українець Потебня, який присьвя- 
тив піснї про воєводу Штефана спеціяльну статю, друковану 
1877 р. в воронїжськпх „Филологическихъ Запискахъ“ і  видану 
також окремою брошурою п. з. „Малорусская народная пѣсня 
по списку X V I вѣка. Текстъ и примѣчанія А. Потебни. Воро
нежъ 1877“, 53 сторони. Статя складаеть ся з чотирьох розді
лів, із яких перший зайнаєть ся текстом піснї і язиковими ува-
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гани (ст. 1— 12), другий говорить про розмір піснї (ет. 12— 
14), третій, найширший, дає „дещо про початки пісень та про 
заспів до „Дунаю“ (ст. 14— 50), а в четвертім „що найваж- 
нїйше про зміст пісні“ (ст. 50— 53). Властиво текстови пісні, 
її оцінці та розборови вмісту присьвячено ледво кілька Сторі
нок; усе иньше займають ріжпі a propos, уваги та причинки 
дуже слабо звязані з гіснею, просторі екскурси про заклинаня, 
про Слово о полку Игоревѣ, про народну симболїку та способи 
вислову, і скрізь пробиваетъ ся улюблена тенденція автора пе
ребігати з поля літературно-історичного досліду на поле псіхо- 
льоіічної спекуляції та вниканя у душу кождої фрази при по
мочи незлічених анальоїій. Не відмовляючи такій методі її вар- 
тости, особливо для естетичного відчутя пісень, усе таки треба 
пожалкувати, що Потебня занадто мало зробив для нашої піснї.

Найціннїйші без сумніву, хоч якось не доведені до кінця 
його уваги про її мову. Потебня від разу пізнає в ній мову 
українську і силкуєть ся зрозуміти й вияснити кожде слово на 
підставі української граматики й діялєктольоїії. І  так замісь 
stoju він читає стоя, хоч на мою думку близша лекція стоють, 
уживана й досп в галицькім покутськім діялектї; апальоїічні 
форми germuju і stryiaju, де очевидно Чех пропустив непривичпе 
йому кінцеве t, Потебня лишив нетикані. Форми W  tureck im  
rote, W ta tarsk im  rote, W ołoskim  rote Потебня транскрібує: 
В турецкий мі, в татарский мі, в волоокий м і; близша була би 
транскріпція. В турецкі ми, в татарскі ми, в волоскі ми. Лишив 
Потебня форми ме в рядку „albo юё püjmi, albo me lisi“, які .на 
мій погляд краще вважати sa чехізми, що заняли місце руського 
„мене“, якого тут домагаєть ся розмір. Так само можна вважати 
чехізмаип форми te в дальших рядках і транскрібувати їх на
шим тя. Може до тої самої категорії змін належить також форма: 
pusty mne, яку Потебня транскрібує на „пусти м’нѳ“ зам. да
леко близшого нам „пусти мя“ або „мня“. Натомісь вірно тран- 
скрібуе Потебня чеське Neehto руським „не хто“ зам. „нїхто“ ; 
характерна руська форма: „не хто, але Штефан“ могла бути 
незрозуміла для чеського вуха. Чи конче транскрібувати чеське 
Ach kdo на укр. „А хто“ зам. „Ах хто“, про се також можна 
еумнївати ся. Лишає без поправки Потебня форму взял у пе- 
редостатнїм рядку, не зважаючи на те, що укр. вухо толєрує 
тут, а розмір домагаєть ся повної форми „узял“. Користуючи ся 
тими своїми увагами Потебня дає транскріпцію тексту Благо- 
сяава на руські букви, доповняючи декуди той текст такими
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повторении (вони скрізь зазначені скобками), яких домагаеть ся 
розмір пісні.

Далі ми покориетуемо ся увагами і доповненями Потебні 
даючи свою реконструкцію тексту, а тепер піднесемо дальші 
цінні вдобутки його праці.

Що до язика нашої пісні Потебня не скаэав нічого рішу
чого. Се очевидно тому, що він занадто мало знав власне галицькі 
діялвктн, про які він говорить на підставі таких недостаточних 
жерел, як Русалка Днѣстрова та Купчанкова збірка буковинських 
пісень. Та все таки бистрому оку Потебні не уйшли діалек
тичні прикмети власне тих прикарпатських сторін. Я схаракте
ризував би діялєкт, у якім уложена пісня, не вважаючи на те, 
що з нього при устній передачі певно стерто деякі особливости, 
за галицький, а спеціяльно підгірський чи краще покут
ський. На ІІокуте (з Буковиною) вказують згадки про волоську 
роту, до якої належить і Штефан. Із діалектичних особливостий 
Потебня підносить такі форми, як Штефан, властива Й доси всім 
галицько-підгірським діалектам від Прута до Сяна; старинне 
„чему“ чуеть ся й доси в долині між Прутом і Черемошем, між 
Гуцулами навіть чіму; що форми ми, ти, тя або те (у Гуц.тї, мі) ужи
вають ся в тих околицях загально, се нині відомо всім знавцям язика; 
тав само відома у Гуцулів і на Покутю форма бих замісь бим 
уживаного в иньшпх околицях; не чужа Гуцулам також форма 
шьто зам. що. Так само уживають ся тут і доси старі форми 
речѳт, плачет поряд з новійшими рече, плаче. Навіть така на 
перший погляд анормальна форма, як nerow nąj mi jes  чуеть ся 
майже в вождій пісні співаній Покутянином при протяганю го
лосу, отже ідей зам. іде, милай зам. мила,Марчай зам. Марча 
(ся остатня форма навіть увіковічена пару разів у збірці пісень 
Головацького).

Про розмір нашої пісні Потебня знайшов] "лише'^стілько 
сказати, що він „обыченъ въ малор. пѣсняхъ“ (ст. 12). Що 
значить „обыченъ“ ? Прим, у Галичині, де переважають коло
мийки, він зовсім „необыченъ“. Тай де інде по Україні він не
звичайний, а лише властивий певним, досить різко зазначеним 
ірупам пісень. З виемвом трьох рядків (3— 5), може зіпсованих 
памятю Нїкодима або й того, що зі своїх уст передавав йому 
пісню, вся решта її, 20 рядків (по нашій реконструкції) збудо
вана правильним, не силабічним, а тонічним розміром, так що 
кождий рядок числить 12 складів, що ділять ся цезурою на дві 
рівні половини і кожда з них має два наголоси. Риму нема,
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хоча декуди попадають ея замітні для слуху ассоианси та аллї- 
терації: чему смутен, трж ротж ту ш оят, стрілками стріляют, 
в волосній ми ротї Ш. воєвода. До музикальних засобів пісні 
належать також повторюваня поодиноких і синтактично важних 
слів, як Дунай, Штефан, дівонька.

Що до часу, в якім могла повстати наша пісня, то вже та 
щаслива обставина, що вона в р. 1571 зайшла через Венецію 
до Чехії і тут була записана, показує нам, що на Руси в поло
вині XVI в. мусїла вона бути досить популярна. Чи маємо думати 
про сербо-хорватських музикантів та мандрованих співаків як 
носителїв її й подібних пісень? Нічого рішучого про се ска
зати не можемо,-хиба'що Шкодим у Венеції чув її власне від 
такого мандрованого співака, якого мав право зачислити до „сло
венської“, себто південно-славянської породи, а його пісню вва
жати за взірець його мови. Зрештою що до імени воєводи Сте
фана, то воно вводить нас у історію Молдо-Валахії і то спе
ціально в ХУІ вік, коли на господарському стільці того краю 
під турецькою зверхністю сиділи один по одному чотири Сте
фани, з яких перший, Стефан Великий, умер 1502 р .1), а пятий 
жив ще тоді', коли писала ся Благославова граматика. Котрого 
з них уважати героєм руської пісні, се для нас байдуже; для 
означѳня часу, раньше якого пісня не могла повстати, вистар- 
чить пригадати, що для її автора три роти —  турецька, татар
ська і волоська, се очевидно три части одного війська, що стоять 
над Дунаєм, може ждучи поклику до походу, а: се вказує на 
вазальне становище Молдавії супроти Турків, становище, яке 
закріпляеть ся в Молдавії з перших лїт XV в.

Далеко цїкавійше те, що підніс Потебня в своїй нізнїйшій 
праці' aJ, що фактично в тім розмірі маємо зразок найстаршого 
славянського епічного розміру. Правда, найстарша памятка пів
денно-славянської, дубровницької поезії, Гекторовичева поема 
Rybianie, вийшла ще 1551 р. і зложена хореічним 16-складо- 
вим віршем; але не забуваймо, що Гекторович не був людовий 
співак, але писав під впливом тогочасної міщанської, італійської 
моди. Натоміеь найстарші людові сербскі та болгарські піснї 
всї складені таким розміром, як отся наша. Той розмір, що від-

’) Ал. И. Я ц и м и р с к і й ,  Григорій Цаиблакъ. Очеркъ его жизни, 
административной и книжной дѣятельности. С. Петербургъ 1904, стор. 
101 і далі.
Щ.і*  2) Объясненія "малорусских и сродных народных иѣсѳнь. И. Колядки 
и щедровки. Варшава 1887, стор. 7.
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повідає греко-византийському т. зв. політичному віршови, що 
в X  або X I віці разом із грецькими поезіями перейшов до 
Болгарії і був тут ужитий у перекладах грецьких віршів1). 
Майже рівночасно з повстанем нашої пісні повставали в пів
нічній Руси билїни; вправдї найстарший їх вапис, зроблений 
Англичанином Робертом Джемсом у Москві, походить аж із 1620 р., 
та все таки в ньому більша часть віршів такого» розміру, ав 
і наша пісня.

Ино Боже, Боже!
Сотворилъ ты, Боже, да и небо, землю,
Сотвори же, Боже, вѳсновую службу.

Варто зазначити, що прим, у першій части пятого тому 
Нубійського на 827 пісень маємо ледво 23 пісні збудовані сим 
розміром, тай то всі вони лише задля недбальства редактора 
розсипані на стільки ну мерів, а впорядковані критично ті уривки 
та варіанти дадуть певно не більше 5 —8 пісень. І  що найці
кавіш е, власне ті пісні визначають ся поважним тоном, зви
чайно дуже серіошим або й трагічним змістом і подекуди мора- 
лїзаційною тенденцією. Я далі присьвячу їм окрему розвідку.

Між иньшими річами, які притягнув Потебня для естетичного 
коментарія нашої пісні, вказав він також інтересну великору
ську пісню опубліковану ще Сахарпвим у III томі його Сказа
ній русскаго народа. Для цікавих наводжу її тут:

Ой ты вашь батюшка, тихой Донъ!
Ой чтоже ты, тихой Довъ, нутиехонекъ течешь?
Ахъ какъ ввѣ, тиху Дону, не мутному течи?
Со дна меня, твха Дона, студены ключі бьютъ,

5. Посерѳлъ меня, твха Дона, бѣла рыбица иутвтъ,
По верху меня, Дона, три роты прошли:
AS первая рота шла, то Донскіе казаки,
Другая рота шла, то знамена пронесло,
А третья рота шла, то дѣвица съ молодцомъ.

10. Молодецъ красну дѣвушку уговариваетъ:
„Не плачь, не плачь, дѣввца, не плачь, красная моя, *

О Днв. А. И. С о б о л е в с к і й ,  Черковнославяискитѣ стихотворе
ния отъ I X— X вѣкъ н тѣхното значение за черковвославявзкия езмкъ 
(Сборникъ 8а народен употв»ренвя, наука в кнпжннна). София, 1900, кн. 
XVI-j-X V II, стор. 314— 324.

г) Див. н-ри 1, 5, 6, 8 В і Г, 69 А, 150, 164, 178, 190, 209, 
313, 408, 428, 465, 512, 548, 558, 569, 586, 692, 715, 763, 816.
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Что выдавъ тебя, дѣвица, я за вѣрнаго слугу.
Слугѣ будешь ладушка, маѣ иплѳнькой дружокъ,
Подъ, слугу будешь постелю слать, со мной вмѣстѣ спать“, 

іа . Что возговоритъ дѣвица удалому холодцу:
„Кому буду ладушка, тому мплепькой дружокъ,
Подъ слугу буду постелю слать, съ слугой внѣстѣ сцать0. 
Вынимаетъ холодецъ саблю острую свою,
Срубилъ краевой дѣвицѣ буйву голову,

20. И бросилъ евъ её въ Донъ, во биструю, рѣку.
Про сю пісню ваго Потебня, що вона „такъ сходна съ 

малорусскою, что единство происхожденія начала той н другой 
кажется несомнѣннымъ“ (стор. 81). На жаль він і тут: залісь 
дальшого розсліду основних мотивів обох пісень погнав ся за 
деталями язикових висловів і  вже на стор. 50, вертаючи до 
„головного змісту пісні про Штефана“, якого зрештою і тут но 
розбирав детально, зазначув голословно, що той зміст „совер
шенно отличенъ отъ сходной но началу вр. пѣсни. Кажется (?), 
что эта послѣдняя имѣетъ предметомъ событіе дѣйствительное 
отъ начала до конца: дѣвица не хочетъ быть холопской женой 
и барской полюбовницей и зато убита. Въ мр. пѣсни къ обла
сти иало-идеаяизованной дѣйствительности относится желаніе дѣ
вицы. выяснить свои, отношенія къ Волошскому воеводѣ Стефану, 
его колебаніе между любовью, н опасеніемъ неравнаго брава 
и конечное рѣшеніе“. Сі рефлексії зовсім, невірні. Те, що роз
казано в великоруській, пісні,, в ід  початку до вівця по п р о с т у  
не  н о ж е  б у т и  д і й с н и х  ф а к т о м  уже для того самого, що 
вона від початку до кінця —  поетична кристалізація якогось — 
байдужо, чи дійсного, чи фіктивного факту. Могли собі сотки 
й тисячі дівчат гинути в подібних конфліктах; хто би хотів 
оповідати про їх  долю, зумів би знайти вислови відповідні до 
кождочасної ситуації, але щоб два поети такими схожими сло
вами вапускалн ся spasy в розмову з рікою, потім так еамо схе
матично малювало ситуацію (три роти, навіть слова ті самі!) 
і таксамо плястнчно та внов таки близькими словами наяювадв 
в обох разах той сам конфлікт, допускаючи лише невеличку 
відміну в характеристиці дієвих осіб, що веде за собою під
мінну катастрофу, се на мою думку зовсім не „дѣйствительное 
событіе“, а виразнїеїнький факт літературного ванозячуваня. 
Треба припустити, що українська пісня про воеводу Штефана 
була колись розширена не лише до Венеції, але й до Дону, і по
родила великоруську відміну, яка зрештою через різвійше зазна



чене того самого конфлікту, що і в' нашій, робить несть психольо- 
їічній пронивливости її автора. 8а правдоподібністю такого широкого 
розповсюдненя сеї піснї в давнїйших столїтях промовляв на мою 
думку також уривок білоруської піснї цитований Потебнею:

Въ чистомъ полѣ не дымъ, не вода,
Горы, далины и сыра вемля,
А на даяинахъ чатыри палка:
Ув адномъ палку шабли зіяюць,
А въ другомъ палку галовки лѣтаюдь,
А въ трейценъ палку ацецъ тужитъ.

( П о т е б н я ,  ор. cit. 33). Що-нравда, продовжене сеї піснї По
тебня відкидав признаючи його „може фальсіфікатом“, та цитовані 
рядки мабуть автентичні і сама їх старинна (колядкова) форма 
сьвідчить про їх близьке їенетичне свояцтво з нашою піснею.

Порівнане нашої піснї з сими варіантами, а особливо з ве
ликоруським, позволяв нам з великою дозою правдонодібности 
реконструувати початок нашої найстаршої піснї в повнїйшін 
виді, ніж її  заховав нам запис Благослава. Один погляд на текст 
вистарчать для переконана, що ио першім рядку нашої піснї, 
який містить у собі поетичне запитане до Дунаю, мусить іти від
повідь на те запитане, і та відповідь мусить творити льоїічний 
звязок початку 8 головною основою. Пригадаю для анальоїії 
загально тепер відомі піснї такі, яв :

Гей орле, орле, сивпй соколе,
Ой чи бував ти в моїй стороні',
Ой чи чував ти о якій новині,
Ой чи не тужить миленька по мнї?

На се питане йде зараз відповідь орла:
Ой тужить, тужить, на ліжку лежить,
Правую рученьку на серцї держить.

Або друга пісня старшого складу:
Ой там в полі береза стояла,
На березі зазуля кувала.
Питаетъ ся вазуля берези:
Чом береза біла не зелена?

На що береза відповідає:
Як я маю зеленою бути?
Підомною стояли рекрути.
Підонною стояли Татари,
Щабельками гиле обтинали і т. д.

Слово рекрути тут очевидно півна вставка, а основа піснї,

ЗО______________________ Др. Іван Франко________________________
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тепер зрештою сильно затемнена, сягає XVII або й XVI в. По
дібно мусів виглядати й початок пісні про Штефана воєводу, 
а великоруська нарість тої пісні нозволяе нам рестітуувати в ній 
хоч три рядки. Приймаючи на увагу всі ті гамітки ми махи би 
текст нашої пісні ось у якій формі:

1. Дунаю, Дунаю, чему смутен течеш?
2. Ой як мнї, Дунаю, не смутному течи,
3. Що дно моє точуть студені криниці,
4. А по середині біла рибка мутить,
5. На вереї Дунаю три роти ту стоють:
6. Перша рота'турецька,
7. Друга рота татарська,
8. Трета рота волоська.
9. В турецкі ми роті шаблями шермують,

10. В татарські ми роті стрілками стріляють,
11. В волоські ми роті Штефан воєвода.
12. В Штефанові роті [та] дівонька плачеть,
13. [Та дівонька плачеть], плачучи повідат1):
14. „Штефане, Штефане, Штефан воєвода,
15. Альбо мене ну йми, альбо мене лиши І “
16. А што ми [од]речет Штефан воєвода?
17. „Красна дївопице, пуймил би я тебе,
18. [Пуймил би я тебе], неровная ми ec“.
19. Што рекла дівонька? „Пусти мня, Штефане!
20. Скочу я у Дунай, у Дунай глубокий.
21. Ах, хто мня достанет, [то] его я буду“.
22. Не хто мя доплинух, красную дівоньку,
23. Доплинул дівоньку Штефан воєвода.
24. І узял дівоньку за білую руку:
25. „Дівонько, душенько, миленька ми будеш“.

Кінчу висловом подяки для чеського вченого, що заховав 
нам від забута сю перлину нашої народної творчости, яка від 
тенор повинна стояти на чолі збірок наших народнїх, а особливо 
історичних пісень.

І  ще одна увага. Вацлав Ганка, відомий творець тзв. Зе- 
леногорського та Королеводворського рукописів знав також Бла- 
гославову граматику, користував ся нею в рукописї, опублікував 
Бхагославову збірку приповідок із тоїж граматики. Хто читаючи *)

*) Цр. Потебня подає сю форму в нотці вам. чеського pow id a la ; 
Пот. думає, що се форма лемківська, тимчасом коли вона уживаєть ся 
скрізь у Бойків і у Гуцулів аж до румунської границі.
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ночаток його прославленого „Любушиного суду“ з його поетич
ною апострофою:

Aj Vltavo, се mutiśi vodu,
Će mutiśi vodu strebropenu —

но згадає нашої піснї, що послужила йому взірцем дли його кон
цепції? Но менше цікаво й те, що Потебня, який вишукував 
до поодиноким зворотів і висловів вашої піснї анальоіії у вели
коруських, сербських та хорватських піснях, саме отсеї найви
разніш ої не добачив.

II. Іван і /уіадана.
Отсеї інтересної піснї маємо пять варіантів, які роздивимо 

поперед усього. Два варіанти були надруковані в збірці Оскара 
Кольберіа ^Pokucie“, т. II, стор. 17 і 18, сей другий з музи
кою. Третій варіант записаний мною від Францїшка Батовского 

Ценева в р. 1880, був надрукований мною 1895 р. в Жптю 
і Слові т. ІІЇ, стор. 369— 870, де були також передруковані 
оба Кольбѳріові варіанти. Четвертий варіант містить ся в руко
писній збірці* лісень із Стецеви, записаних селянином Ол. Рошкою 
і присланих на мої руки, а стятий записаний учеником Стефан* 
чуком у Воскрееїнцях біла Коломиї 1884 р., тим ріжний від 
попередніх, що герої піснї замісь Іван і Марана називають ся 
Роман і Катерина. Перший варіант Кольберіа записаний в Ісиасї, 
мій варіант із Денева, варіант із Стецеви та варіант із Воскре- 
еїнець входять са досить близько і доповняють себе, при чім 
мій варіант виявляє яайпоправнїйшнй текст, тим то я й приймаю 
його за основу для реконструкції тексту піснї. Другий варіант 
Кольберіа ганнсаний у Чортівцї, виявляє вже другу, пізнїйшу 
редакцію піснї і я подаю й обговорюю його окремо.

Та не вав1) Іван що робити,
Та нусїва) сї оженити,
Та взяв собі Маряночку,3)
Маряночку за жіночку.4)

5. „Ой, Іване, Іваночку,
Покинь8) ппти горівочку,6)
Покинь ппти, гайнувати,7)

________________ Будемо сн*) ґаздувати.
*) Стен. Нп знав. 3) Кольб. А. Мусів він. 3) Отец. Узяв жінку 

Мариночку, Кольб. А. Взяв си жінку. 4) Кольб. А. і Стец. замісь cero 
рядка мають: Та на свою головочку. *) Кольб. А. Лиши. *) Стец. сей 
рядок час. 7) К, Лиши... тай гуляти, Ст. Покинь... гуляти. *) К  і  Ст. 
Та будемо.
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Дай коника за волика,
10. А возочок ва плужочок,

А сїдеяце ва ярехде,
А канчучок за исгичок ’).
Та підеко* 2 * * * *) в чисте поле,
Та віореи собі8) нивку *•)

15. Я нї вувку, нї широку,
Анї довгу ні коротку“.*)

___ Оре Іван оден деньок,
Мараночка воли гоннтс)
Тай до него не говорит.7;

20. На другий день доступає,
Мараночка промовляє:8)
„Ой Іване, Іваночку,
Ци видиш ти дорожечку?
Тов доріжков*) Турчин грає 

25. Відай до нас повертає“.

„Ой Іване, Іваночку,
Продай жінку Маряночку!
Продай ми жінку, Іване,
Нехай буде нойов напев.1“)

ЗО. Як ни не нош11) продавати,
Будемо сї *2) прубувати“.
Стали вни сї прубувати,
Та став Турчин занагатн.
Ой як став го занагатн,

35. Став сї Іван покликати: ł8j

„Ой Маряно, Маряпочко,11)
Най тї внесе суидїнєчко,15)
Поможи ми цес разочок,
Най не буде загибочок!“

40. Маріяна як т о 16) вчула,

ł) У Ст. сих 4 рядків нема, у  Еольб. завісь них лиш два:
Купи плужок тай волики, Тай істичок тай коники.

2) Кольб, поїдем. 8) Еольб. файну. *) Еольб. ниву. 8) В моїм варіанті
тих 4' рядків, а в Кольберґовім двох остатніх нема. в) Стен, сей рядок
vac. 7) Стец. Мариночка... В моїм варіянтї сих трьох рядків нема.
*) В моїй вар. і сих обох рядків нема. *) Стед. дорогое. 10) Отсї два
рядки має лише Еольб. 1‘) Еольб. Як ни схочеш. 12) Еольб. Та будем сї.
і>) В моїм варіанті замісь сих 6 рядків лиш два: Я веяли ся врубувати,
Я веяв Турчин замагати. м) Еольб. Маріє, Марієчку. іа)  У Еольб. cero
рядка нема, акте повторено дадьпгей'два раяв. 1*) Еольб. Марієчка як се.
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Плечима сї обернула.
„За Йваном би бідувати,
За Турчинои панувати“.1)
Став сї Іван поправляти,

45. Став Турчина заиагати,
Взяв сї Турчин покликати:
„Ой Маряно, Маряночко,
Поратуй мі цес разочок,
Бо ии буде вагибочок! * *)

50. Веяли3) Ёвана, ізвязалп 
Тай до коня привязали.
Ой сїв Турчин на коника,
Маріяна на другого,
А Івана по при коня.3)

55. їдут гору, їдут6) другу,
А на третій треба стати,
Треба стати, ночувати,
Ворон конї попасати.3)

„Ой Турчине, Турчиночку,
60. Буду в тебе ва служечку,

Попусти ии білі руки,
Най ни тѳрпю тьижкі муки!“
Ой Турчин сї не здогадав,
Іванови ручки пускав.1)

65. „Ой Турчине, Турчиночку,*)
Ци видиш ти дібровочку?
Край діброви в два дуби,
На них сидя два голуби.9) -  
Як би їх тут ай убити,

70. Вечереньку вготовити?
Ой Турчине, Турчиночку,
Позволь міні лучка свого,
Най я убю два голуби! 10)

________________ Оден буде, пане, тобі,
х) Стец. сих 4 рядків нѳиа. 2) Сих 6 рядків в лише в варіанті 

з Воскресїаедь. *) Кольб., Воскр. Стец. Били. 3) Кольб, і Стец. сих 3 
рядків нема. 5) Кольб, йодну. 6) Кольб, ваиісь сих двох рядків пае лиш 
один: В третій стали, попасали; Стец. А на треті стали I таи коня по
пасали. 7) У моїм варіанті і в Стец. сих 6 рядків нема. *) Так у Кольб, 
і в Стец., в моїм вар. Ой Іване, Іваночку, немов би се говорить Ма- 
ряиа. *) Кольб, і Стец. дубочки... голубочки. 10) Кольб, і  Степ, завісь сих 
З рядків мають два: Подай же ми, пане, лучки, Та най убю голубочки.
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75. Другий буде паяй твоїй,
Пани твоїй, жінцї моїй* ! *)
Гей, Турчин сї не здогадав,
Іванови лучок подав.
Ой взяв Іван2 *), та яв ввірив,

80. Турчинови в серце стрілив.
Маріяна яв то вздріла,
Тай на ногах обімліла.8)
„Ой Іване, Іваночку,
Най тї внесе сумлїнечко,4)

85. Подаруй ви цес разочок,6)
Не роби ми*) вагпбочок!
Буду других научати:
Треба вірнов вужу бути“.7)
„Зараз я ти подарую,

90. Най лиш лучов наладую“.
Іван лучвон як івиірив,
Маріянї в серце стрілив.*)
Заніс її на долину,
Поклав її при Турчину:
„Тут, невірна, будеш гнити,

96. А я буду в світі' жити“.*)

Другий Кольберйв варіант коротший (44 рядки) та поплута
ний. Він починаеть ся словаки: Не міг Іван в світі жити. В ряд
ках 5— 6 упімненє звертаеть ся не до Івана, але до Маряни:

Ой Марянко, Маряночво,
Покинь пити горілочку.

Нашим рядкам 17— 19 відповідають у тім варіанті два 
ось які:

Орав, орав, Бога молит,
Маріянка не говорит —

по чім іде те, що у нас містить ся в рядках 26— 37, у такій формі:

*) Стец. вамісь сих трьох рядків має лиш два:
Оден буде тобі, пане, Другий буде твої пани.

2) Так Кольб.; Стец. Іван лучком та як змірив; у мене: Ой я Іван як
ізмірив. 8) Кольб. Трохи з страху ни й-умлїла. 4) Кольб. Стец. сей ря
док vac. 5) Стец. Даруй мивї годиночку; дальших трьох рядків нема.
6) Кольб. Най не буде. 7) Ті два рядки лиш у Кольб. 8) Остатніх двох
рядків у моїм варіанті пена, та в в Кольб, і Стец. *) Сї 4 рядки є лише
в вар. в Воскресїнець.
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Приїхала Турчанини:
ЯА, дзїнь добрий, Івадпае!
Годі, годі вже орати,
Маріяпку збиткувати.
Маріянку до поя8ду,
А Івана до ґайданків!*

І  вараз оповідане перескакує на рядив, що відповідають 
наших 4 2 — 58, у такій форхі:

Вона їде у поязду,
А він біжит разом з кіньми.

Потік иное оповідане перескакує на наші рядки 65— 76:

Оттак каже Івавочко:
„Цп вндиш тн, мій паночку,
Ди видиш тн два дубочки,
На них свде голубочки.
Пович, пане, свого лучка,
Та най убю голубочка:
Оден тобі, другий хинї,
Третий буде моїй жинї*.
Яв він ввірив, яв вістрілив,
Тай і пана в серце вцілив.
„А Іване, Івавочву,
Подаруй мені сес разочок,
Так будемо панувати 
Тай будемо ґаздувати*.
„Я тн, шельмо, подарую, - 
Та пай лучок наладую!*
А як лучок наладував,
Тай то і бї вастрілив.
„Ти в Турчином будеш гнити,
А Йван буде в світі жити®.

У сіх другій варіанті пісна вже значно попсована, майже 
половина тексту вабула ся, хова ванечнщена подьонївхахи (поазд, 
дзїньдобрнй, ґайданки) вказує на вплив двірської служби, змі
нено й деякі побутові деталі: Турчин ідентіфікуеть ся просто 
з „панок“, він не їде верхи, а в обвозі, до якого й забирає 
Маряну, він зрештою виступає не яв чужинець, а як якийсь 
близький сусіда, який знає, що Іван кривдить свою жінку.
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Ся пісня надо розповсюджена, захована ся лише на По
кутю, в вилах ніж Прутои і Черемошем. Бона вже очевидно 
забуваеть ся, ноже задля своєї довготи, задля иало вже зрозу- 
нілого зиісту та незвичайної, старосьвіцької иельодії. Деякі по
дробиці знальованого в ній побуту вказують на значну її ста
ровину. Нена згадки про село, в якій жив Іван; навпаки зі 
змісту пісні виходить, що він живе зовсїи не в селі, а десь 
немов на хуторі, на самоті, так що против Турчина він не може 
кликати до помочи нікого крім своєї жінки. Він з жінкою оре 
нивку, яку йому подобаетъ ся, то значить, заорює вільну ще, не
обмежену землю. Він перед женячкою очевидно жив не хлібо
робським, а вільним^-бурлацьким чи козацьким житєм, так що аж 
жінка мусить намовляти його, щоб проміняв коні на воли, віз 
на плуг, сідло на ярмо та канчук на нстик, то значить, щоб із 
рицарського, козацького побуту перейшов на хліборобський. До
даймо ще, що Іван і Турчин оба стріляють з лука, що Маряна 
їде на конї, як і слід степовій козачці, і будемо мати досить 
виразні вказівки на часи XV— XVI віку, коли ті риси відпо
відали ще дійсно сти особливо в тих частинах нашого краю, що 
лежали на південь і на схід, близше границь турецько-татар
ської власти.

Та маємо тут такі риси, що не відповідали ніколи нашій 
дійсносте. Наша історія знає турецькі напади на південно-східну 
Галичину в XV і XVI в., знає татарські напади в X V I— X VIII в. 
Але все се були оружні напади більших, по воєнному зорїанї- 
зованих сил, з пожежами, різнею людий та забиранєм значної 
части людности, особливо жіноцтва та взагалі молодїжи у ясир. 
У нашій пісні одначе бачимо зовсім не те. Про напад тут нема 
ані мови; Турчин приїздить до Івана як знайомий до знайо
мого, чи краще як пан до підданого. Він хоче купити у нього 
жінку, яка сподобалась йому, і тілько в такім разі, коли б Іван 
не хотів продати жінки, грозить бійкою. Таких відносин у нас 
ніколи не було; се відносини завойованого краю, де Турки пани 
і мають право поводити ся з христіанами, як самим хочеть ся, 
а христіянн не мають ніякої правної оборони від їх утисків. 
Такі відносини —  маємо на се величезну силу сьвідоцтв — були 
в XV—ХѴП віках у Сербії, в Болгарії, але не у нас. А в такім 
разі виходить, що основа сеї пісні не повстала на нашім їрунтї, 
а була занесена до нас із південно-славянських країв захожими 
співаками, про яких гостюванє в нашім краю маємо немало пи
саних сьвідоцтв із XVI та XVII в. Сей догад потверджував

Записки Наук. Тож. Ік. Шевченка т. LXXV. ó
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би наш висше висловлений догляд на час, коли була зложена 
ся дісня нашою мовою; щоб підперти його, досить буде огля
нути варіянти анальоіічних сербських та болгарських пісень, що 
належать там до загально люблених і широко розповсюджених 
і заховали ся доси в значнім числі в устах народу.

Візьмім пару прикладів.

Твои дворы, бане, оплѣиены,
Оплѣни и Туре Аряаучѳ.
Деветъ мъски той бѣло иианьѳ,
И десето той жълты желтицы,
Одкирана Елена невѣста,
Твоя майтя, она заробена,
Мъшко дете подъ конь ударено —

так зачинаєть ся одна болгарська пісня1). Се не війна, се про
ста, щоденна забавка Турчина-Арнаута! Він їде на такі лови 
безпечно, як у ліс на звіря. Марко Кралєвич в одній пісні їде 
за ділом і здибає Турчина (Динче Арнауче).

—  Добра дорога, невідомий вояче! —  каже Марко.
—  Дай Бог добро, невідомий юначе! — відповідає Турчин.
Марко по хвилі надумавши ся питає Турчина:
—  Куди їдеш на коні?
—  їду до Маркового двора.
—  Чого їдеш до Маркового двора?
—  Хочу спалити його двір і погубити його сім’ю * 2).
Вкажемо ще сербську пісню про Старину Новака, чому він

пішов у опришки (хадуке). „Був у Смедереві брина, згодив 
мене возити каміне і дерево на будову. Мучив ся я три рови 
тягаючи дерево й каміне, та він не дав мені гроша. Се би ще 
нічого, та він почав будувати собі палац із золоченими верхами 
і накинув податку на кожду хату по триста дукатів. Хто дав, 
той лишив ся, а я бідний чоловік не мав нічого, то взяв на 
плечі дзюбак, яким лупав каміне, і пішов у опришки. Дойшов я 
не зупиняючись аж на гору Романїю, де здибав турецький ве
сільний похід. Ніхто з гостий не чіпав мене, але коли я про
ходив поуз молодого, він замахнув ся канчуком і вдарив мене 
по плечех. Я попросив його імам божим: „Прошу тебе, Турчине

*) Див. В л а д и м і р ъ  К а ч а н о в с к і й ,  Памятники болгарскаго 
народнаго творчества. С. Петербургъ 1882, стор. 504.

2) В. К а ч е н о в с к і й ,  Памятники, стор. 292.
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молодий, пусти мене в спокою, бачиш, що я чоловік бідний“. 
Але Турок почав ще дужше бити. Та як мене заболіло, я вхо
пив дзюбак із плеча і вдарив його по хребті. І  так легенько 
я вдарив його, що він зараз же впав із коня. Тоді я приско
чив до нього і вдарив його ще два чи три рази, забрав його 
гроші й оруже, а при ньому лишив свій дзюбак, щоб мали Турки 
чим викопати йому могилу“ 1).

Та маемо цілу їрупу сербських і болгарських пісень, що 
безпосередно вяжуть ся з основною темою нашої пісні. Деякі 
з тих пісень оповідають про спільного героя Сербів і Болгар, 
Марка Кралевича (убитий у битві „на Ровінах“ д. 10 жовтня 
1394), иньші приточують оповідане про жінку-зрадницю до їруя 
Новаченка або до иньших, менше голосних героїв національної 
боротьби з Турками. Маємо історичне сьвідоцтво, що справді' 
жінка Марка Королевича, блена, зраджувала свойого мужа з во
єводою Бальшом II. Маркова жінка блена, дочка князя Радо- 
слава Хланека, була широко відома своїм неморальним житем, 
і Марко нарешті прогнав її зі свого дому. Вона пішла до го
рода Касторії, що буз її віном, і передала той город Бальшови; 
відси почали ся довгі бої Марка з Бальшом за Касторію, яка 
остаточно лишила ся при Бальші, хоча й він но кількох міся
цях прогнав блену від себе3). Можливо, що сей факт став осно
вою нізнїйших народнїх пісень, яві й украсили його ріжнород- 
ними чи то побутовими, чи міжнародними, книжними додатками. 
Найпростїйші варіанти сих пісень такі, де не говорить ся нї 
про який посторонній напад, а драма відіграеть ся в самій 
Марковій родині. Приїхав Марко із Солуня і привіз три солун- 
ські шаблі; Маркова сестра стрічаючи його говорить: „Заховай 
собі ті три шаблї, бо твоя жінка любить иньшого вояка“. Марко 
жадає від неї доказу, а вона каже: „Справ великий пир, за
проси на нього всіх воєвод, лише не проси Дуку Санковича“. 
Марко так і зробив і його жінка дуже розсердила ся; Марко 
питає її, чого вона сердита, а вона каже: „Чом ти не запросив 
Дуку Санковича?“ —  „То запроси його сама“ -— каже Марко. 
Справді жінка запросила Дуку, але Марко посадив його на 
кінці стола, —  і знов жінка розсердилась. Тоді Марко переко- * *)

*) Б ук  Стеф.  К а р а ц и й ,  Српеке народне іу'есме, кньига трейа. 
Бпоград 1894, стор. 2— 3.

*) Див. C o n s t a n t i n  J i r e c e k ,  Geschichte der Bulgaren. Prag 
1876, стор. 331.
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навши ея, що вона Sony невірна, спалив її живцем1). В иньшій 
піснї, очевидно вже нізнїЗшій, Марко задовольняєте ся тин, що 
свою жінку, переконану в невірности, провчає канчуком, поки 
вона не попросила прощейя і не закаяла ся на буду ще любити 
когось иньшого крім свого мужа (Халан. ор. cit. 65). Подібна 
пісня є і в Болгар, тілько що тут Марко від трьох прачок на 
річці дізнаєть ся, що його жінка любить иньшого; він справляє 
пнр, запрошує й того воєводу, з яким любила ся його жінка, 
і при всіх гостях обвиває жінку рогожею намоченою в смолі 
і спалює її живцем2).

Далеко близші до нашої пісні ті варіянтн болгарських та 
сербських пісень, де зрада жінки являєть ся, так сказати, хви
линою слабости в хвилі нападу та небезпечної боротьби її мужа. 
І  тут героєм виступає Марко. В збірці „Hrvatske narodne pje- 
sme u  Istri i na kvarnerskih otocih“, виданій у Тріестї 1880 р. 
під ч. XXV, стор. 69— 71 читаємо пісню: їхав Марко лїсом- 
горою зі своєю жінкою Анджелїею і попросив її, щоб заспівала 
пісню. Анджелїя відповідає, що боїть ся співати, щоб не напав 
на них опришок Міят і не вбив Марка. Не скінчили вони своєї 
розмови, коли справдї напав на них опришок і почав бороти ся 
з Марком. Бороли ся від ранку до півдня, у Марка виступила 
біла иіна, а у Міята біла і кровава. Тоді Міят промовив до 
Анджелїї: „Анджелїє, Маркова люба, поможи або мені, або свому 
Маркови! “ Анджелїя виняла ніж із за пояса у Марка і вдарила 
на нього, та перерізала лише очкур на його штанах. Штани 
впали йому на коліна. Але Марко каже оиришкови: „Не бій ся, 
Міяте, ще сонце стоїть на своїм місці!“ Міят знрнув на сонце, 
а Марко повалив його на землю і відрізав йому голову. Бачучи 
се Маркова жінка сїха на Міятового коня і почала тїкати в тем
ний ліс. „Чекай, суко, —  крикнув Марко, —  не втечеш, а як 
утечеш сьогодні, то я догоню тебе завтра“. Він дігнав її і спа
лив живцем.

Подібне оповідане приложене до Марка маємо в збірці хор
ватських пісень Маряновича (ч. 6) та сербських Філїповича 
(ч. 22). В деяких варіянтах жінка лишаєть ся вірною чояо- 
вікови і допомагає йому в боротьбі з ворогом; взятого вже в не- *)

*) Даница, 1863, стор. 126 — 127, цитую із праці проф. Халан- 
ского „Южно-славянскія сказанія о Кралевичѣ Маркѣ", гл. XIV, Русскій 
Филоя. Вѣстникъ 1895, кн. 1— 2.

, 2) В р а т ь я  М н л а д и н о в ц и ,  Бжлгарски народни пѣсни. Въ За
гребѣ 1861, стор. 254, ч. 163.
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волю і звязаного вона нїбн то хоче вбити своєю рукою, бере 
у Турчина шаблю, та розтинає нею посторонки на його руках, 
чин і дає йому змогу побити Турків (Халан. ор. cit. 598).

Та найблизше до нашої ліснї підходять ті сербські та бол
гарські варіанти, де героєм являєть ся не Марко Еоролевич, 
а опришок (хадук) їруйо Новаченко. В третім томі Букової 
збірки сербських пісень під ч. 7 маємо ту пісню, одну з най- 
красших перлин сербської народної творчости. В р. 1895 я по
дав переклад сеї лісні на нашу мову в „Житю і Слові“ т. III 
стор. 326— 333 і тепер подаю з неї в перекладі лише ті місця, що 
оповідають про події анальоїічні до тих, що малюють ся в на
шій пісні. В сербській пісні їруйо Новаченко — опришок, живе 
в лїсї під шатром зі своєю жінкою Максимією і сином-хлопчи- 
ком Степаном.

Сїв наметом Новаченко Ґруйо 
Між горами висше Дренополя;
Під наметом сїв, вино спиває.
Син Степанчик вина доливав,
Максимія врай намета шиє,
Злотом шиє по білому шовку.
Обізвав ся Ґруйо Новаченко:
„Максимів, моя жінко вірна,
Сторожи тн там перед наметом,
А я ляжу троха припочити“.

Максимія край намета шив,
Аж ось їдуть три Турки-вояки.
Обізветь ся Степанчик дитина:
„Ей, чи бачиш, Максимів мамо,
Ось надходять три Турки вояки,
Піду зараз тата розбудити“.

Максимія не велить Степанови будити батька, а коли Сте
пан таки хоче се зробити, вона бє його пястуком у лице і зму
шує мовчати. Турки витають ся з нею і питають, чия вона 
жінка. Довідавши ся, що вона жінка загально відомого опришка, 
вони говорять до неї:

„Ей ти нанї, Ґруева дружимо,
Видай ти нам Ґруя Новаченка!
У Ґруя ти в чистім шовку ходиш,
У вас будеш по шовку ходити,
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Будеш срібло й золото носити,
Будеш наша ти вельможна нанї,
Будеш часто у гостї ходити 
Що пятницї з иньшими панями.

Мак синія дає себе переконати турецький намовам, сама вяже 
сонного їруя і завязуе конець шнура до важкого стовпа. Тоді 
Турки натисли на нього, але їруйо прокинувши ся підняв на 
собі трьох Турчинів і четверту жінку, і був би втік, але жаль 
йому стало сина. Турки вяжуть його, садять Максинію на коня, 
а їруя з сином ведуть по при коні. Степанко плаче:

„Милий тату, Ґруе Новаченку,
Болять ноги у Степанка твого!
Я не ножу но при коні бігти,
Турки ’д горі не дають спочити,
Канчукаии бють поиежи очи“.

їруйо радить йому просити матір, щоб узяла його до себе 
на коня, але Максимія бе його нагаем і кричить:

„Геть від йене, ти собаче плеия!
Мала-б тебе на коня саджати,
Не була-б вас дала Туркам в руки*.

Доїхавши до Дренополя Турки розіпяли два шатри, в однім 
поклали звязаного їруя з сином, у другім Максинію, один ли- 
лиш ся на сторожі, а два пішли до міста і сповістили пашу про 
свою добичу. Паша дав їм сто дукатів і велів другого дня при
ставити до себе їруя й його жінку. Туркам захотіло ся упити 
ся на радощах медом; купуючи мід у шинкарки вони хвалять 
ся, що зловили їруя ; шинкарка, що була „в Возі посестрою“ 
їруевою, досипає їм до меду сон-зїля. Попивши ся Турки за
снули в своїм шатрі разом з Максимією. Коли вони поснули, 
малий Степанко за радою батька витяг у сонної матери ніж, 
перерізав шнура, яким був звязаний їруйо, і сей повідтинав 
Туркам голови, лишивши жінку нетикану. Вона прокинула ся 
вранці і почула, що їруйо в своїм шатрі співає; кинула ся бу
дити Турків, та побачивши, що вони без голов, догадала ся всеї 
правди. Знаючи, що від їруя не може втекти, вона пішла сама 
до нього і каже:

„О мій мужу, Ґруе Новаченку,
Мене бідну вчарували Турки“.
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Відиовляе Новаченко Ґруйо:
„Максимів, ти зраднице клята,
Т о  ж и в і ї  т е б е  в ч а р у в а л и ,
А мертвії до иене прислали?“

їруйо іде з жінкою і з сином на своє давнє місце і там 
питає жінку:

.Максииіе, ти зраднице клята,
Чи волиш ти сьвічкою сьвітити,
Чи волиш ти шаблю цілувати?“
Відмовляє гарна Максииія:
„Ой мій мужу, Ґруе Новаченку,
Не хочу я шаблі цілувати,
Твоя шабля кровю обкипіла.
Буду тобі свічкою світити,
Ш одної нічки спать не буду“.

Та їруйо не так розумів свої слова: він поздирав із неї 
пишне вбрання, обілляв її воском і смолою, посипав сіркою, 
обкрутив повісмом і обілляв горілкою, вкопав по пояс у землю 
і запалив.

Пісню того самого вмісту записано й між Болгарами. Тут 
їруйо сидить на Юруш-планинї, його жінка називаєть ся Анге
лина, подібно як Маркова жінка в деяких болгарських піснях, 
їруйо хоче заснути і дає жінці' своє оружє, щоб вартувала. 
Іедво їруйо заснув, надійшло 500 Турків і жінка сама кличе 
їх, щоб вязали їруя. Турки боять ся Їруевої сили, тоді вона 
сама вяже сонного. І  тут Їруїв син плаче, іде до матери, та 
вона відпихає його:

„Нагад, назад, юначко кунело!“
И търнаяа сабля, да го убн.

Турки стали при криниці, пороздягали ся й заснули, а син 
Їруїв, Міялат, украв від матери ніж, розрізав шнури на бать- 
кови, сей ухопив оружє, посік усіх 500 Турків і вбив також 
жінку, що кинула ся була тікати1).

Коли порівняти ті сербо-болгарські ліснї з нашою та з тим, 
що говорять історичні сьвідоцтва про дійсного Марка Короле
вича та його жінку, то побачимо, що у всіх піснях закінчене

1)  В. Б а ч а н о в с к і й ,  Памятники болгарскаго нар. творчества, 
стор. 473— 476.
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не історичне, а придумане пізнїйше. Марко не проганяє не
вірну жінку, а робить їй смерть більше або менше жорстоку — 
знак морального отупіня і здичіня, яке виробило ся у болгар
ського та сербського народа мабуть аж пізнїйше, під впливом 
турецького панованя. Чуте нашого народа не могло зрозуміти 
такої жорстокости; і тут Іван, що правда, карає смертю зрадливу 
жінку, але чинить се в хвилі великого зворушеня, пяний побі- 
дою над Турчином, а не з такою холодною жорстокістю, як 
Марко або їруйо.

І в сербо-болгарських піснях і в нашій причина зради 
жінки та сама —  охота до вживана і панованя. Тілько що 
в болгарських піснях, де жінкаjbco  таки цариця і зраджує мужа, 
удільного царя, раз за для підрядного воєводи, то навіть задля 
розбійника, отже ї ї  поступок —  поминувши її вроджену роз
путність, якої пісні спеціально не підносять —  менше для нас 
зрозумілий; у нашій піснї його мотивовано краще, хоч ще даль
ше від історії, соціяльним контрастом: Турчин —  пан, а Іван 
—  бідний хлібороб.

За Йваном би бідувати,
За Турчином панувати.

Так само в нашій піснї сильно змягчено поступуванє Ма- 
ріяни: вона не помагає Турчинови, тілько не хоче помогти Іва
нови. Складач пісні', коли мав перед собою сербські чи болгар
ські орііінали, пропустив також усї згадки про сина Івана та 
Маряни, щоб не показувати її в надто чорнім сьвітлї. Зрештою 
можливо, що наша пісня була зложена на основі якогось старшого 
варіанта сербського чи болгарського, де про сина також не було 
мови. Маємо болгарську пісню (В. К а ч а н о в с к і й ,  366— 368), 
де семейна драма Маркова представлена значно не так, як у ци
тованих піснях. Три королі’ визвали Марка на війну; він вою
вав 9 літ, пройшла чутка, що він погиб на війні, і ось „юнак 
Бельо“ (відгук історичного противника Маркового Бальша) за- 
хапує Маркове добро, його жінку й осьмилїтного синка. Як раз 
справляють весїдє, коли приходить Марко перебраний за черця 
і вбиває всю весільну дружину, а нарешті й самого Беля. І  тут 
жінка Маркова змальована не дуже симпатично; коли її синок 
хотів натягти Марків лук, вона „люто закляла його“ ; та про те 
про якесь її покаране нема мови.

Спосіб, яким герой піснї видобуваєть ся з тяжкого поло
жена і доходить до того, що може помстити ся над своїми во
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рогами, також неоднаковий. У піснях про їруя Новачѳнка його 
ратуе хлопчик-син, який у сонної матери викрадає ніж і пере
різує ним їруєві пута. В нашій пісні сан Іван намовляє Тур
чина, щоб розвязав його пута і дав йому лук, обіцюючи застрі
лити трьох голубів. І  се в нашій лісні взято з південно-сла- 
вянських пісень. І  так у збірці В. Качановского під ч. 158 
(стор. 3 59—305) маємо просторе оповідане про те, як Марко 
завоював ся три рови, а за той час Янко з Косова напав на 
його двір і забрав собі його жінку.

Марко нередягаєть ся черцем і йде до Косова до Янкового 
двора. Янко питаєть ся його, відки він має Маркового коня; 
чернець відповідає, що__Марко вмираючи тому три роки лишив 
йому того коня. Почувши про Маркову смерть його бувша жінка 
починає плакати, та Янко за се бє її в лице, тав що їй виби
ває два зуби. Тоді Марко каже до Янка:

Тако’м Бога, Явко, влади Янко,
Я ви подав тая остра сабля,
Да понвшав тая остра сабля,
Да поиграв калугѳрско оро,
Да ровговара Брина госпожа,
Да не рони тия дробей сълзи,
Да не жали Марко, влади Марко.

Янко дає йому шаблю, чернець починає ніби танцювати 
„чернечий танець“, щоб забавити брину, і в тім відтинає Янкови 
голову, признаєть ся жінці, що він її муж і їде з нею до дому. 
І  в иньшій лісні тої самої збірки (ч. 136, стор. 2 9 4 —296) 
Марко полонений та звязаний Турками випрошуєть ся, щоб йому 
розвязали руки, аби написав лист до матери, щоб не надїяла 
ся його, а тимчасом пише лист до товариша, передає його со
колом, і товариш виручає його.

Та найцїкавійщий для нас той мотив, де Іван намовляє 
Турчина дати йому лук з тим, що він на далекім дубі застрі
лить два голуби, а одержавши лук убиває самого Турчина. Сього 
мотива не знаходимо в сербських анї болгарських піснях, та за 
те маємо його в старій і дуже розповсюдженій нашій пісні про 
Байду. Ми розберемо далі сю пісню, про яку зрештою маємо 
дуже гарні уваги в першім томі Антоновича і Драгоманова 
„Историч. пѣсни Малор. народа“ ст. 153— 159, а тут завва
жимо лише, що власне той епізод, де Байда висячи на гацї 
просить у свого чури чи у яничарів лука і стріл, буцїм то на
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те, щоб убити пару голубів, і вбиває царя й царицю, не від
повідає аяї історичному характерови пісні', ані натуральности 
малюнка. Вчені видавці „Истор. пѣсень“ справедливо називають 
те Байдине стріляне чудесним і зачислюють його до казок. Та 
ми не помилимо ся, коли скажемо, що в нашій пісні про Івана 
і Маряну сей мотив обставлений далеко натуральніше і вигля
дає як старший, первіснїйшпй. Пісня про Байду повторяє його 
майже дословно, включаючи сюди й „поле і дубочки“, про що 
серед стамбульських мурів, де Байді доводилось висіти на гац'і, 
не могло бути й мови. Я схиляю ся до тої думки, що відпо
відний епізод пісні' про Байду запозичений дословно власне 
з нашої пісні'. Можливо, що з нашоїж пісні взяті й ті два 
рядки вложені в уста Байди, які не заховали ея в нашій пісні’, 
але дуже добре надають ся до ситуації:

До я иірю, там я вцілю,
Де я важу, там я вражу.

Ті слова були-б зовсім натуральні в устах Івана, щоб накло- 
нити Турчина до переданя йому лука, щоб дав пробу своєї штуки.

А коли воно так, то ми мали би ще одно важне потвер
джене на ту думку, що отся пісня повстала у нас не п ізн іш е 
XVI в. Пісня про Байду в тій формі, в якій дійшла до нас, 
повстала не п ізн іш е кінця XVI в. і вже 1669 р. була відома 
краківському вченому Темберскому, який латинською мовою пе- 
реповів її зміст; про її популярність сьвідчить віднайдена мною 
вертепна драма з кінця XVII або початку XVIII в., де вистав
лений на сцені козак співає сю пісню. А в такім разі пісню 
про Івана і Маряну мусимо вмістити в XVI віці і зачислити її 
до найстарших пісенних памяток нашого народа, обік пісні про 
Жтефана воєводу. —

Ще одна увага на закінчене сеї розвідки. Проф. Халан- 
ский, що два рази вертав ся до сеї теми (Русскій Филологиче
скій Вѣстникъ, т. XI, у статі „Увозъ Соломоновой жены и пѣ
сни о похищеніи жены Марка Королевича“ і том X X X III тоїж 
часописи (1895 р.) в статі „Южнославянскія сказанія о Коро
левичѣ Маркѣ въ связи съ произведеніями русскаго былѳваго 
эпоса“, розд. XIV, стоїть на тім, що сербо-болгарські пісні про 
зраду Маркової та Їруєвої жінки та наша про Івана і Маряну 
(якої він зрештою не розбирає докладно), мають звязон з широ
ким циклен лєїенд, приторочених до царя Соломона та велетня 
Китовраса, в західних верзіях переміненого на карла Морольфа 
або Маркольфа, а з них перенесеного й на иньші особи. Від
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гуки тих лєїенд стрічають ся і в наших апокріфічних повістях 
і в великоруських билїнах і були спеціально оброблювані росій
ськими вченими Пипіним та Веселовським, а також німецькими 
Бенфеем і Лїбрехтом. Та скілько мені' здазть ся, ті леіенди не 
мають нічого спільного з сербо-болгарсышми піснями тай з на
шою піснею про Івана і Маряну, що виросли не з чужого, між
народного пня, а з місцевих побутових обставин. Тема жіночої 
зради і чоловічої пімсти за неї стара як сьвіт і обробляла ся 
та обробляеть ся доси в літературах усіх народів на тисячні 
лади, і без важної підстави не можна всі ті оброблена зводити до 
одного жерела. Зрештою до сеї Соломонівської леіенди будемо мати 
нагоду ще вернути ся при публікації гарного її тексту, що заховав 
ся в однім рукописї в бібліотеці „Народного Дому“ у Львові.

Ще кілька слів про мельодію нашої пісні. Кольбері у своїй 
збірці (Pokucie Н, стор. 18) подав мельодію тілько до одного 
чортовецького варіанта, яку репродукую ось тут.

f-"a— Р-g— f— ß— - ß — ß - ß— r ----R-iж M -A.
i u ~ *  t - f o r - z - 1 = -łz-7 = ^ = -- \ — —

f r r r f r -Гг
жи-ти,

W *nd—ś —d- - ß - ß - d—w—w
жи-ти му-еїв сї Іван о- же- ни-ти, му-еїв сїЙван

о- же- ни- ти.
Для порівнаня з сею мельодіею подаю другу, переняту мною 

від Фр. Батовського. Про сю мельодію він казав, що її співають 
лише старі люди, дуже повільно, а молоді не люблять її, бо нудна, 
і співають сю пісню на нуту Довбуша або иньших подібних пісень. 
За переписане сеї мельодії на ноти дякую панні Асі Шеховичівній. 

Adagio.
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Та не мав І- ван що po- би- ти, та не мав І- ван
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що ро- би- ти, та му- сів сі
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о- же- ни- ти,

та му- еїв сї о- же- ни- ти.



48 Дг. Іван Франко

III. Батько продає дочкѴ Турчинови.

В ввязку з піснею про Івана і Маряну подаємо й отсю, 
що походить мабуть із того самого часу, із XVI в., і була зло
жена тав само яв і попередня на тему взяту з Болгарії або 
з Сербії. Вже в пісні про Івана і Маряну ми бачили, що Тур
чин приїздячи до Івана, зразу хоче турецьким звичаєм купити 
у нього жінку, та коли Іван не пристав на се, починає бороти 
ся з ним. Тут бачимо батька, який за значну суму гроший про
дає дочку Турчинови. Ся пісня відома доси в трьох варіантах, 
із яких два були записані в станїславівськім, а один у стрий- 
ськім повіті. Сей остатній був друкований у збірці Головацького 
(т. II, стор. 587— 588), два перші, в_виданю Антоновича і Дра- 
гоманова „Историческія пѣсни Малорусскаго народа“, т. I, стор. 
302— 306; тамже була додана до неї увага М. Драгоманова 
(ст. 306— 311). До сих варіантів можу додати ще три, а власне 
один записаний у р. 1890 д-кою Марією Гамораківною в Стецеві 
снятинського пов. від бвдохи Осадчук, що була родом із Майдану, 
також станїславівського пов., другий із Орельця снятинського пов. 
записаний учителем Равлюком, і третій записаний мною 1880 р. 
в Коломиї від Кароля Батовсьного 8 Ценева коломийського нов. 
З тих варіантів пробую реконструувати повний текст піснї, зна
чачи в нотах варіянт Головацького буквою Г., перший станїсла- 
вівський варіянт, записаний пок. Мелїтоном Бучинським (мабуть 
у Гринівцях) буквою Б., другий буквою В., третій, із Майдану, 
буквою М., орелецький буквою 0., а ценївський буквою Д.

Ой був Гавда1) Андріечко,
Та пав дочку2) Марієчку,
Продав еї с у л т а н о в и 3)
За сїм тисяч, мілїони.4) ..

5. Ой не днинку, та не другу,*)
А на треті спаметав сн,
Прийшов домів, задумав си,
Та ляг собі в постїлочку,

________________  Звєзав шовком головочку.®)
х) Г. батько, Б. чоловік, В. Ой був то брат. 2) Б. доньку, В. се

стру. *) Кладу се слово на здогад, Г. має: цїсареви, в иньшиї. вар. 
cero рядка нема. 4) В. має тут: За сім тисяч продав її,

За волоки шовковії.
5) 0 . Ой пє Андрій ніч і днину. ®) Замісь сих 4 рядків Б. має лиш 
два: Ой приходит до домочку, Склонив долі головочку.
Патомісь В. має: А сам прийшов до домоньку

Тай загадав вагадоньку:
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10. „ОЙ ТО, д о н ь к о ,  с е р ц е  б о л н т ,
Чей воно си улагодит.
Подай води студеної 
До тугочки великої*.
„Здойміт, татку, головочку 1 ł)

15. Що то в поли*) ва динове?
Ци воларі огонь кладут,
Ци вівчарі вівці жепут,
Ци то Турки8) людий берут?“

„Не вівчарі вівці женут,
20.—Нв~воларі огонь кладут,

Ані Турки*) людий берут.
Ой то в поли не дииове,
Марійчиві боярове.
Поганий цар в весїлвчкон 

25. Та до тебе, Маріечко*.6)

я Ой ти татку Андріечку,
Де мені ся ісховати?“
„Іди, синку, в Чорну гору,
Тав нулярі мур муруют,

ЗО. Вони тебе замуруют“.®)

„Ой ти татку Андрівньку,
Найміт собі служниченьку,
Найвірнїщу ключниченьку,
Поставте і в тисовий стів,

35. Та пай шиє, хоть не вмів,
Най панує, хоть не внав“.

„Цить, Марійко, не лякай сп, * І,

„Котрий Турок перед веде, А вна шив, вишивав,
То той тобі милий буде“. В віконце се поглядав —

рядки взяті 8 покревної пісні про Романа і Олену, пор. Ант. і Драг.
І, 300. *) Занісь сих 5 рядків Б. і 0 . мають:

„Ох Mapie, Маріечко, 3  студеної бай кирницї.
Іди в поле по водицю Прийшла вона до доиочку:
Й у студеную кирницю“. „Ой татуню, татунечку і т. д.
Приносит вна бай водиці

Мотив узятий також із пісні про Романа й Олену. 2) Г. татку. 3) Б. Чи 
Татари. *) Б. Ні Татари. 5J У Б. зам. сих 4 рядків читаємо:

„Ой то, сину, ва тобов йдут, Гей ва сто миль, мілїона,
Бои ва сто миль тебе продав, Гей ва сто миль ва далеко“.

®) Сих пять рядків маємо лише в Г.
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Йди в комору та сховай си!
Я 8а те тебе дам наймичку,

40. Найвірнїщую ключничку“.

Приїхали на подвірє,
Подвіре си аж здригнуло,
Всему миру дивно було.1)

„Ой ти ґаздо Андріечку,
45. Віведи нам Маріечку!“

Війні ла, війшла-служначенька,
Вклонила си із низенька.
„Не Марисин то ходонько,
Не Марисин голосопько,

50. Не Марисині походи,
Лиш Марисині убори“.

„Ой ти ґаздо Андріечку,
Віведи нам Маріечку,
Бо як кіньми я здвигнемо,2)

55. По кістці* вас 3) рознесемо,
Марійку з собов возьмемо.
Ой ти батьку Андріечку,
Ти то любив сумку брати,
Люби ж за нас дочку дати“.

60. Як вівели під ворота,
Вона краща бай від злота.4)
„Ци ти, тату, гроший ни мав,
Що ти мене Туркам продав?'
Ци ти, тату, волів ни мав,

65. Що ти мене Туркам продав?
Ци ти, тату, коров ни мав,
Що ти мене Туркам продав?“ 5)

У сім людом дзїнкувала,
Лиш татови не гадала.

*) Сї три рядки лише в О. 2) М. Бо ми. самі як підемо. 3) Б. По
двіре ти. 4) У Б. замісь сих двох рядків читаємо:

Віводит він Маріечку, Маріеку як зоречку.
5) В Б. сих 6 рядків нема; в В. замісь них читаємо:

„Ай брате наш Андріечку,
Заслужив ти шибеницю.
Любив есь в нас гроші брати,
Люби тепер сестру дати“.
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70. »Тобі, иаико, подвїнкую,
В коліна тї поцілую.1)
Тай братови я дзїнвую,
Лиш татови не двїнкую,
І в волїна не цілую.2)

75. Бо ва сто ииль йене продав,
OS за сто миль, мілїона,
І ва сто миль ва-далеко“. 
їдут днинку, їдут другу,
А на треті спочиває,®)

80. Марієзка-промовляє:
„Ой Турчине, Турчиночку, 
їїривидїлам 4) калиночку,
Була би най паличечка“.
Та промовив Турчиночок:

85. »OS маєш ти острий ножик,
Уріж собі, буде п мені“.
„Ой я собі не требую,
Обі тобі подарую.
Стій, калинко, не лякай си,

80. Ой я тебе ни рубаю,
Лиш під тобов умираю“.
Рукавцем си вна накрила,
Ніж у серце вабуртила.
Нокривальце на грудочках,

95. А хусточка на головці',
Черевички на ноженьках.
Ой йде Турчин блукаючи,
Маріечки шукаючи.5)
Надлетіла зазулечка 

100. Тай узяла щебетати:
„Ой Турчине, Турчиночку,
Нема-ж твої Маріечки!
Рукавцем си бай накрила,
Ніж у серце забуртила“.

105. Ой промовив Турчиночко:
„Волів ея си сам івтяти,

________________Ніж мав ем їй ноже дати!“
*) Так в О., у М. Ой мачусі' я дзїнкую. 2) Так в О. ®) О. На 

треті си снамятала. *) Б. То я виджу. 5) Сі два рядки лише в О.
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Надлетіла завулочка 
Та до бї татунечка,

110. А він у як» наміряв,
Вна до нього промовляв:

„Іди собі в манастири,
Возьми собі попів штири;
Іди в поле під калинку,

115. Під калинков Маріечка!
Най си Турок не збиткує,
Ворон тіло не шматує “.

Варіант В., що робить Андрія братом, а не батьком про
даної дівчини, найкоротший зі всіх і кінчить ся словами, звер
неними до Турків:

Ідїт же ви і! Дунайови,
Д* найвишшому мулїрови:
Там мулїрі мур муруют,
Там вам її відмуруют.

Виходило би з того, що Марійка таки не дала себе взяти 
Туркам, але невідомо, що стало ся з нею й з її братом. Що се 
за мур, який мурують мулярі чи то в Чорногорі, чи на Дунаю 
і в який мали замурувати Марію, також невідомо; можливо, що 
се значить манастир, у якім продана дівчина знайшла собі 
захист. Драгоманов у своїх увагах до нашої піснї догадуеть ся, 
що тут мова про замуроване дівчини живцем у мур, про яке 
також говорить ся в сербській піснї про муроване Скадра, 
в сербській, румунській і болгарській про майстра Маноле та 
його жінку, та мені здаеть ся, що наша пісня не вяжеть ся 
з тими південними, а коли й вяжеть ся, то дуже невиразно.

Вже Драгоманов в увазі доданій до варіантів сеї піснї 
завважив, що „українська дійсність ніколи не виявляла таких 
умов, серед яких мусїла повстати отся пісня“ (ор. cit. 306). 
Не маємо ніяких слідів, щоб у нас батьки продавали дочок 
Туркам, а натомісь маемо богато слідів того, що Турки, а осо
бливо Татари в своїх воєнних походах чи „загонах“ по нашім 
краю грабували силою жінок і дівчат і увозили з собою на схід. 
Натомісь маємо богато слідів такого торгу людьми в Болгарії 
та Сербії, що довгі столїтя стогнали під турецьким ярмом. І так 
у збірці пісень братів Міладіновцїв маємо під ч. 187 пісню 
„Стоянъ, невѣста и Турчѳ потурачѳ“ (стор. 195— 196), де Стоян
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для уплати великої данини до турецького скарбу мусить про
дати свою молоду жінку:

А Стоянѳ, господине,
Ништо ти да не продаишъ,
С а д ѳ  и е н е  п р о д а й  не,
Да си платишь тешки дѳфтеръ“.

В другій піснї тої самої збірки (стор. 1 9 6 —198) дівчина 
Шенгюфа продає сама себе, щоб викупити брата з неволі. Си
рота Больо в иньшій пісні продає свою жінку зараз по шлюбі, 
щоб поплатити довги (стор. 198). Що не лише зміст, але й по
етичні образи в нашій піснї взяті дословно 8 болгарських, ба
чимо прим, із початку піснї про напад голих дервішів на бол
гарське село (Міладіи. 108), де читаємо:

СѢ з д а л е к а  т е м н и  н а г л и ,
Темни нагли  и прахови?
Не с а  били темни н а г л и ,
Ток били голи дервиши, -

що точно відповідає нашому стереотиповому: Ой що в полі за 
димове, хоч у нас той образ далі розмальований краще.

Не. менше часто стрічаємо продаване Туркам і в сербських 
піснях; із великої Букової збірки цитує Драгоманов пісню про 
сестру Івана, з явою хоче на силу женити ся турецький вояк, 
та вона не вважаючи на розваз брата топить ся (І, 535). 
В варіанті 8 Івана вроблено Богдана Лютицю. Та найвиразнїй- 
ший слід продажі дочки маємо в новім виданю Букових праць, 
у томі III, стор. 4 — 11, де батько продає свого молодого сина 
їрую Новаченка, перебраного за дівчину, і його купує Туркеня.

Особливу увагу звертає Драгоманов на пісню з тоїж Буко
вої збірки (І, 551) п. з. „Заручница Ерцега Степана“, де мати 
для зиску висватала свою дочку за Турка, але дочка не хоче 
йти за нього і коли бачить наближене турецьких сватів, приви- 
даєть ся мертвою. Приїжджає Турчин, а довідавши ся, що його 
наречена нагло вмерла, робить усякі проби, щоб переконати ся, 
чи вона справді' вмерла: лоскоче їй лице своєю бородою, пускає 
гадину на горло, і впевнивши ся, що вона нежива, вабираєть 
ся геть; тоді дівчина встає й регочеть ся з Турка. І  ся серб
ська пісня має в собі болгарські паралелі (Милад., стор. 99 — 
100, пісня п. з. Стефанъ и Дели Магдалена).

Від Сербів мотив пісні про дівчину запродану Туркам пе-
4Запнсмг Наук. Тож, Ы, Шевченка т. LXXY.
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рѳйшов до Хорватів, Словінців і Чехів. В пеській збірці пісень, 
виданій Челяковским (Slowanske närodni Pisnę, 1827, t. III, 
пор. також E r b e n ,  Prostonärodni ceskś pisnę а fikadla, 1864, 
етор. 485— 486) турецький князь сватаеть ся за дочку одного 
чеського яземлянина“ (дідича), але дівчина прикинула ся мерт
вою, Турчин приїздить на її похорон і складає богаті дарунки 
на її домовині. В другім чеськім варіанті, відомім також на 
Моравії, батько дівчини — воротар на турецькій границі'. Поба
чивши раз Баченку Турчин докучає її батькови листами, щоб йому 
віддав дочку, а нарешті нападає на дім з великим стрілянєм, 
та Еаченка лягає в труну і удає вмерлу. Турок велить її 
гарно вбрати і дзвонити по її душі, а сам васумований їде 
геть1).

Окрему їрупу пісень про дівчину запродану Турчинови 
творять моравські варіанти поміщені під ч. 147 під титулом 
„Za T urka p rovdana“ у збірці Ф. Сушіля* 2). На Моравії ся 
пісня була 5 ту пору дуже популярна і Сушіль зібрав її з де
сять варіантів, яві поділив на чотири редакції. В першій ре
дакції місця події не названо. Пісня починаєть ся так:

Sedel jeden vezeń sedumdesat nedel,
A  tak tgźko sedśl, aż tam osedivil.
Sam sobń rozmlüval, kdo by ho vyjednal,
Że by mu dceru dal, svń dceru Barbaru,
Polovicu dvoru.

Почув се сторож і сповістив Турків;

Turci ne meikali, vezüa vyrucali.
P fiie l vezen domü, sednul si ke stolu,
Svesil hlavu dolö.
„Coż je vam taticku, snad vas hlava boli?“
„Mia hlava neboli, ani zivot m ily :
Slibil sem ta dati Turku pohanovi“.
„ A  ja  bych zań nesla, radsi bych um rela'.

В иньшім варіанті батько каже:

ł) C e l a k o v s k y ,  Slovanske narodni pisnę Ш, 11; S t a ń k o  
V r a z ,  Slovenske nar. pisnę І, 5 0 ; S u  i i i ,  Moravske när. pisnę, стор. 
1 2 4 -1 2 5 .

2) F r. S u  s i l ,  Moravske Narodni pisnę s napevy. V Brnę 1853 
— 1860, стор. 144— 148.
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Barbórko ma milä, dy sem te zaprodal 
Turku śkaredemu, pohanu бігети . г

Варварка визирає в поле і питав батька:
„Ptam se väs, taticku, co to tam cerne je?
Jęli bukovinka, anebo chvojinka?“
BJsu nasi pfatele, ukrutna Turkyne“.

Турки заїжджають у двір і беруть дівчину з собою. Нона 
їде 15 день не говорячи анї слова, а потім просить ся у Турка, 
щоб позволив їй скочити з воза і нанити ся води. Турок ра
дить їй папити ся вина, але вона біжить до ріки, кидає в неї 
свій вінець і приговорює:

Plyü ty müj vinecku aź k memu taticku,
A  povez ty jim tam, źe sem sa vydala 
Bystremu Dunaju.

І  кинула ся в воду. Турок на березі кричить і плаче, але 
не ратує, і вона тоне.

В другій редакції вже про поневолене батька нема мови. 
ІІочинаєть ся тим, що одна вдова мала 15 дочок, усї повідда
вала замуж, лише лишила ся ще одна Ворушка, по яку без ні
якої причини приїхав Турок, хоч вдасть ся, по порозуміню з иа- 
тїрю. Приїхавши Турок витаєть ся з усїми домашнїмп і питає, 
де я моя Верушка, що не витає мене“ ? Йому говорять, що вона 
вмерла, але Турок не вірить, шукає скрізь у домі і віднаходить 
її в коморі. Ї ї беруть у нариту; по дорозі вона прощасть ся 
з ріднею, зупиняєть ся під дубом, ламає з нього гильки і видає 
під колеса варити, а на питане молодого, по що се чинить, від
повідає :

A  to na znameni, ze tu Turci jęli.

Доїхавши до моря вона знов злізає 8 карити, аби напити 
ся води в Дунаю, скаче в воду і топить ся. Один варіянт сеї 
пісні додає:

A  ten stary hejtman na druhe stranS stół,
A  zlatym poharem vodenku vyleval.

Третя редакція називав батька „Hodonsky m ytny“, аде не 
подав причини, чому він продав дочку Туркови. Він гово
рить їй:

Vyhledni, dcerusko, vyhledni oknem ven,
Prachy-li to idü, nebo Turci jedü.
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Дочка не ховаеть ся ані не вдає мертву, але на від’їздиш 
говорить батькова:

Рёкпё v&m dSkuji, müj tatićku miły 
Za dobre chovani, za zló vydavani.

Вона так само як і в попередніх редакціях топить ся 
в Дунаю. В четвертій редакції батько зветь ся „Fraśtacky myt- 
n ik “. Він невідомо за що сидить у тюрмі в Червонім Камені,

Zivy sem ja, zivy, a na polu shnily,
Moje bile Шо vsecko ocerüalo,
Moje bystre осі piśkem. zapadnuly.

Увільнити ся може лише даючи невідомо кому свою дочку. 
Вернувши до дому він журить ся тим і тут тілько на запити 
дочки відповідає: „Ale si ty  dcerko Turkom  zaprodana“. Дочка 
Катеринка хоче одурити Турків: „Mäme dve służebne, z tych 
jim  jednu  däm e“, але батько відповідає, що се годі зробити, 
бо Турки

Sklamat se nedaju, tebe oni znaju.

Катеринка визирає в вікна,

Ći to dü mrakovy, сі zore cervene?

Один варіант сеї редакції не знає нічого про сцену роз- 
ставаня Катерини з рідним домом, але від разу переходить до 
катастрофи: Катерина позичає у турецького дружби ножа, щоб 
перекроїти два яблока, розрізати шнурівку, і пробиває ся тим 
ножем. Иньший варіант штукує сцену розставаня мотивом із 
весільної пісні: одні дружби кличуть молоду —  ще прощаеть 
ся з батьком-матїрю; другі дружби кличуть —  ще прощаеть ся 
з братами і сестрами; треті дружби кличуть —  ще напєть ся 
води з Дунаю, і тут вона топить ся.

Драгоманов звівши всі ті чесько-моравські варіянти до 
купи і вірно завваживши подібність, нераз аж дословну, мо
равських варіантів до нашої пісні про Андрієчка, висловив до
гадку, що та моравська пісня „заключаетъ въ себѣ столько 
точекъ соприкосновенія съ нашими пѣснями, что едвали не слѣ
дуетъ привнать ее если не матерью, то ближайшей сестрою на
шихъ пѣсень“ (А нт. і Д р а г .  ор. cit. 308). А далі (ст. 311) 
автор ще виразнїйше говорить, що „пѣсня объ Андріѳчкѣ и Ма- 
ріечкѣ ближе къ моравской“. Думка в основі вірна, та все таки
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зібраний матеріал дав нам можність розрізнити дві течії, що 
пливуть у ріжних напрямах і сходять ся на чесько-моравськім 
їрунтї. О скілько варіанти Челяковського та Ербена безпосе- 
редно навязують до сербських та словінських, о стілько далекі 
вони від моравських розгляненого висше тину, до якого най- 
бливше притикають наші варіянти піснї про Андріечка. Нї 
в якім разі не можна припускати, щоб наша пісня взята була 
з Морави, вже хоч би тому, що історичні основи моравських 
варіантів зовсім баламутні, воли натомісь у нашій пісні тради
ція турецьких нападів і малюнок побуту далеко живійший і вір- 
нїйший історичній правді. Що моравські пісні (може через по
середництво польських—нині забутих) пішли від нашої і взагалі 
з українських жерех, се не було б нічого дивного і ми будемо 
мати нагоду нераз іще вказувати такі переходи. Тут піднесемо 
лише, що спеціально в збірці Сушіля маємо численні натяки на 
українські традиції. І  так у цитованій уже пісні дівчина Ве- 
рушка, везена Турками, „choji łam ała, pod kocer chybala“, 
а на питане, по що се чинить, відповіла, що „to n a  znam eni, 
ze tu  Turci je li“. Драгоманов бачить у сих словах близькість 
до слів вар. Б. пісні про Андріечка, хоч я такої близьвости 
зовсім не бачу, бо там дївчнина удає лише, що хоче вирізати 
калиновий прут на паличку. Далеко живійше нагадують чеські 
вірші нашу думу про втеку трьох братів із Азова, де кінні 
брати тікаючи рубають тернові віти, видаючи іх  пішому на 
знав, куди вони тікали. Се зовсім натуральне і зрозуміле в сте
повій околиці, а зовсім незрозуміле в чесько-моравській пісні, 
де дівчина їде варитою битим гостинцем. Немов уривок із нашої 
пісні виглядає Сушіхьова пісня 149, поміщена зараз за варіан
тами пісень про дівчину віддану Турковн, де читаємо:

Sodijó synecka v Kyjove na ргаѵё,
Źe zabił panenko na zelene trav§,

а парубок звиняєть ся, що не вбив її, а був лише сьвідком, 
як вона сама вбила себе:

Vrazila iiożecek do levyho boćka,
Z tś  rany vykvitla cervena rńźicka,

зовсім так, яв воли б був сьвідком самовбійства Марієчви. І  ся 
пісенька, де вже забув ся звязов того самовбійства з запрода- 
нєи дівчини Турчинови, виходить тут як „київська“ історія,
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безперечне сьвідоцтво на те, що ся історія взята з українського, 
„київського“ жерела.

До варіантів сеї галицької пісні М. Драгоманов (ор. cit. 
ст. 311) приторочив іще широко розповсюджену по Україні, ві
дому також і в Галичині пісню про Жемерівну або, як вона 
називаєть ся в галицьким варіантам, Ненирівну. На мою думку 
се зайве. Пісня про Жемерівну помодить, судячи з її змісту, 
8 далеко пізнїйшого часу, не мав в собі нічогісінько історич
ного і повстала зовсім незалежно від варіантів пісні про Андрі- 
вчка. Правда, її тема близька до теми галицької пісні: і тут 
дочка, віддана иатїрю за нелюбого iS чоловіка, втікав від нього 
і догнана робить собі смерть. Але по за тою сможістю змісту, 
зрештою загально-людського і тисячі разів оспівуваного в ріжним 
пісням, між обома ними нема'нічого спільного: і мотивоване 
фактів і мальоване псимольоїії і сама форма віршова зовсім від
мінні.

IV. Брат продає сестру Турчинови.

До того самого циклю старим пісень, ще в ХУІ в. занесе
ним до нас сербо-болгарськими співаками та музиками і тут пере
твореним на підставі нашого народнього житя, належить також 
пісня про Романа й Оленочку, брата й сестру, і про те, як брат 
продає сестру Турчинови, а сестра, щоб уйти неволі, вбиває себе. 
Тема близька до теми пісні про Андріечка й Маріечку, а про те 
виявляє значну відмінність у самім розвитю й обробленю річи. 
Пісня більше розширена від попереднім, нераз в устам співа
ків запозичувала уступи з пісні про Андріечка і навпаки, пе
редавала їй свої варіанти. Що до місцевости, то й вона замо
вила ся переважно на Покутю і виявляє однакову форму й одна
кову техніку, якою зрештою визначають ся й дальші пісні сього 
циклю, як ось дуже популярна у нас пісня про покупку Тур
чином сестри бранки. Ті пісні ще не знають Татар, а згадують 
головно про Турків, усі мають собі паралелі в богатшій із 
cero погляду людовій поезії Болгар і Сербів і що до своєї 
основи являють ся витвором більше болгаросербського, ніж укра
їнського їрунту.

В безпосереднім звязку з тими занесеними до нас із пів
дня піснями стоїть другий невеличкий цикль (теща в полоні' 
у зятя, татарські напади на села, поділ бранців, риданя поло-
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иянок, сторожа перед нападами в степах), пісні, де замісь Тур
ків виступають Татари. Ті пісні малюють відносини вже говс'іж 
близькі до тих, що переживав наш народ у XVI та XVII віках 
і повстали очевидно на нашім їрунтї, хоч що до свого стилю 
ö літературного оброблена держать ся зовсім старших взірців, 
занесених до нас від південних Славян.

Пісня про продажу сестри братом у турецьку неволю тепер 
мало вже розширена. Найстарший і найповнійший її варіант був 
записаний ще в ВО-их роках мин. віку і надрукований майже 
рівночасно в двох збірках: польській Жеїоти Паулї (Pieśni ludu 
ruskiego, Lwów, 1839, 1 .1, стор. 173— 177) i в Шашкѳвичевій 
Русалці Дністровій (Будин 1837, стор. 1— 5). Оба ті перводруки 
сходять ся дословно, і се дає нам доказ, що вони оба вийшли 
з одних рук; припускаю, що пісню записав Іван Вагилевич і пе
редав її копію чи сам, чи через Головацького польському гби- 
рачевп, що видав її в трапскріпціі на латинські букви. Сей ва
ріант, скільки можна судити про захованим у ньому діялектовим 
особливостям, походить із тої самої околиці, що заховала нам 
розібрані доси пісні, із станїславівського або коломийського 
округа. Збирач, що записав її, чи може той, що редаїував її 
до друку, поробив у її тексті деякі додатки, що вказують 
своїм укладом на новочасного поета-романтика, відмінного від 
стилю старого співака. Два иньші варіанти, невідомо де й ким 
записані, опублікував Годовацький у своїй богатій збірці 
(Галицкія народныя пѣсни, т. І, стор. 37— 42), де пере
друковано також варіант Жеїоти Паулї та Русалки Дністрової 
знов з деякими відмінами супроти надрукованого так тексту. 
Ще один старий варіант, дословно схожий з третім варіантом 
Головацького, був надрукований ще 1836 р. в недоступній мені 
збірці Лукашевича „Малорусскія и Червонорусскія пѣсни и думы", 
С. Петербургъ, ст. 111. Всі три варіанти передрукували Анто
нович і Драгоманов у першім томі „Историческихъ пѣсень Ма
лорусскаго народа“ стор. 296— 302. Пізнїйше записаний варіант 
із Покутя надрукований у збірці Еольберїа „Pokucie“, II, стор. 
31 ; ще чотири варіанти, один записаний у Браснопущі, бережан- 
ського пов. коло 1870 р. невідомим збирачем, другий записаний 
селянином Ол. Рошкою в Стецеві снятинського пов., третій за
писаний мною 1880 р. від Бароля Батовського з Ценева коло
мийського повіта і четвертий записаний учителем Равлюкон 
в Орельци снятинського пов., містять ся в моїх рукописних 
збірках. Подаю тут пробу звідного тексту з усіх сих варіантів.
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OS поїхав Романонько 
До Сучави на ярмарок; .
За нни Турчин коня водит, 
Його Турчин барзо просит :*) 

3. „Ой Ронанв, Роиавоньку,
Чи маєш ти родиноньку?“ 
„Ой маю я родиноньку, 
Одну сестру Оленоньку“.

„Ой Романе, Романочку,
10. Продай сестру Оленочку 

За коники воронії 
І га сїдла золотії,
За удила шовковії 
І ва станлї (?) золотії.

15. Дам ти коня вороного,
Ва другого срібла много“. * 2)

Прийшов Роман до домоньку, 
Склонив на стіл головоньку. 
Тай гарае си думочку,

20. Ци продати Оленочку?*)

Ł) Так-у ценївськін варіянтї; у старших лише:
Там вуетрітив його Турок.

2) У передруці Голов, замісь сих 6 рядків стоять отсї два:
Дам ти срібла не вагою,
Дам ти влота не лічбою.

В варіянтї краснопущанськім додано:
Тай są воли половії, За червоні незлічені,
Що їм роги волотії, За таляри немірені.

В ценївськін варіянтї иньша форма: __
Дам ти суму нелїчену, Дам ти коньи вороного 
Китавчку незміреиу, 3  під Турчина молодого.

*) В Русалці' Дністровій і у Жеґоти Паулї додано тут 8 рядків, 
на мою думку зайвих і уношених самим збирачем. Ось вовн:

Встав, зірвав ся, пійшов я шумом,
Тілько вихор за ним свиснув,
Дощ ударив 8 ясним гроном,
Роман в очей на вів згинув.
Сестра бідна ся дивує,
Пильно глядит вінця тому,
Серце їй ся крає 8 жалю'
Що Романа нема в дому.
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Вийшла сестра Оленочка,
Питав ся вона його:
„Ой братчику Романчику,
Де ти того коня узяв?“

25. „Менї Турчин подарував.
Дав ии коня вороного,
На другого злота иного.
Ой сестричко Оленочко,
Вбирай біле убранечко 

ЗО. Та замітай подвіречко,
Та світло ньки повимітай 
І в покоях позакаджай“.

„Ой братчику Романочку, 
Тадже вавтра не неділя,

35. Завітати ой подвіря“.

„Ой сестричко Оленочко,
Помий двори постовії,
Застель столи кидровії,
Помий миски сріблянії 

40. І ложечки золотії“. * 1)

„Ой братчику Ронаночку,
Тадже завтра не Рівдво“.

„Ой сестричко Оленочко,
1 світлоньки повимащай,

45. Вікна красно повитирай!“

„Ой братчику Романочку,
Тадже завтра не Великдень“.

„Ой сестричко Оленочко,
Русу косу собі ізвий 

50. Тай красненько ваплітай ся, 
Гостий завтра снодївай ся,
Бо вже я тї, сестро продав“.

„Та кому-с ні, брате, продав?“

‘) У Кольберґа: Ой вамітай подвіречко
І вастилай застілечко 
Тий убирай убранечко.
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„Продав ви ті Турчинова,
55. Великову кальвіпови“. 1)

Ой погляне вона в поле.3) 
„Ой братчику Роианчику,
Що то в поли за дажове?
Чи то вірли крильаи біот ся, 

60. Чи вівчарі туріу * *) гонят ?“

„Так, сестричко Оленочко, 
Вірли крильии 8ЄНЛЮ збили. 
Порохани скопотвли“.

„Ой братчику Роианочку,
65. Що то в поли за днаове ?

Чи то вірли крильии бют ся, 
Чи вівчарі турну гонят?*

„Ой сестричко Оленочко, 
Скажу тобі нравду щиру:

70. Тото в поли це динове,
Ш  то вірли крильми бют ся, 
Нї вівчарі турни гонят,
Лиш то Турки й Татарове,
А всї твої боярове“.

75. А Олена як то вчула,
На слугу вірну крикнула:
„Ой кухарко, кухарочко,
Дай ни ножа остренького 
До вавоя тоненького“.

80. Тонкий вавій укроїла,
Ніж у серце си встроиила.

Ой надбіг брат Ронанонько: 
„Ой сестричко Оленочко, 
Щож ти собі ізробила?

85. На щож ти ся тан пробила?“

ł) Сї три рядки лише в орелецькін варіанті. 2) Гол. занісь cero 
рядка має два: А вона то все зробила

Тай па двір ся подивила.
*) Рус. Дн. і  Ж. II. нають „в турни“, але се зайве, бо турна значить 
череда овець.
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Вона ному відповіла:
«Лучше тутки иогибати,
Ніж з Турками пробувати“.

Приїжджають Турків м ого  
90. До Романа па подвірв.

«Отвори нам Романочку, 
їдем до тя я в гостину.
Виведи нам, Романочку,
Твою сестру Оленочку ".

95. Ой не вийшов Роианоиько,
Вийшла тілько кухаронька.
„Ой де той ваш Роианоиько?“
Питают ся Турки її.

,Ой поїхав Ронанонько 
100. Таб до лїса по дривонька“.

„А деж тота його сестра,
Його сестра Оленочка?“

„Днесь завій собі кроїла,
Ніж у серце си встромила“.

105. Вбігли Турки до світлоньки,
Вздріли тіло Олеионьки,
Ой ввили го ва. реберці 
Тай кинули через дверцї,
Стали до него стріляти,

110. А потім в штуки рубати.
Тав стріляли, тав рубали,
Що аж калинові луги 
З великої дуже туги 

114. Зачали ся розлягати.

Другий варіант Головацького, передрукований також у Ант. 
і Драг. сюр. 300— ЗОЇ являетъ ся контамінацією двох пісень: 
основа пісні про Романа й Олену штукована мотивами з пісні 
про Андрібчка.

Ой пив Роман у Сочаві 
Цілий тиждень І8 Турчином,
Пропив же він Оленочку.
Прийшов же він до домочку,

5. Послав сестру по водицю
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В кадровую та криницю.
Пішла вона но водицю 
В кндровую та криницю,
Та дивит ся в чисте поле.

10. В чистій полі туман кінтит,
Ци грім гримит, ци звін звенит?

Принесла вона водицї 
З кадрової та криниці,
Та и узяла проновлятн,

15. Свого брата тай иитати:
„Ци то в полі туман кіптвт,
Цн грім гримит, ци звін звенит?“

Він до неї промовляв 
А сам тяжко іздихає:

20. „Не туман то в полі кінтит,
Ні грім гримит, ні звін звенит,
Ай то твоє йде весїлє“.

їде Турок з весїленьком, 
Приїжджає в подвіреиько,

25. Поковтує в ґранаточку.
„Вийди, вийди, Романочку,
Виведи ми Оленочку!“
Вийшов, вийшов Романочко, 
Виводит му кухарочку.

ЗО. „Ой брешеш ти, Романочку,
Не тва сестра Оленочка,
Лише єї одїнячко“.

Пійшов Роман до світлиці,
Веде сестру Оленочку.

35. Узяв Турчин меже себе,
А вна взяла промовляти:
„Ой Турчине, Турчиночку,
Дай ми ножа остренького,
Най я пійду в лужпночку,

40. Вирізати калиночку!“

Жде годину, жде другую,
Далі пішов по самую.
„Волїв єм ся сам пробити,

44. Нїж мав єм ніж тобі дати“.
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Маємо тут цікавий приклад переходу одної иіснї в другу 
при помочи переносу поодиноких рядків із одної до другої. До 
початку п і с е ї  про Романа приточено з  деякими відмінами конець 
піснї про Андрієчка з пробою одурити Турчина кухаркою та 
з саиовбійством під калиною. Третій варіант знов наближаеть ся 
до першого, перемінюючи троха початок:

На веленім царпночку 
Пили Турки горілочку;
Пили, пили, підпивали,
А Романа підмовляли.

І  тут закінчене сходить ся з закінченем першого варіанта : 
Оленочка вбиває себе в домі брата, перед приїздом Турків:

До світлиці лутко впала,
Меч вхопила, шию стяла.
„Ой Олено, сестро моя,
На щось ти ся уродила,
На щось собі шию стьила?“

Сей варіянт цікавий також тим, що декуди замісь Турків 
згадує ся про Татар.

В порівнаню до розібраних доси пісень бачимо тут у-перве 
докладнїйше означене місце події: Роман, очевидно якийсь ма
ючий, свобідний чоловік, їде на ярмарок до Сочави. Сочава 
в XV і X V I в. була столицею волоських господарів під ту
рецькою зверхністю; урядовим язиком, яким вела ся господар
ська канцелярія, був язик церковно-славянський, а розговорнии 
у значній части руський, як велять догадувати ся назви руських 
дворян, що стояли в службі господарів. Сочава була також 
важною стаціею торговельних, купецьких караван, що йшли сюди 
з Польщі до Царгорода і назад, славна була також своїми 
ярмарками, де орієнтальні товари вимінювали ся за західні, або 
при нагоді також, як у нашій піснї, за живий товар —  жінок 
і дївчат. Роман, богатий чоловік; в його домі їдять із срібної 
посуди, золотими ложками; де саме він живе, не сказано, та все 
таки десь недалеко Черемоша, на буковинськім, а ноже й на 
„польськім“ боці. В усякім разі Турки не важать ся забирати 
його сестру силою, а купують її за гроші, що сьвідчить швидше 
про давнїйший час, XV або XVI вів, нїж про пізнїйші часи 
завзятих війн між Турцією і Польщею XVII віку.

Варіянт сеї піснї з Більсьвого нов. села Хорощанки запи-
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сав д. Андріевський (А нт. і Д р а г . I, ст. 312). Про продаж 
сестри тут не говорить ся, та проте кажѳть ся, що Турки йдуть 
по неї. Вона ховаєть ся, і занісь себе висилає кухарку, та Турки 
пізнають, що се не та дівчина, виловлюють девятеро дверий, 
знаходять її, садять у карвту і розстрілюють. Варіянт очевидно 
з галицького оріїіналу, вказує на те, що він декуди був деталь- 
нїйший від вашої реконструкції.

Вкажемо тут на паралельні пісні болгарські. В збірці Мі- 
ладіновцїв під ч. 107 наєио пісню Вудинска Рада. Турки і Греки 
облягають Будин, де сидить королева Рада; нарешті приходить 
Татар паша і розвалює брами та Jiepe в неволю Раду з її  бра
том і побратимом. Раду взяли,

В&рваха й бяло лице 
Бяло лиде съ бяла в&ла,
Черни очи съ черна в<ьла,
Туриха кк во кочія,
Главнха и коджпдія,
Да кара Ради вочія.
В&рваха иало и нлого,
Отидоха край море-то,
Моренки хоро нграять.

Рада просить Турчина, щоб розвинув їй лице й очи, щоб 
могла подивити ся на танцї. Турчин не хоче вволити її волю, 
та вона називає його братом і просить:

Я подай ми влашво ноже,
Да раврежа тая ябжлка,
Уста-та да си расвваса.

Турчин подає їй ніж і вона пробила своє серце (Милад. 
ч. 107, стор. 161— 2). В иньшій пісні тої самої збірки (ч. 150, 
Яна и Гюро торговче) говорить ся ось що про продаж дів
чини Яни:

Продавала сѣ хубава Ява,
Само за Яна деветъ хиляди,
За рамна става десетъ хилядн,
За бѣло лиде ѳдипадесетъ,
За бѣло глрло до дванадесетъ,
За чжрни очи до трннадесеть,
За тлнки вечи до четирнадѳсетъ,
За руса коса до петнадесеть.
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Та ось прийшли „клети-не Вдаси, се Арбанаси“, себ то 
Турки, і вхопили її в неволю, з якої знов викрав її муж. Як 
бачимо, мотиви нашої пісні тут перенесені на дві ріжні піснї, 
значить, маємо пізні перерібки якогось давнїйшого нотива. Що 
мотив проданя сестри братом належить до давніх болгарських 
мотивів, доказує нам те, що він, яв і богато иньших мотивів 
болгарської нар. епіки, вяжеть ся 8 особою Марка. Чи се Марко 
Кралєвич, cero в піснї не важеть ся виразно; сей Марко, про 
якого говорить пісня „Марко проклѳтъ отъ продадена си сестра“ * *), 
то пяниця; його підпоюють „Немцп друговерци“ і він у пянім 
станї продає їм свою_се_стру Яну. Хоч Яна не хоче йти і мати 
не хоче дати дочки Нїмцям,

Зашто Немцп от вера не са й.
Снлоиа іа братъ й Марко даде.

Німці ведуть Яну в поля і вона йдучи ридає. Та ось у ночи 
Марко будить ся з перепою і кличе до Яни, щоб подала йому 
води, та тут хати лає його і говорить, що він у пянім станї 
продав сестру і Нїмцї повели Гі в поле. Марко їде на здогін, 
побиває Нїмцїв, та тут же без причини вбиває й сестру, яка 
вмираючи проклинає його:

Леле, браіно, зашто не погуби!
Бок да пави от пиіани браікьа,
Сал един е, era и он не e l  
Леле, мале, доди ме закопаі,
Закопаі не и да ми поплачеш!

В доступних мені сербських та хорватських збірках пісень 
Вука, Маряновича, Еурельца не знаходжу паралель до нашої 
піснї, та вона певно була й тут відома; у збірці словінських 
пісень зладженій ще в 1839 р. Е. Коритком, Львовянином, і ви
даній у Люблянї2) маємо дві піснї, що їх можемо вважати від
гуком болгаро-сербських пісень на нашу тему. Правда, тут 
Турчин не купує дівчину, але пориває її силою або підступом 
І8 рідної хати. Дівчина в першім варіанті (Dominikova Anzhika) 
тричі просить ся у Турчина, щоб пустив її до мами, та Турчин 
тричі відмовляє їй, і тут

*) Сборникъ ва народнн уиотворения, наука и книжпина, кн. XII, 
отд. II, стор. 67.

*) Slovśnske р ё зт і krajnskiga naróda. Prvi sresik. W  Lubljani 
1839, ciop. 124—129.
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Anzhika pade, omedli,
Dusho pri ti prizh’ pusti.

В другії варіанті Алєнчіца, увезена Турком, кричить 
і кличе помочи, поки, не почув її голос „їраф“, який кидаєть 
са на вона, доганяє і вбивав Турка і увільнюе дївчину.

V. Турчин купує сестру»полон^нцу.

Пісня про те, як Турчин на торзі купує собі дївчину-не- 
вольницю, в якій потім пізнав свою сестру, належить до дуже 
розширених не лише в Галичині, але також на сумежних ча
стинах правобережної України та в Білоруси. Найстарший її 
варіант був надрукований у збірці Жеїотп Паулї (т. І, стор. 
168— 169) і відси в деякими поправками, доконаними на під
ставі нових пятьох записів, передрукований Головацьким (І, ст. 
45— 46), який надто в томі III, ст. 1 5 —16 своєї збірки га
лицьких пісень подав іще один варіант тої пісні. Всі три ті 
варіянтп передрукували Антонович і Драгоманов у своїм ви- 
даню історичних пісень укр. народа (т. І, ст. 275— 278), до
давши ще один галицький варіант записаний М. Бучинським 
у околиці Станїславова, один білоруський (властиво пінчуцький) 
із збірки Зенкевича „Piosenki gm inne ludu pińskiego“, Kowno 
1851, ст. 194, і один записаний П. Нубійським чи Новіцким 
невідомо де, мабуть також на Волині' або на Полісі. До тих ва
ріантів можу додати ще 8, що містять ся в зібраних у мене 
записах пізнїйших років, 60-их, 70-их та 80-их, із яких деякі 
не додають нічого нового до друкованих уже старших текстів, 
але деякі дають значні доповненя і цікаві відміни. Беручи за 
основу реконструкції галицьких варіантів перший текст Голо- 
вацького доповняю його рядками иньших.

Ходит Турчин по риночку,
Купує си Вірмяночку,
Дає за ню срібло, влото,
Дає срібло нѳыірене 

5. А золото не важене.
Оден каже: »Давай иного!“
Другий каже: „Не варт того“.
Ой взяв її по під пашки, .
Повів її попід дашки;
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10. Ой взяв її ва рученьку,
Привів її до доионьку.
Ой каже їй: „Клади ватру!“
Ой каже їй: „Вари їсти“.
Вона варит, ревне плаче.

15. Ой тай сїлн вечеряти,
Він їй каже ліжко слати.
Вона не йде, ревно плаче.
Він їй каже: „Гаси сьвітло!“
Вона гасит, ревне плаче.

20. Він їй каже: „Лягай спати!“
Спати не йде, ревне плаче.
Взяв він 8 нею розиовляти:
„Ой Марисю, Марисенько,
Яку маєш родиноньку ?

25. Чи богато роду иаеш,
Що в неволї погибаєш?“

„Ой вала я три братчики,
Оден пішов в Волощину,
Другий пішов в Московщину,

ЗО. Третий пішов в Туреччину“.

„Чиж би ти їх ще пізнала,
Свої братя ріднесенькі?“

„Вже їх тепер не співнаю,
Бо в неволї погибаю“. '

35. „Добре-е, сестро, ізробила,
Що-с ии сї так ісповіла;
Ой добрий ти розум нала,
Що ти спати не лягала,
Що-и із тобов спати не йшов,

40. Що-и із тобов гріху не нав.
Іди, сестро, до коиори,
Бери влота як полови!“

Який тепер сьвіт настає,
Що брат сестри не пізнає!

45. Ява тепер годиночка,
Не півнає родиночка.

В варіанті записаній д. Сосенкой у Межибрідцях та в моїй 
записанім у Нагуевичах заиісь рядків 3— 4 читаємо:

Зашхскх Нвузг. Тов. їх. Шевченка т. LXXV» 5
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„Дає за ню сто червоних,
Сто червоних обложониі“.

У варіантах Жеїоти їїаулї та Головацького Турчин не ку
пує, а продає дівчину, а купує її „акийсь панок“ ; а вважаю 
старшою і вірнїйшою ту версію, аку подає варіант із Трійці', 
городенського нов., записаний Марією Гамораківною, із акого 
взато наші радки 6— 7. З тогож варіанта взаті й дальші радки 
12— 22, замісь аких иньші варіанти мають згадку про гру 
в варти:

0 3  тай сїли вечеряти,
По вечері в карта грати;- (Гол.).

В варіанті записаній М. Павликом у Косові сказано:

Привів він ї  до доночку,
Дав їй гроші рахувати,
А сан пішов в карти грати.
Вона гроші врахувала,
Жалібненько заплакала.

В деавнх варіантах вона лежить у ліжку і починає пла
вати;

Почув тото вірний слуга:
Ходи пане, пані' плаче.

В варіанті д. Сосенка на питанє про рід, дівчина від
повідає :

А я роду шляхоцкого 
З Шдканеня Подольского;
Ой нала я два братчики: 
бден пішов на віиноньку,
А другого Турки взяли.

В варіанті невідомо де й кин записаній дівчина на се пи
танє „панка" відповідає:

Один братчик в ністї паном,
Другий в войску капітаном,
За третого я не внаю,
Бо в неволи погибаю.

В варіанті записанім Миколою Батюкои у Ясеницї Сільній 
дівчина на питанє про рід відповідає тав само, ак і в иньших, 
аго потім Турчин пита« ї ї :
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„Як сї, нила, називаєш?"
„Ой я з ніста міщаночка,
На прізвище Кароова дочка".

А на се Турчин говорить:
„А я з ніста ніщанин,
На прізвище Еарбів син.

І додає: Слава ж тобі, ноцний Боже,
Що я 8 тобов спати не йшов,
Що Я 8 тобов гріху не нав!
ОЙ W L C e C T p O  тутки б у д ь ,

А я іду в божу путь.

Варіант Нубійського-Новіцкого, невідомо де записаний, хоч 
змістом сходить ся з галицькими, виявляє що до способу обро
блена иньшу руку. Подаємо його тут в цїлости:

Була собі вдова на Білій Русі
Брей норе, брей!

Мала собі аж два сини,
А дочку третюю, Ганну молодую, 
бдин пішов у дяченьки,
А другий у козаченьки,
А дочку орда ганяла.

- Ходить Сербин по баварі 
Та торгує дівчиноньку;
Та купивши дівчиноньку 
Схватив єі ва рученьку 
Тай повів у кіинатоньку.
Сів собі на музику грати,
А єі заставив постелю слати.
Не так вона стеле, як ревне плаче,
Не так він грає, як єі питає:
„Чи ти роду та великого,
Чи ти батька багатого?"
„Ні я роду та великого,
Ні я батька та багатого:
Жила вдова на Білій Русі,
Мала собі аж два сини 
Та дочку третюю, нене молодую, 
бдин пійшов у дяченьки,
А другий дійшов у козаченьки,
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Мене молодую орда заняла“.
„Хвалить Бога, що ми розпитались,
Гріха не набрались“.

Як бачимо, історичне тло лгут більше затемнене, як у га
лицьких варіантах: Турчин перемінив ся в Сербина, який пер
вісно був козаком чи дяком; інтересна льокалїзація події на 
Білій Руси, та й вона занадто загальна. Зворот: „Сів собі му
зику грати“ видаеть ся мені старшим від того, що мають га
лицькі варіанти „пішов в кариГграти“, хоча й тут не легко 
погодити деталі з собою. Зворот „сїв музику грати“ приставав 
би добре до „Сербина“ і був би ще одним сьвідоцтвом про те, 
що наш народ заховав у пісні намять про Сербів, мандрованих 
музикантів і співаків XVI в., але се не клеїть ся з постатю 
Турчина, який купує собі невільницю христіанку.

Пісня записана з Пінщин'і Зенкевичем, се лише слабий 
і поплутаний відгук варіанта Чубінського.

Ходят девки у три танки,
Не так у три, як в чотири.
Наехали Татарове, . .
Як великіе панове,
Ваялиж собі по дївовцї,
По дївонцї по хорошой.

Як бачимо, поняте про татарські напади неясне: Татари 
приїздять у село як великі пани і  беруть собі но одній дів
чині. Далі варіант ще більше затемнюєть ся:

Дай ва руки побравши ся 
Сестра брата нала ся.

Про куповане нема мови. Потім він засів у карти грати, 
а їй велів постіль слати. Вона стелячи постіль плаче, а він 
питає її:

Одкуль дївка? — Із Еійова.
Чия дочка? — Андрійова.
Дякуй Богу, що спитав ся,
Що з сестрою не звенчав ся.

І знов конець не вяжеть ся з початком, бо коли Татарин 
узяв дівчину з села, то вжеж міг знати, відки вона. Інтересна 
тут згадка початкових рядків: Ходят девки у три танки, —  
згадка, що вказує нам на властиву батьківщину наших пісень
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— не Пінщину анї Київщину, а Болгарію а її многолюдним 
танцем званим „хоро“. Щоб арозуміти його значінє, досить буде 
прочитати те, що про нього пишуть Міладіновцї в передмові до 
своєї збірки народнїх болгарських пісень.

„Висше сказали ми —  читаемо там стор. V— VI —  що 
майже всї піснї сеї збірки чули ми від жінок. Се, думаємо, му
сить здивувати кождого, хто не знає близше нашого народа; от 
тим то не від річи буде сказати дещо про наше народне „хоро“ , 
те вчилище, де вдосконалюєть ся наша народна поезія. В Струзї 
на всї ломенші празники в кождім селї заводять „хоро“, а в ве
ликі празники, як Великдень, Юрія і т. и. всї дівчата вибира
ють ся на толоку иозаг селом і творять довге коло, якому перед 
веде танешниця, що затягає пісню. Половина кола помагає їй 
співати, а друга половина повторяє кождий рядок, аж дійдуть 
до кінця піснї. Тоді' хороводница або танешниця уступає місце 
пньшій дівчині, що найблизша до неї, і вона починає водити 
хоро, а перша стає на кінці. Коли скінчить ся друга пісня, 
знов друга хороводка стае на конець, а хороводкою робить ся 
та, що йшла за нею. І  так за рядом усї дівчата роблять ся 
хороводками по кілька разів, воли хоро тягнеть ся довший час. 
Та звичайно танець по привичцї водить та дівчина, що має гар
ний голос і вміє богато пісень. А танець відбуваеть ся під гру 
іайди або якого иньшого струменту, який потроха чергуєть ся 
зо співом. Такі народні „хора“ відбували ся і в иньших місцях, 
як ось у Охридї, Бітолїї і т .и . ,  де вдавна позаводили ся му
зики. В Струзї перед кількома роками, в великі празники хо
дили довкола церкви, де водили три „хора“ : одно з дівчат, 
друге з молодиць, а третє з парубків. В Кукуші на Великдень 
збирають ся в одно місце, де звикли гуляти дівчата, ділять ся 
на два або три хора, що потім здружують ся в одно дуже інте
ресне. Всї дівчата, двісті, триста або й більше, співають рівно, 
рівночасно і без помилок, а потім три ряди звільна обертають 
ся і на всій довготі рівночасно чути тупіт їх  черевиків. Такі 
самі хора водять ся і в східній Болгарії, найкращі по великих 
селах. У Панаїюрищі (по звісткам д. В. Чолакова) кожюго 
вразнику з чотирьох передмість складаєть ся одно хоро, що 
звичайно танцює при співі або при грі їайди. На годину пе
ред заходом сонця дівчата розходять ся, і кождий гурток з кіт- 
лами і бубнами громадять ся на своїм передмістю, на привичній 
і для хора придатній площі, і тут знов заводять хоро, що трі- 
ває з пів години. На спільне хоро збирають ся дівчата, коли
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яку дївчину ведуть до шлюбу. Тих дівчат, що звичайно водять 
лоро і вміють богато пісень, буває по дві або по три в однін 
селі чи кісті“.

Сліди того хорового співу лишили ся у нас хиба в тих 
веснянках, гагілках чи глаголойках, які водять дівчата на Ве
ликдень довкола церкви; таким загальник, національних зви
чаєм, як у Болгар і Сербів, що скуплює в собі весь скарб на- 
родньої поезії й історичної традиції, вони у нас мабуть не були 
ніколи, тим то S наші пісні, навіть епічні і козацькі, мають 
більше індівідуальної закраски, свободи розмірів і інтікности 
вислову. Не говорю, розумієть ся, про ті пісні турецького ци
клю, про які мова ось тут, бо вони і що до своєї форми і що 
до способу вислову, строго епічного, стоять зовсім на їрунтї 
сербо-болгарської „хорової“ творчости.

Що до нашої пісні про купівлю Турчином бранки, яка ока- 
зуеть ся його сестрою, то її мотив належить до дуже популяр
них і розширених по всій південній Славянщинї. Найблизше до 
історичної дїйсности, що служила жерелом тих пісень, підхо
дить у збірці Міладіновцїв пісня 87 (ст. 124—126) и. з. Яни- 
чаръ и Руса Драгана. В разу описуєть ся великий напад Тур
ків і Мадяр на придунайські землі:

Стари сечеха, илади робеха,
Млади девойки отборъ вехаха,
Та ги правеха илади робини;
И илади моищи отборъ веиаха,
Та ги правеха се Яиичере.
Де та нинуватъ, сѳла-та горятъ,
Хора-та робатъ, села та горять.
Проминало се бѣлі-а Дунавъ,
Нарѳдиха се край Етроиоле,
Расиростравиха сини шаторе,
На равно поло делба делѳха 
Млади девойки и илади номци.

Одному дістають ся дві, другому три, а один яничар дістав 
русу Драїану.

Па ж  заведи подъ бѣли чаджръ.
Kora ѳ било вечер-та клеено 
Млади яничаръ на дворъ сѳдѳшѳ,
Погледна долу, поглѳдна ropo:
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Изъ черна зѳия синъ отданъ гори,
Изъ синьо небо к&рвавъ д&жъ вали.

Яничар злякав ся і кличе Драїану та починав розпитувати:

Мори Драгано, ноя робиньо,
Що ще та питанъ, право да кахишъ:
„Инашъ ли братецъ, инашъ хи сестра,
Инашъ ли баща, инашъ ли майка?*

Драїана відповідав, що мае брата й сестру, а яннчар пи
тав далі, де ЇЇ брат? Драїана відповідав, що перед 18 (в орі- 
їіналї мб. через помилку ЗО) роками вона втекла в Волощину, 
а брат був у болгарськім війську, і від тоді його не бачила. 
Турчин питав її далі, чи пізнала би свого брата, а вона каже, 
що пізнала б його

По кхета глава, по ѣдри г&рди,

бо на голові має рубець від турецької шаблї, а в груди був 
ранений турецькою стрілою. Яничар відкрив груди з слідом рани 
і сказав жалісно:

Я стани, сестро, дона да идемъ,
Дона да пденъ, мана да видииъ.

Просте, ясне оповідане оперте на загально відомім істо
ричнім факті —  систематичного забираня Турками христіянських 
хлопців і виховуваня з них яничар, найжорстокійших ворогів 
христіянської людности. Ані сліду ніякої леїенди, алеїорії, мо
ралізації ; уступ про синій огонь на землі та вроваввй дощ на 
небі, се не більше яв фігуральний вислов на простий психольо- 
їічний процес якогось неясного прочутя.

В другій пісні тої самої збірки (ч. 187, стор. 195— 6)
п. з. „Стоянъ, невѣста и Турче дотуряче“ Стоян продав свою 
жінку за її власною порадою, щоб заплатити надзвичайно тяжку 
данину. Ї ї купує Турок-потурнак, веде до дому і лягав спати. 
Та ось на вікні заспівав йому пташок:

„Ай ти Турче потуряче,
Арно сонъ те ударило,
Тебѣ не се угрешило,
Ее си чуло н видело,
Братъ и сестра даси зе’ѣтъ“.

Турчин жахнув ся, .розпитує Стояниху про її брата, а вона 
оповідав, як її з братом захопили Турки, вбивши іх батька
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й иатїр. Вона виросла в неволі, поки її  не викупив Стоян, 
а тепер вона знов за данину дістала ся в неволю. Турчин пи
тає її далі, чи пізнала-б вона свого брата? Вона відповідає:

Ай ти Турче, потуряче!
Да го видамъ, то го познанъ 
Отъ него’о деено рамо.
Еога бѣшѳ малечво’о,
Майка ми го нашандала (назначила),
Деено рамо к&рстъ ни иматъ.

Турчин обважує своє праве раня, і дійсно на ньому хрест. 
Він пізнає свою сестру, веде її назад до її мужа і дає йому 
ще більше гроший, як був заплатив за неї.

В третій пісні сеї збірки (ч. 139, стор. 198— 199) п. з. 
Сиракъ Еольо и Еольовида сирота Еольо продає за довгн свою 
наречену; не Турчин, а якийсь Ейр Манолї купує її  і хоче же
нити ся з нею, але знов пташок остерігає його, і молода жінка 
по знаку на нозі пізнає в нїн свого брата. В четвертій піснї 
(ч. 146, ст. 227— 230) п. з. Шаина робина и Марко, цитова
ній Драгомановнм (А нт. і Д р а г .  І, 283) тема зовсім иньша, 
а 8 мотивів попередніх пісень лишило ся хиба те, що Шайна, 
чомусь то названа рабинею, хоч живе свобідно в горах і ви- 
8начаєть ся страшенною силою в боротьбі з Турками, пізнає 
в Маркови свого брата по природних знаках на тілі і по таких 
же знаках дає йому пізнати себе. До cero циклю пісень вона 
зовсім не належить. Із сербських пісень Драгоманов цитує дві, 
одну п. з. Продата люба Богданова, де Богдан хоче за довгн 
продати свою матір, але за радою сестри продає Турчинови 
свою жінку. Турчин веде її до спальні, але вона просить його 
показати руку, на якій віднаходить три чорні знаки, по яких 
пізнає в ній свого брата, ще в дитинстві забраного Турками. 
Герцеїовинський варіант ( Б у к  К а р а д ж и ч ,  ІЦесме из Херце- 
говвне ст. 179) ще близше підходить до української піснї: 
Турчин розмовляє з купленою бранкою:

„О Богу ти, робе драгокупе,
Kora ли си соя (роду) и плѳмене?
Имадеш ли икога од рода?“
„Ja не ивам никога од рода,
B et іеднога брата ро|енога,
Бьега су ми заробили Турци“.
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Свою увагу про наші пісні в впданю 1874 р. Драгоманов 
починає заявою, що сї пісні „принадлежатъ къ общеевропей
скому кругу сказаній о кровосмѣшеніи“, і наводить цілий ряд 
еередньовікових оповідань, пісень і т. и. про так звану Ойді- 
пову історію та її розгалуженя по всій Европі. Пізнїйше, в спе- 
ціяльній студії про сю історію (Славянські причинки до Еді
пової історії див. т. 1Y збірного впданя його фолькльорних 
праць) Драгоманов покинув сю думку і не обняв своею фунда
ментальною розвідкою cero пісенного циклю, справедливо вба
чаючи, що кровосумішки тут хиба стілько, що до неї зовсім не 
доходить.

VI. Теща в полоні у 3jrryi.

Пісня про тещу в полоні у зятя досить розширена в Га
личині та сумежній з нею Волині. Варіанти її були друковані 
в збірці Вацлава з Одеська, Pieśni polskie і ruskie ludu gali
cyjskiego, we Lwowie 1838, стор. 518, відси передрукований 
у збірці Лукашевича „Малорусскія и червонорусскія народныя 
думы и пѣсни“ 1836 р. стор. 116— 117, в Русалці Дністровій 
1837 р. ст. 5 —7, у Жеїоти їїавлї 1839 р., т. Г, ст. 166— 168, 
передрукований з деяким додатками у Головацького т. І, стор. 
42—44. До сих галицьких варіантів, передрукованих у виданю 
Антоновича і Драгоманова, видавці додали ще варіант із вбірки 
Нубійського і Новіцкого, що не попав у велику збірку пісень 
Нубійського (Труды этнограф, статистической экспедиціи т. V). 
До сих варіантів можу додати ще три записані в Галичині, 
а власне один записаний учеником Апіяном у Вижнпцї 1872 р., 
другий записаний М. Павликом у Лохинї стрийського пов. 
в р. 1876 і третії записаний учителем Равлюком у Старих Ку
тах, косівського пов. На підставі сих варіантів пробую рекон- 
струувати повний текст пісні.

Що сї в полі вабілїло,
Ой чи гуси, чи лебеді?
Тепер гуси не лїтают,
А лебеді не пливают,

5. Татарове полон жевут.
Одвн полон з жіночкаии,.
Другий полон в дївочкаии,
Третій полон в дїточкани.
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Стали котом під Яришом 
10. Та взяли сї паювати.

Дістала сї сестра брату,
А дівчина парубкови,
А тещенька зятеяькови.
Ой брат сестру ва Русь пустив, 

15. А 8ять тещу в полон зайиив. 
Взяв він її по при конї,
По при конї на ременї.
Гей сам їде на конинї,
А тещенька по тернині';

20. Терня ноги пробивав,
Кровця сліди заливав;
Чорний ворон валїтае,
Тоту кровцю ізпиває.
А вна назад поглядав 

25. Тай крізь сльози промовляв:
„ Полеж мов широкое,
Не моглам та проглянути 
Чорненькими оченьками,
Тепер ви та проходила 

ЗО. Біленькими ноженьками !**

Привів її до Дугенї,
До пустої тай пустині.
„Вийди, вийди, Татарочко, 
Привів ем ти кухарочку,

35. Привів єн ти невільницю,
А до смерти1) робітницю“.

„На що було суда вести?
Було тамой голов стяти“.

„Ой Турчине, Турчиночку,
40. Та не рубай головочку!

Завдай мені три роботи:
На оченька стадо пасти,
На рученьки кужіль прясти,
На ноженьки дитя колисати“.

45. Веяла її Татарочка,
Три роботи вигадала:

*) Рус. Дн. Від Галича; Лукаш. Аж із Польщі,
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Оченьками стадо пасти, 
Рученьками кужіль прясти, 
Ноженьками дптя колисати. 
Теща дитя колисала 

50. І дитинї приспівала:
„Люлю, люлго, Татарчатко! 
По вітцеви Татарчатко,
Но доненьці унучатко!
Бодай стадо вигдихало,

55. Як вно міиї очи врвало! 
Бодай кужіль спопеліла,
Як вона міні доїла!
Бодай дитя скаменіло,
Що вно спати не хотіло!“

60. Прислухав ся вірний слуга: 
„Пане моя, Татарочко,
Як співає кухарочка:
Дюлю, люлю, Татарчатко,
По вітцеви Татарчатко,

65. По матери унучатко!
Бодай стадо виздихало,
Як вно мінї очи врвало! 
Бодай кужіль спопеліла,
Як вона мінї доїла!

70. Бодай дитя скаменіло,
Що вно спати не хотіло!“
Ой побігла Татарочка,
Бігла боса, без пояса,
Та вдарила по личеньку 

75. Свою рідну матїноньку;
Та вдарила старі лиця, 
Пішла кровця бай очима.
„На що, суко, дитя лаєш 
І  внучкою називаєш?“

80. „Ой ти доню моя, доню,
Не тількои тя годувала,
По личеньку не вбивала“.

„Мамкож моя старенькая,
По чім жесь мя іспізиала,

85. Щось мя донечков назвала ?“
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„В недїлю-сь барвінок жала,
Мезїль-пальчик ві ірізала,
Потону-и тя і впізнала“.1) 
яЦн иного лїт тону буде?“

90. в Ой двацять лїт тону буде,
Ой двацять лїт і чотири,
Коли орди наступили,
Твого тата варубали,
Тебе, синку, собі взяли“.

95. „Манко ноя старенькая,
Все те правда вірненькая.
Скидай г себе тії лати,
Візьни дорогії шати,
Будеш з нани панувати“.

100. „Ліпші иої вбогі лати,
Вїяс дорогі твої шати;
Я не хочу панувати,
Піду в свій край бідувати“.
„Татарине, поганине,

105. Впрягай копї воронії,
Вези нанку в її краї!
Доста пене нолодої,

108. Не ще наики старенької“.

Варіанти Лукашевича, Русалки Дністрової та власницький 
ііочинають ся рядками взятими з иньшої л існ і:

Чону кури не ПІ6ТЄ?
Чону люде не чуете?
Туркн село грабували,
Громадяни люднй гнали,

В власницькім варіанті остатній рядок:
Білу челядь геть забрали,
А  як вийшли ва могилу,
Зачали ся паювати.

В варіанті Русалки Дністрової:
Ой вийду я на иогилу,
Подивлю ся у долину:

*) Рус. Дн. і Лукаш, нають ваиісь сих рядків:
Як тя баба в купіль клала,
На груди ти іскра впала,
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їдут Турки з Татарами,
І людьми ся подїляют.

В варіянтї Головацького наші рядки 26— ЗО покладені на 
понатку пісні, хоча се очевидно нарікане тещі-полонянки в пору, 
як її Татарин провадив полен.

Варіант Чубінського-Новіцкого (Ант. і Драг. І, 287) по- 
чинаєть ся рядками:

OS по горах огні горять,
По доливах дими курять,
Ой там Турки полон ділять.

Інтересні в тім варіянтї рядки про те, що „достала ся 
сестра брату“, т а г^ р а т  сестру на Русь пустив“. М. Драгоманов 
подає тут форму „на Рось“, та очевидно треба читати „на 
Русь“, бож брат не пускав її на ріку, не топив її, а пустив 
„на Русь“, як іще й доси говорять у Буковині’ та в Угорській 
Руси, коли хто йде до Галичини. На основі тих рядків Драго
манов догадуеть ся, що й отся пісня мала з разу щось спіль
ного з піснями про кровосумішку: в ній були паралельні два 
оповіданя, одно про те, як брат купив (або полонив) сестру, 
порівн. пісню розібрану мною висіле під ч. 5, а друге отеє про 
тещу. За сим промовляє анальоїія болгарської пісні, про яку 
скажемо зараз, і в якій Татарин і Татарка — брат і сестра, 
а невільницею їх (купленою) робить ся їх  мати, яка й пізнає їх  
як свої діти. Та рядки варіанта Нубійського натякають не на 
таку тему, а на таку, як у нашій піснї ч. 5, де брат здобувши 
сестру в неволю, зараз же й пізнав її і  пустив на волю.

Вижницький варіант зберіг нам назву міста, в якому жив 
Татарин. Се місто Дугеня або Тягинь, інакше Бендери, де було 
гніздо татарської орди, що найбільше давала ся в тямку власне 
східному пограничю галицької Руси та Поднїстровю. І ся назва, 
в старій румунській формі може вважати ся вказівкою на ста
рий спомин про дійсні примусові мандрівки наших людий у сте
пові околиці Бендер.

Поза тими споминами фактичних обставин житя нашого на
рода основа піснї взята нашими співаками так само, як і попе
редні, від Болгар і Сербів. У збірці братів Міладиновцїв під 
ч. 110 (ст. 1 6 4 —165) маємо пісню „Братъ и сестра“, де опо
відаєте ся, що колись був полон у враю, Янкулу, молодого 
хлопця, габрали до східного враю, відкн сонце сходить, а дів
чину Янку, його сестру, взяли до західного краю. Обоє пови
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ростали; Янкула задумав женити ся і не можучи собі знайти дів
чини до вподоби поїхав у західний врай, натрафив на Янву 
і оженив ся з нею не знаючи, що се його сестра. Вони живуть 
із собою.

Стояла деветъ иесеци,
Постигнала мжшко доте,
Дете како люта гиія,
Никако сѣ не оплитвить (заспокоїть)
Ни съ леляне, ни съ джрженє.

Янва говорить чоловікови, щоб ішов на базар і купив не
вільницю, ява б волисала дитину.-Янвула пішов і купив стару 
невільницю, яву й засадили за колиску.

Съ нога лѳлятъ робинчица,
Съ нога лелятъ, съ уста пеятъ:
„Нави, нани, мое мнуче,
Мнуче отъ сина, отъ керка“.

Янва чула сю пісню, вдйвувала ся, то дождавши ся госпо
даря до хати оповідав йому, що співала невольниця. Янвула 
велить старій заспівати ще раз те, що співала над колискою, 
і вона повторяв пісню. Янва питав її :

„А огиди, робинчице,
Защо таква несиа пѳяшъ?
Кжд сне нашле братъ и сестра?“

Стара оповідав їн історію їх полону, вони пізнають у нїй свою 
иатїр і питають її, що їм тепер робити? Вона дає їм таку раду: 

Зейтѳ си остри секири,
Наберете суви джрва,
Запалите силенъ оганъ,
Та глава пресечете му 
И труп-отъ изгорите му“.
Така ну сторіѳ нему,
А  Янвула, мило брате 
Оста’и своя невеста 
Q кк стори мила сестра.

Дуже близька до варіянта Нубійського великоруська пісня, 
надрукована вперве в збірці Сахарова „Сказанія русскаго на
рода“, 1841, кн. III, 263— 264.

По горамъ, горамъ по високіимъ,
По раздольицамъ по широкіимъ
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Тутъ огни горятъ негасимые,
Злы Татарове тутъ полонъ дѣлятъ.
Доставала ся теща вятю въ плѣнъ,
Онъ отвезъ ее къ молодой генѣ.
„Ахъ и вотъ тебѣ, молода жена,
Полоняночка, съ Руси русская.
Ты заставъ её три дѣла дѣлать:
Что и первое, то дитя качать,
А другое то тонкій кужѳль прясть,
Что и третєє, то цыплятъ пасти“.

„Ты баюрбаю, мое дитятко,
Ты по батюшкѣ злой Татарченокъ,
Ты по матушкѣ милъ внученочекъ.
Вѣдь твоя то мать мнѣ родная дочь;
Семи лѣтъ она во полонъ взята,
На правой рукѣ нѣтъ мизинчика.
Ты баю, баю, мое дитятко“.

Еакъ услышала тутъ Татарочка,
Она кинулась, она бросилась 
На бѣды руки къ своей матушкѣ.

„Ахъ родимая моя матушка,
Выбирай себѣ коня лучшаго,
Мы бѣжимъ съ тобой на святую Русь,
На святую Русь, нашу родину“^

Иныпі великоруські варіанти вказує М. Драгоманов у збірках 
Шейна (Русскія нар. пѣсни, Москва 1870, ч. I, ст. 10), Якущ- 
кіна (Нар. русск. пѣсни ст. 186, и. 81 і 82) та Костомарова 
(Памятники старинной русской литературы 1, 17). Усі вони 
в основі схожі з варіантом Сахарова і розходять ся лише в за
кінченій: в однім варіанті мати лишаєте ся при доньці, в дру
гім вона не хоче скинути свій невільницький одяг (тут, розу
мієте ся, „шубу староношенную“), а надягти панський (шубу собо
линую), а в третім дочка сама виправляє матір у рідну країну.

Також до Поляків зайшла наша пісня, доказом її текст, що 
майже вповні відповідає руському текстови Вацлава 8 Олеська, 
Русалки Дністрової та Лукашевича і який визначаєте ся укра
їнізмами в нові:

Czemu kury nie piejecie, Turki sioło zrabowały,
Czemu ludzie nie czujecie? Gromadami ludzi gnały.
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Далі йде уступ, якого в наших варіантах нона, та який 
і не вяжеть ся з темою пісні, хоч певно належить також до 
круга споминів про татарські напади:

Uciekł jeden na koniu,
Leci, leci po błoniu,
A  krwią ślady zalewa,
A  sam z bólu omdlewa,
Czarna wrona kracze,
Krew ciepłą popija,
A  staruszka płacze.*)- ■

Далі в тексті прогалина, безпосередно йде промова Тур
чина до жінки:

Słuchaj pani Turczynowa,
Przywiodłem ci robotnicę,
Aże z Polski służebnicę.

Далі дословно за нашими варіантами загадано невольницї 
три роботи, в скороченій формі лодаеть ся її пісня над коли
скою :

„Lulu, lulu, Tatarczątko,
A  moje wnuczątko“.
A Turkini z krzesła wstała 
I  staruszki się pytała:
„Po czemżeś mię ty poznała?“
„Jakieś się ongi kąpała,
Na ręku znamię dojrzałam“.

Що одначе наша пісня таки найблизша що до свого складу 
до болгарських та сербських, на се вказав уже Жеїота Баулі, 
зазначивши в своїй увазі до тексту сеї пісні початок одної серб
ської, майже дословно схожий з нашою:

ЛІТО СЄ 6ЄЛИ у  ГОрИ 8ѲІ6Н0Й ?

Аль су сньези, аль су лабутове?
Да су сиьеви, век би отопньали,
Лабутове век би полетьели.
Ни су сньези, ни су лабутове,
Hero шатор аге Асан-аге.

(Далі буде).
------------- Х>фСХ-------------

*) Див. К. W ó j c i c k i ,  Pieśni ludu polskiego, t. I, str. 12; Z. 
G l o g e r ,  Starodawne dumy i pieśni, Warszawa 1879, c t . 49 —50.
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VII. Плач невільнидь.

В збірці пісень Жеїотп Паулї і в Русалці Дністровій по
міщено зовсім згідний варіант пісні, яку можна вважати най
старшим зразком „неводьницьких планів“, яких в українській 
людовій поезії складено досить богато. Інтересно, що з Галичини 
маємо переважно плачі жіночі, а з України в формі кобзарських 
дум плачі мужеські, наріканя полонених козаків та їх  тугу ва 
рідним краєм. Лишаючи на разі думи на боці збираю тут до 
купи ті пісні, що заховали ся в Галичині і належать до сої 
теми, або уривки забутих пісень. Поперед усього даю згадану 
вже пісню зі збірки Жеїоти Паулї та з Русалки Дністрової.

Коли Турки воювали,
Білу челядь вабирали,
І в нашої попадоньки 
Взяли вони три дівоньки.

5. бдну взяли по при конї,
Попри коні на ремені;
Другу взяли по при возї,
По при возї на мотузі;
Трѳту веяли в чорні яажі.

10. Що ї взяли по при конї,
По при конї на реиенї,
Тота плаче: „Ой Божеж ній 1
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Косо иоя жовтенькая,
Не иатн тя розчісує,

15. Візник бичеи розтріпує!"

Що-ж Ї взяли по при возі,
По при возї на мотузі',
Тота плаче, тота кричит:
„Ой Божеж мій! Ніжки мої,

20. Ніжки мої біленькії,
Не мати вас умиває,
ІІісок пальці' розїдає,
Кровця пуки (?) заливає“.

Що ї взяли в чорні мажі,
25. Тота плаче, тота кричит :

„Ой Божеж мій, очка мої,
Очка мої чорненькії,
Стількпй орсук проходили,

29. А білий сьвіт не виділи!“

Цікаві тут слова: „пуки“, ноже помилка замісь „путі“, 
дороги, і орсук, з мадярського orszag, край. Вони сьвіднать 
про те, що пісня зложена десь у карпатських горах, може на 
Угорській Руси, що в X V I віці якийсь нас також була під  
власно Турків.

В  пізнїйших записах наших пісень сеї піснї не здибаємо, 
але її відміни були записані в їродненській їубернїї, де Укра
їнці живуть в суміш з Білорусами. Ті пісні вказують на Поділе 
як на місце, де скоїла ся подія.

Не дзве хмароньки з мижп гор виступаю?,
Там Татарове Подуол войовали;
Вивойовалп три Подоляночки.
Старшая плаче по вуолах, по коровах,
Середня плаче по своей гурькой долї,
Меньшая плаче до опця, до матоньки.
Ой старшуой даці вуоди і корови,
Середню даці муолодим охвицерам,
Меньшу пусціці а з цїхою вуодою.

Другий варіянт з тої самої околиці такий:
О сіуй ночі стучало-гриміло,
Я думала, што брат з вуйська їде,
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А то їхали Татарп-буяри,
Везли з собою три Подоляночки,
Три Подоляночки, всї три сестреньки.
Ой старшую везли в червоний убранні',
А середнюю везли в зельовим жупанї,
А найиеньшу везли голеньку-нагеньку.
Ой найстаршуй треба чинок вішити,
А середнюй треба віночок увити,
А пайневшу треба на Дунай пустити,
Нехай пливе до ойца до матки,
До своєї родиноньки.

Нема сумніву, що їродненські варіанти основані на тій са
мій пісні, що й карпатський, та з їх  порівнаня видно, що кар
патський варіант —  також уривок; далі оповідала та пісня 
про долю всіх трьох сестер, при чім третю втоплено в Дунаю. 
Антонович і Драгоманов подаючи сі пісні додають в увагах до 
них історичні сьвідоцтва сьвідків самовидців про татарські на
пади на Русь і на Московщину і про долю полоняників. Та
тарський хроніст Раммал-Гаджа детально описує, як Татари 
„гнали полонених у Крим окруживши їх  цілим ланцюхом їздців  
і підгоняючн нагайками, як значили зелїзним тавром розпеченим 
у огні, на таких частях тіла, як значить ся худобу“. Гербер- 
штайн посьвідчує, що Махмет-їірей захопивши величезне число 
полоняників у Московщині, часть їх  продав Туркам у Кафі, 
а часть велів вирізати. „Старців і немічних, за яких годі було 
взяти добру плату і які нездатні були до роботи, Татари від
дають, мов заяцїв молодим псам, своїм парубкам на іграшку, 
щоб на них учили ся воєнного діла. Вони вбивають одних ка- 
мінєм, кидають иньших у море або вбивають їх  яким иньшим 
способом“.

Пісня на ту саму тему і навіть що до форми дуже близька 
до нашого карпатського варіанта, відома також у Великорусів 
і була надрукована в відомій збірці Кирші Данилова, виданій
п. з. „Древнія россійскія стихотворенія“ (Москва 1818 , стор. 
209). Ось її текст:

На бесѣдѣ сидятъ три Татарина,
Три собаки наѣздники,
Передъ ниви ходитъ красна дѣвица,
Русская дѣвица полоняночка,
Молода Марѳа Петровичпа,
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Во слезахъ не можетъ слово молвити,
Добрѣ жалобно причнтаючи:
„О злосчастная моя буйна голова!
Горе горное моя руса коса!
А вечеръ тебя матушка разчесывала,
Разчесывала матушка, заплетала!
Я сама дѣвица знаю, вѣдаю:
Разплетать будетъ мою русу косу 
Тремъ Татарамъ наѣздникамъ“.

Друга пісня подібного вмісту, записана також у 30 -и х  р. 
у Галичині і надрукована в Русалці Дністровій і у Жеґоти 
Паулї, поскладана з часток иньших пісень і має лише оріїі- 
нальне закінчене:

Чому кури не піете ? ^
Чому люди не чуєте?
Турки село ввоювали,
Громадами людий гнали.

5. Межи ними дві сестриці.
Повели їх по терниці,
А терниця ніжки коле,
Чорну кровцю проливає;
Чорний ворон залітає,

10. Тую кровцю попиває.
Сестра сестрі промовляє:
„Проси, сестро, Турка-мужа,
Нехай русу косу утне,
Най до мамки меї пішле:

15. Най ся мамка не турбує,
Най нам віза не готує!
Бо ми віно утратили 
Під явором зелененьким 
За Турчином молоденьким“.

До сеї пісні маю в рукописних збірниках ще два варіанти, 
один записаний у Вовчухах городецького пов., що виглядає 
ось як:

Ой горою долиною 
їде Турчин з Турчиною, 
Веде собі ґречну панну, 
Що найкрасшу, мальовану.
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5. Жовту косу зачесала,
Чорні очи заплакала,
Білі руки залишала.

, „Під зелениш явороньком
Стратила я свій віиопько 

10. Із молодиш жовняроньком“.

Жовняр заступив тут очевидно місце Турка. В уривку Ру
салки Дністрової, ст. 16— 17 і в уривку записанім М. Павли
ком у Долині, долинського пов. сей образ змальований дещо 
докладнїйше:

Ой вийду я па могилу,
Погляну я на долину,
А там Турки полон женут,
Моїм конем перед ведут.

5. На тім кони дівка сидит,
Жовті коси плечі вкрили.
Ах, білими рученьками 
Тота дівка листок пише,
Слізоньками закрапує,

10. Мислоньками печатав,
Буйним вітром відсилав:
„Най ся отець не турбув,
Мені посаг не готує,
Бо я посаг утратила 

15. В чистім поли поневоли 
Під явором зелененьким 
Із Турчином молоденьким.
Із Турчином, Арабином 
Тай з пещпрпм Татарином“.1)

Иньшими словами, се плач дівчини знасилуваної Турками 
чи Татарами. Такі насилувана були часті при татарських напа
дах і про них часто говорять польські літописці. У Бельского 
(Kronika, 533) читаємо, що при татарськім нападі на Червону 
Русь в р. 1516  „дівчат насилували при родичах, а жінок при 
чоловіках“. Метлїнський у київській Губернії, а Зенькевич у Пін-

*) В варіанті' Русалки Дністрової вже Турки змішали ся в Ляхами: 
їдуть Ляхп*па три шляхи, Щоб їм коні припочили,
А козаки па чотири, А Татари на все поле.

Дівчина кидав свої листи в воду і каже:
Плипь же, плинь же, дрібне листе До мойого тата в гості.
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щинї записали уривки пісні про якусь Волинянку, мабуть знач
ного роду, яку вхопили Татари і за якою батько безуспішно 
біг у погоню.

Зеленая дібровонька,
Чого рано зашуміла?
Он як же мнї не шуміці,
Через йене Татари йдуць,

5. Шабельками голье тнуць.
Везуть вони Волиночку,
Молодую Вкраїночку.
Ой за єю погоня йде,
6ї рідний бацюхно.

10. Вона назад позирнула,
Шириною замахнула:
„Ой верни ся, мій бацюхно,
Бо ти мене не догонит,
Оно коника утомиш“.

А в варіанті Метлинського (Народныя южнорусскія пѣсни, 
Кіевъ 1854 , стор. 437) вона говорить:

Верни ся, батеньку, верни ся, рідненький,
Вжеж мене не однімеш і сам старенький загинеш,
Занесеш голову на чужую сторону,
Занесеш очиці на турецькі границі.

Можна припустити, що в основі всіх сих варіантів лежала 
первісно якась одна пісня про долю одної чи трьох полонянок, 
та з часом вона забула ся, а її частини перемішали ся з инь- 
шими піснями. В усякім разі й ті частини виявляють декуди 
гарний поетичний настрій та вдачно малюють дійсність, що те
пер давно належить до минувшини. Сим разом сербо-болгар
ського впливу не бачимо; натомісь можна допустити, що з України 
зразки сеї пісні переходили до Великорусів та Білорусів.

VIII. Степова сторожа.

Щоб охоронити край від татарських нападів, які захапу- 
вали не лише простий люд, але й вельможних панів, воєвод та 
маїнатів з їх  жінками й дітьми, польський уряд у X V I в. орїа- 
нїзував сторожу на степах сумежних з татарськими землями. 
На могилах ставляли сторожів, що мали пильнувати орди, в разі
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нападу давати знак запалюючи на могилах накладене там де
рево або бочки зі смолою. Рівночасно скрізь по Україні був 
наложений на селян і міщан обовязок в разі появи тих огневих 
сиїналів іти з оружем „на погоню % обовязок, що в разах біль
ших рухів орди грозив небезпекою оборонцям і всій людности. 
Память про сторожу заховала ся і в піснях. У Русалцї Дністро
вій була поміщена пісня ось якого змісту (стор. 1 5 — 16).

„Гонят, мамко, на сторожу,
Під Чорний Лїс на могилу;
Видит ми ся, моя мамко,
Що відав я там загину“.

5. „Відпирай ся, мій синоньку,
Що тя болит головонька“.

„Гонят, мамко, на сторожу 
Під Чорний лїс на могилу,
Видит ми с я , моя мамко,

10. Що лпбопь я там загину“

„Відпирай ся, мій синочку,
Що коника тай не маєш“.

Коня дали, осідлали,
На сторожу виправили;

15. Дали коня, дали зброю:
Ставай синку до побою.

їду милю, їду другу, 
їду нічку, їду другу,
Мій коничок ослабає,

20. Сон головку похиляє.
Я прихилив кониченька 
До дубонька веленого,
Сам приклонив головоньку 
На маленьку годипоньку, —

25. Ой я заснув, моя мамко.
Ой прибігли Татаропьки,
Аркан втяли, коня взяли,
Дївцї брандї дарували.
Ой устаю ранесенько,

ЗО. Нема мого ворон коня!

В иньших варіантах, розширених по Галичині й по Укра
їні, дівчина будить сонного козака.
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Он вийшла таи дівчинонька 
Та вступила до садоньку,
Вилоиала галузоньку,
Червоную калиноньку,
Вдарила го по личеньку.
„Втікай, втікай, козаченьку,
Бо Татари з війни їдуть,
Тебе забють, коня возьмуть“.

„Най би вбили, най би брали,
Було мене не будити,
Колп-м у сні тебе любив,
До серденька приголубив“.

В варіанті Балїної (Українські пісні 1 8 6 3 , стор. 7 3 — 74) 
дівчина будить козака аж тоді, як Турки й Татари взяли його 
коня, тай каже:

„Годі козак, годі спати,
Та вжеж коня не видати.
Ішли Турки з Татарами,
Взяли коня в поводами“.

На се козак відповідає:
„Мене Турки добре знають,
Вониж мене не виймають.

'Коня візьмуть, другий буде,
Тебеж візьмуть, то й не буде!“

Як бачимо, традиція про степову сторожу проти Татар узята 
тут не дуже траїічно: звичайне степове конокрадство з боку Тур
ків, а в кінці любовний мотив. На правду така сторожа іноді кін
чила ся дуже траїічно. І  так польський історик Бельский (D al
szy  ciąg kroniki, W arszaw a 1851, стор. 202) оповідає, що 
1593  р. „Татари прийшли несподівано; чутка була, що хочуть 
ударити на Московщину, тничасои вони кинули ся на Волинь, 
захопили всю сторожу і набрали богато полону, особливо із шля
хетських домів, переважно жінок, бо мужі були або на судових 
роках волинського воєводства, або в соймі“.

Пісня про розбуджене степового сторожа дуже розповсю
джена по Україні. Антонович і Драгоманов крім цитованих доси 
подали ще варіант записаний Гулаком Артемовськии (Українські 
нар. пісні, стор. 34) інтересний тим, що при повній схожости
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що до змісту з попередніми варіянтами (Козак вибираєть ся 
в далеку дорогу, про варту в степу не згадано —  виїздить 
у степ і лягає спати —  »Десь узяла ся та дівчинонька, Десь 
узяла ся тай молодая, Ой вирвала та травиченьку, Вдарила ко
зака та по лпченьку) історичне тло значно затерло ся, а розмір 
із старої, типової форми осьмискладового стиха з хореічним 
ритмом перероблений на иньший, відповідний живійшому лірич
ному настроєви. Надіюсь у однім із дальших розділів сеї праці 
присьвятити спеціяльні уваги тій зміні ритмів і розмірів у на
ших піснях однакового змісту, бо се явище досить характерне 
для процесу консервованя старих пісень і заразом прибивана їх  
до нового смаку і нових настроїв.

Комбінацією мотива степового сторожа і плачу полонянки 
являєть ся гарна пісня, надрукована 1843 р. в другім томі хар
ківського альманаха „Молодик“ стор. 1 3 8 — 139 п. з. „Плѣн
ница“. Ось її  текст:

Та йшов козак дорогою,
Дорогою широкою;
Не сам іде, коня веде,
Коня веде за поводи.

5. Привязав коня до прикорня,
До прикорня дубового,
До аркана шовкового,
А сам ліг спать біля його:
Сіделечко в головочки,

10. Стремепечкп у бочечки.
Чи спав, не спав — прокинув ся:
Нема коня у прикорня,
Ні прикорня дубового,
Ні аркана шовкового.

15. Пішов козак тиняючи,
Свого коня шукаючи.
Вийшов козак на могилу 
Тай заглянув у долину;
А в долпиї корчма стоїть,

20. Коло корчми огонь горить,
' Коло огня Турок сидить,

Турок сидить, люльку курить 
Коло його дівка сидить,
Дівка бранка косу чеше.
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25. „Косож иоя русявая,
За когож тп заручена?
За козака заручена,
За Турчина засватана;
За козака рушник дала,

ЗО. За Турчина заиЬк пішла“.
В перводруку (і в передруку Ант. і Драг. І, 138) в остатніх 

4  рядках очевидна плутанина:
За Турчина заручена,
За Татара засватана;
За козака рушник дала,
За Татара заміж пішла.

Коли тут нав бути схарактеризований контраст між сер
дечним бажанєм дівчини —  вийти-заміж за козака, і тим, що 
судила їй доля, то очевидно і в першім рядку мусів тут стояти 
козак замісь Турчина, а в другім Турчин замісь Татарина, який 
взагалі являєте ся тут зовсім не до річи, бо вже висіле в рядку 
21 виразно згадано Турка як одинокого товариша дівчини.

На жаль, історичне тло cero варіанта виблїдло; його сто
рожове становище неясне. Та все таки кінцева сцена —  поява 
Турка й дівчини полонянки дає нам можність відтворити з усіх  
тих уривків пісень про сторожу в стену схему змісту забутої 
цїлости. Козак з наказу власти •вибираєть ся на сторожу з яки
мось лихим нрочутєм; він рад би лишити ся дома і за радою 
матері двічі ви м о вл я єте  ся, та даремно; йому дають коня й зброю 
і він їде в стеи, „під Чорний ліс на могилу“, на пограниче 
від Татар, у вилах між ріками Тясмином і Дніпром, у теперіш
нім Чигиринськім повіті1). Тут він припинає коня на дубовий 
приколень і засипає; по одній версії Татари крадуть його коня, 
по другій він будить ся і шукає коня в степу, по третій не- 
знати відки являєть ся дівчина, будить його й остерігає перед 
Татарами. Ся остатня версія, найбільше розповсюджена, впдаєть 
ся мені найпізнїйшою; спомини важкої боротьби з Татарами вже 
виблїдли; при тім же дівчина декуди називаєть ся бранкою і її 
роля самої в степу зовсім неясна. В моїй збірці галицьких ру
кописних записок містить ся ще один, невідомо де записаний 
варіянт сеї пісні, де козака перемінено на жовніра, та за те 
стоянку його в степу змальовано вірнїйше.

Ч А н т о н о в и ч ъ  п Д р а г о м а н о в ъ ,  їїсторич. пѣсни Малор. 
народа І, ІЗб, зсилка на Бєдьского хроніку, 72.
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Ей таи в полю сніжок трісе,
Ой таи жовіїїр коня пасе,
Пасе, пасе, в руках водит,
Шабелькою тріщі лонит,
Шабелькою огню робпт,
А шапочков піддуває,
Свої рапп розгріває.
„Раппж иої дорогії,
Шабелькою рубанії 
Tau куляии стрілянії!“

Тут варіант уриваеть ся, далі згадано лише, що жовняр
Пустив коня на долппу,
Положив ся па годину.
Нещіслива годинонька!
Десь ся взяла дівчинонька —

І кінчить ся зовсім недоладно, що кінь стає над жовніром 
і  остерігає його перед Турками, а жовнір висилає коня до ма
тери з вісткою про його смерть —  рядки взяті з пісні про 
смерть козака. Оттут то стає нам у пригоді варіант „Молодика“, 
якого друга частина мотивує появу дївчинн-полонянкп —  вона 
також уведена Турком, —  і велить догадувати ся, що козак 
стає до бою з Турком, щоб увільнити дівчину, може як раз його 
милу, і, коли має справдити ся його прочуте висловлене на по
чатку пісні, гине в тім бою.

IX. Смерть козака в степу.

Високо-поетичний образ козака, що поранений умирає 
в степу, прощаєть ся зі своїм одиноким товарншем-конем і ви
силає його до своєї матери з „новиною“ про його смерть, на
лежить до найпопулярнїйших витворів нашої людової твор
чосте. Можна сказати: нема села, де-б не знали сеї пісні, від 
Іемківщпші аж геть далеко на схід, до Херсонщини і до Во- 
ронїжчинп. Подаю тут поперед усього текст зложений із га
лицьких варіантів, головно з покутських.

Ой кіпь біжит, трава шумпт,
Ой там козак убит лежит,
На куппнї головою,
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Накрив очи китайкою.
5. Заслугою козацькою.

Над ним коник зажурив ся, 
По коліна в землю вбив ся.

„Не стій коню надо мною,
Бо я виджу щирість твою.

10. Ти на мене гріб копаєш,
Та сам мене не сховаєш.
Біжи коню дубровою,
Чорним лісом стеженькою,
Ой горами, долинами,

15. Колючими ожинами.
А там будут Туркг гнати 
Та не дай сї в руки взяти.
А як прийдеш, коню, в село, 
Заржи смутно, не весело.

20. А як прийдеш під ворота, 
Заржи смутно, як сирота. 
Тупни, коню копитами 
Перед неньки воротами;
Вийде ’д тобі стара мати,

25. Буде тебе бай питати:

„Ой ти коню вороненький,
А деж твій пан молоденький? 
Чи впав з тебе, чи забив ся. 
Чи па воипї зоставив ся?4

ЗО. Знайже, коню, що сказати! 
„Не жури ся, стара мати!
Не впав з мене, не забив ся, 
Ні на войнї зоставив ся,
Лише твій син оженив ся.

35. А взяв собі паняночку,
В чистім полі земляночку.
Ой на личку румяная,
На ній сукня зеленая.

„Ой коби я коні* мала,
40. Ой то би я поїхала,

А місточко до місточка,
Ци хороша невісточка4.
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„Возьми мати піску в жмѳию,
Посій його по каменю;

45. Будеш пісок підливати,
Будеш сина виглядати;
Боли пісок та прийме се,
Тогдн твій син поверне сє“.

Сїю пісок і пе сходи,
50. Нема сина, не приходи.

Докдаднїйше означує місце події варіянт, записаний д. 
Гатцуком і друкований у його збірці „Ужинок рідного поля“ 
стор. 253.

Ой три літа, три неділі 
Минуло ся па Вкраїні,
Як козака Турки вбили,
Під явором положили.
Під явором гелененьким,
Лежав козак молоденький,
Його тіло почорніло,
А від вітру пострупіло.

Далі йде розмова козака з конем; вертаючи до дому кінь 
на питане домашніх відповідає:

Мене Турки надігнали,
Пана мого 8 мене стяли,
Постріляли, порубали,
Там над Диїстром поховали.

Можна думати, що й тут мова про такого сторожевого ко
зака, як у попередній пісні і що ся пісня з піснею про сто
рожу в степу творила колись одну цілість, була немов епільо- 
їом пісні про пригоди вартового в степу.

X. Смерть королевича в битві з Турками.

До найпопулярнїйших пісень у Галичині належить отся пісня, 
що звичайно її чотири перші рядки співають ся по польськи: 

Skąd ty, Jasiu? Z za Dunaju.
Co tam słychać w waszym kraju?
Nic nie słychać, jeno wojna 
I  kraina niespokojna.
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Варіанти тої пісні друкували ся в збірках Вацлава з Оде
ська стор. 500 , Максимовича 1834, стор. 149 і Головацького І, 
9 8 — 99, та Головацький маючи чотири записи з Галичини, во
лів передрукувати варіант Максимовича, де історичне тло за
темнене більше, як у наших варіантах. В збірку Антоновича 
і Драгоманова ся пісня не попала; так само у Костомарова 
(Исторія козачества въ памятникахъ южнор. нар. творчества) не 
було повного варіанта.

Маючи кільканацять варіантів записаних у ріжнпх околи
цях Галичини подаю з них тут нагуївський текст сеї п існ і:

Відки Йвасю? — 3 за Дунаю.
Що чувати в вашім краю?
Ой нічого, тілько война 
І країна неспокойна.

5. Ідут Турки па три шнурки,
А Татари на чотири;
Ідут Ляхи на три шляхи,
А козаки гору вкрили.
На тій горі кінь турецький,

10. На тім кони син крілевський;
В правій руці меч тримає,
З лівої сі кровця ляє.
Над тов кровцев ворон краче,
А за сипом мате плаче.

15. Не плач, мати, тай не тужи,
Порубано, тай не дуже:
Головонька па четверо,
А серденько на шестеро,
А рученьки па штученькп,

20, А пальчики в кавальчпки,
Біле тіло як мак дрібно.
Шукай мати лїкарчика,
Молодого столярчпка,
Най ми хатку ізбудує 

25. Та без дверин, без віконець,
Бо вже йому житю конець.

Варіянти Головацького і Максимовича забули про битву 
Ляхів з Турками і про королівського сина та про його смерть. 
Історія знає один такий факт, що справді став ся „за Дунаєм“, 
біля Варни в Болгарії, де 144 4  р. погиб польський королевич
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і угорський король Владислав, прозваний Варненьчикон, і його 
тїло було розсікане Турками. В тій битві крім польських та 
руських вояків брали участь також Угри, Серби й Бол
гари і ї ї  не без певної підстави називали пробою-, всеславян- 
ського воєнного походу против Турків. Що серед українського 
вояцтва ще в початку Х У Д  в. жива була память про ту битву, 
в якій побідою гордили ся Турки, на се натякає пісня про 
здобуте Варни, доконане козаками в р. 1 6 0 5 , де сказано:

Була Варна здавна славна,
Ще славнїйші козаки,
Що тої Варна міста достали 
І в ній-Турків забрали.

Мотив войовника вбитого на війні, якого тїло везуть із  
чужини до дому, маємо в одній пісні поміщеній у Русалцї 
Дністровій та у Жеїоти Павлї, і тут той войовник називаеть ся 
Михай.

Ой вийду я на могилу,
Подивлю ся на долину:
Долів, долів долинами 
їдут Турки з Татарами.
Межи ними віз кований,
А в тім возі Михай лежит,
Порубаний, постріляний.
Капле кровця у кирницю,
З кирниченьки ріка тече,
Над річкою ворон краче,
Михаєва мати плаче.

Ворон потішає її  тимиж словами, як і в попередній пісні, 
що його „не дуже то порубано“.

Костомаров бачить у сїй пісні (він мав її також без згадки 
про сина крілевського) натяк на битву між Поляками, козаками 
та Турками під Хотином 1622  р., та мені здаєть ся, що се не 
має підстави. Раз тому, що в битві під Хотином ніякий „син 
крілевсышй“ не погиб, а польський королевич Владислав, який 
спішив на місце битви, як знаємо, не доїхав підчас битви 
і прибув уже на готове, а друге тому, що наша пісня занадто 
схематична і видасть ся далеко старшою від подій 162 2  р., 
про які певно була б зуміла подати більше живих деталїв. 
Важне тут те, що в нашій пісні звістка про смерть „сина крі-

4Зашгеки Наук. Тов. ік, Шевченка т. LXXYI.
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левського“ подаетъ ся з наслуху, від якогось чоловіка „з за 
Дунаю“, що знов таки натякає на сербських та болгарських 
співаків, які приносили до нашого краю свої пісні й політичні 
новини. Інтересно також те, що хоча звичайний початок пісні, 
уложений польською новою, натякав би на те, що й весь орі- 
їінал її був польський і з польських уст перейшов до нашого 
народа, в устному скарбі польського народа не лишило ся з неї 
ніякого слїду.

XI. 5ин5?п і3 неволі.

Про викуп із неволї маємо дві їрупи пісень, а власне ви
куп полонянки-дївчинп і викуп козака. Пісні обох типів га
лицького, а в дальшій лінії сербо-болгарського походженя і ви
значають ся тим, що уступи їх  повторяють ся періодично в міру 
того, як невольник обертаеть ся з просьбою о викуп до батька, 
матери, брата, сестри і милої, або вона —  милого. Той тип 
пісень, позбавивши ся своєї первісної історичної закраски роз
ширив ся з часом і війшов у пісенні їрупи, здавалось би, да
лекі від історичних пісень, як се покажемо далі.

Про викуп невольника маємо надруковані у Антоновича 
і Драгоианова (І, 1 0 2 — 104) два варіанти записані пок. М. 
Бучинським у станїславівськіи повіті, а третій записаний мною 
у Львові 1878  р. від невідомих мені близше арештанток, що 
співали його в тюрмі. Ось перший варіант Бучинського:

Ой що в полі' за димове?
Сидить козак у неволї,
Ой сидить вія, тяжко дише,
До батенька листи пише:

5. „Най ся тато я вмилує,
Най мя відси викупує“.
„Що би за те, сину, дати?“
„Вісім волів тай від хати“.
„Ой маю я, сину, дати,

10. Волиш, сину, вагпбатп“.

Ой що в полі за димове?
Сидить козак у неволі,
Ой сидить він, тяжко душе,
До матінки листи пише:



Студії йад нАроднїми ііісняйи 55

15. „Най сі ненька я милує,
Най мя відси викупуе“.-^
„Що би за те, сину, дати?“
„Вісїи коров я с теляти“.
„Ой маю я стілько дати,

20. Волиш, сину, погибати“.

Ой що в полі' за димове?
Сидить- козак у неволї,
Ой сидить він, тяжко дише,
До милої листи пише:

25. „Най ся мила я змилуе,
Най мя відси викупуе“.
„Що би за те, милий, дати?“
„Сімсот кадок тай від хатп“.
„Ой волю я, мій миленький,

ЗО. Весь маенток відгоняти,
Нїж ти маєш загибати“.

Се, здаєть ся, найстарша форма пісні' сього тйпу; хода не 
говорить ся виразно, що се за неволя, в якій сидить козак, але 
сам початковий рядок, типічний у піснях про турецькі напади 
(пор. висше в піснях III, 1 5 ; IY, 58) вказує, в якій сфері 
треба шукати cero полону. Можливо зрештою, що початок пер
вісного варіанта був докдаднїйший, оповідав про напад Турків 
чи Татар і про полонене козака. В другім варіанті Бучинського 
маємо відгук того початку, хоч уже значно затемнений:

Пішов Іван в Волощину 
Тай в далеку Татарщину;
Там Йванови добре було,
Заким Турка не прибуло.
Взяло Турків прибувати,
Увяв Іван хорувати.

Для історичного розуміня ситуації сей уступ не дає н і
чого: Іван добровільно пішов у Волощину і навіть у Татар
щину; зразу було йому там добре, поки не прийшли Туркн; 
потім зачав хорувати. Очевидно все се лиш якісь шматочки за
бутого детальнїйшого оповіданя. Антонович і Драгоманов бачуть 
у тих рядках натяк на історичний факт, що в XY віці' в Криму 
сумирно жили Їенуезцї (Волохи) і Татари тай серед них Р у
сини, особливо під управою першого хана з династії Їиреїв,
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Девлета (1428— 1467), який жив у мирі і з Московщиною 
і з Польщею і віддав сина Менілі-їирея на науку до їенуез- 
цїв. Коли султан турецький Магомет II. прислав свого везиря 
до Криму, то М енМ -їирей зразу був по стороні Їенуезцїв і про
тив прлзнаня турецької зверхносте над Кримом, та потім ста
нув по стороні Турції, зруйнував у спілці з Турками їенуез- 
ську твердиню Каффу і розпочав ряд страшних нападів на пів
денну Русь, Київщину а також і Галичину.

Сей другий варіант Бучинського обертаеть ся в тім самім 
крузі: від батька жадає син сорок волів із ярмами ще й до 
того із плугами, від матери „сорок коров я з теляти“, від брата 
„сорок коней я з лошати“, від сестри „сорок овець я з ягняти“, 
а від милої „сорок козий я з козяти“, по чім мила й заявляє:

„Ой волю я милий дати,
Ніж ти маєш загибати“.

Записаний мною варіант пізнїйшого складаня і повстав на
буть незалежно від попередніх, хоч на ідентичній темі:

Ой краче, краче, чорний ворон по долі,
Ой плаче, плаче козак молодецький в неволі'.
Ой летнж ти ворон та ід моїй стороні',
Тай перекажи мошу батеньковп о нині’.
Гей та най батько штнрн воли збуває,
Гей та най мене з тяжкої неволі дістає.
Он шкода сину та худобу збувати,
Волиш ти сиву у тяжкій неволі згибати.

Від матери жадає невольник, аби збула всі корови, від 
брата, аби збув штири коні, а від милої, аби збула всю худобу, 
на що вона й заявляє:

Ой буду, милий, всю худобу збувати,
Ой абиж тебе з тяжкої неволі дістати.

ІЦо до полонянки, яка надїеть ся викупу, маємо лиш один 
варіант пісні, також галицький, записаний Головацьким і пере
друкований у збірці Ант. і Драг. І, 100 .

Верх Бескида калинова 
Стоїт ми там корчма нова,
А в той корчмі Турчин піє,
Пред ним. дівча поклон біе:

5. „Ой Турчине, Турчпнойку,
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Не губ мене молодейку ! 
їде тато, одмін несе,
Одмін несе, возом везе,
Не дасть він ми загинути“.

10. Одміпойка тай не стало,
Дївча гірко заплакало.

Верх Бескида калинова 
Стоїт ми там корчма нова,
А. в тій корчмі Турчин піє,

15. Пред ним дівча поклон біє.
„Турчин, Турчин, Турчипопку,
Не губ мене молодейку, 
їде мамця одмінитн,
Не дасть мені' загинути“.

20. Одміпойка тай не стало,
Дівча гірко заплакало.

Верх Бескида калинова 
Стоїт ми там корчма нова,
А. в тій корчмі Турчин nie,

25. Пред ним дівча поклон біе:
„Турчин, Турчин, Турчинойку,
Не губ мене молодейку, 
їде милий, одмін несе,
Одмін несе,: возом везе“.

ЗО. Милий прийшов тай відмінив!
Ліпший милий, як брат рідний.

Важна в тій пісні льокалїзація: верх Бескида, на вереї 
карпатського гірського ланцюха, що з давна був границею між 
Угорщиною й Польщею, там стоїть нова корчма і в ній сидить 
Турок, властитель христіянськнх бранців. Се сьвідоцтво про те, 
що угорська Русь разом з рештою Угорщини від битви під 
Могачем 15 2 6  р. звиш півтораста літ була під турецьким па- 
нованем, і в тім часі здовж усього Бескида були побудовані 
деревляні стражницї обведені каняним валом, яких сліди ба
чимо й доси здовж границі. В тих стражницях сиділи Турки, 
які обік свого первісного призначеня —  сторожової служби на 
границі займали ся також торговлею невольників.

Варіанти без виразної згадки про Турків були надруковані 
у Вацлава з Одеська. Один (стор. 4 9 5 — 6) починаеть ся так:
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Сидит сокіл на тополи,
Батьків синок у неволи.
Ой взев батько банувати,
Пішов сина викупити.
„Ци иного би, синку, дати,
Щоби тебе викупити,
З неволеньки ратувати?“
„Ой много би, дедю, дати:
Трицеть коней І8 лошати“.

Батько знаходить, що се занадто богато і не викупляє 
сина. Йде мати, від якої жадають сорок кобил із лошати, від 
брата сорок волів із бичати, від сестри сорок коров із теляти 
—  і жадне 8 них не дає сеї ціни. В ід милої жадають сорок 
овець із ягняти, і вона каже: — "

Не много би любку дати!
Буду тебе викупити,
Ходь бим мала запредати,

тоб то заробляти пряденєм. Другий варіянт уже забув про н е
волю; в нїм уже

На широкім Дунаю 
Не далеко від краю,
Ах там молод козак потаиае!
Просить він ратунку:
Ратуй мене, батеньку,
Бо я молод козак потапаю.
Батенько до човна —
Анї човна, ні весла!
Загинеш, мій синоньку, загинеш!

Те саме повторяеть ся з матїрю, братом і сестрою, аж мила 
знаходить човен і  весло і ратує козака. В цикль весільних пі
сень на лівобережній Україні війшла зовсім анальоїічна пісня 
про Марієчку, що тоне в морі:

А в неділю рано 
Море ся розіграло,
Там Марібчка потапала,
Свого батенька благала і т. д.

Пор. Квітчина Маруся а також Чуб. Труды IV. Може 
можна прототицом cero варіанта вважати сербську пісню (В у к
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К а р а д ж н Ь ,  Iljeene І, 204) цитовану Анх. і  Драг., де дівчина 
також тоне і клине на помін батька, матір і брата, а вони за- 
місь рятувати її  ще й лають ся: „Тони, тони, дїдьна донко, ти 
не моя і не була моя“. Подібні пісні є й у Болгар, пор. Сборн. 
за нар. умотв.

Найблизша своїм складом до наших невольнпдьких пісень 
і заразом інтересна своїм безпосереднім звязком з піснями про 
продаж батьком донки Турнинови, являєть ся моравська пісня, 
в двох варіянтах записана Сушілем (Mor. nar. p isnę 3 2 8 — 9). 
І  тут, як і там (див. висше стор. 54) пісня понинаєть ся обра
зом вязня, що сидить у неводі':

Sedel jeden vezeń sto padesät nedel,
A tak dluho sedel, cely osedivel.
V jelio śedej Ыаѵё mysi hnizda maju,
А V jeho zivole żaby rehotaju.
Prvni raz zapłakał, cedulenku napsal,
Cedulenku napsal, k otcovi ju posłał:

• Müj taticku stary, vyplat’ ma z vezenf,
Z vezeni tezkeho, zamku tureckeho.

Анї батько, анї мати, анї брат, анї сестра, від яких він 
просить викупного

Sto rynskych stfibrnych,
Jesce totej drobnych —

не хонуть викупити його; аж мила по одному варіанту подає 
йому шовковий шнурок, аби спустив ся ним із вікна в до
лину, а по иньшому:

Silą mila, zlatem vysivala,
Zlatem vysivala, az ho vyplatila.
Lepsi je ma mila, nez cela rodina,
Ta mia vyplatila z Turek od pohana.

Ся пісня відома також у Чехів (Celakovsk^ II, 107), 
у Лужицьких Сербів і ИНЫПИХ західнїх Славян, прийшла туди 
мабуть тою самою дорогою, що й пісня про продаж донки бать- 
ком-вязнем Туркови.

Баріянт пісні про невольника видобутого милою з неволі 
маємо і між польськими народнїми піснями. В збірці' 3. їльо- 
іера „Starodawne dum y і p ieśn i“, Варшава 1877 , зложеній
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переважно з матеріалів узятих із иньших збірок, містить ся на 
стор. 4 8 — 49 пісенька, якої походженє не зазначено, отже може 
записана самим Їльоїером:

Siedział Jasio roczek, siedział i dwa lata,
Nie zobaczył świata, bo mury wysokie 
I wody głębokie.
Prosi ojca swego, ojca rodzonego:
Przedaj owce, woły, pszenicę z stodoły,
A syna wykupisz.

Відповіди батька не подано, так само не згадано нічого 
про анальоїічну просьбу до матери і брата. Нарешті вязѳнь 
просить свою Касю:

Kasia niemieszkała i przyniosła sznury,
Pod murem stojała: „Przeskocz Jasiu mury,
Jak zabraknie liny, Jasiu mój jedyny,
Na ci jeszcze kosę, co pod wiankiem noszę“.
Pod murem stojała i rzewnie płakała,
Podała mu kosy.
Jasio z muru skoczy i z murów zeskoczył 
Na plecy dziewczyny,
A z pleców na konia. Siadaj, Kasiu moja!

З виємком останнього мотива з косами (мотив зрештою дуже 
розповсюджений у казках і лєїендах і не має нічого спеціально 
польського) пісня виглядав на перерібку чесько-моравської.

В  великоруськім варіанті у С а х а р о в а ,  Сказанія русскаго 
народа, 1841 , стор. 228  добрий молодець сидить у темниці 
і жайворонком передає свою „грамотку“ до батька, матери і т. д. 
про викуп, та надармо, аж дівчина „полюбовниця“ милуєть ся 
над ним:

Ахъ вы нянюшки мои, нашушкн,
Мои сѣнныя вѣрныя дѣвушки,
Вы берите мои золотыя ключи,
Отпивайте скорѣй кованы ларцы,
Вы берите казны сколько надобно,
Выкупайте скорѣй добра молодца,
Моего прежняго полюбовника.

Сцена події перенесена тут, як бачимо, в богату сферу мо
сковського боярства X V I— XVII в. І  в Галичині маємо варіанти
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пісні, де з турецького ни татарського невольника зробив ся 
простий арештант, пор. Голов. І, 48  та Вацлав з Одеська ст. 4 9 5 :

Ой у вісті Будзанові 
Сидить леїінь у певолї,
Гей у синів зелїзячку 
Тай у білів ремінячку.

Біле реиінячко велить догадувати ся, що сей арештант —  
австрійський жовняр.

І  по за сферою славянської пісенної творчости попадають 
ся пісні подібного складу. Драгоманов звернув увагу на пі
сеньку в збірці P u y m a i g r e ,  Chants populaires recueillis  
dans le  pays M eśsin, 1865 , стор. 8 0 5 — 3 0 8 .

Ще один український варіант перемінює невольника на па- 
ницю, що задовжив ся в шинкарки і жде викупу від батька, 
матери, брата —  та даремно, аж мила викупляє його. В бол
гарськім варіанті (Милад. 4 5 4 — 5) дівчина мерзне від вітру 
і  просить матір, батька і брата, аби її загріли, та кожде з них 
проходить біля неї „како зима при мраза“, аж парубок прихо
дить до неї „како лето на бана“.

XII. Ліснуі про Байд^.

Зазначую тут лише, що ся пісня належить до найбільше 
розповсюджених укр. пар. пісень; Костомаров чував її  від По
ліса та Волині аж до Саратова. Найбільш суцільний та прімі- 
тивний варіант був ще в 30-их роках записаний кимось із зби 
рачів, яких записи надрукував Жеїота їїаулї (P ieśn i ludu ru
skiego І, 132— 133). Тепер ся пісня в Галичині в устах лго- 
дових співаків невідома, хиба з друків, звичайно з Лисенковою 
музикою. У Ант. і Драг, надруковано 11 варіантів і  додано до 
них розвідку, що вичерпує все, що можна сказати про пісню. 
Ант. і Драг, схиляють ся до думки, що Байда первісно була 
назва якогось козака не ідентичного з Дмитром Вишневецьким, 
па якого аж по його смерти в Стамбулі 156 5  р. польські істо
рики перенесли оповідане про його передсмертний подвиг. Се 
припущене можливе, але нічим не умотивоване. Передсмерт
ний подвиг Вишневецького —  стріляне з лука і вбійство 
кількох Турків знаний уже найстаршому історикови польському,
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що вмер 10 літ по смерти Вишневецького; від cero не далеко 
вже було до скомпонована версії, що вбиті Турки були власне 
сам цар, його жінка й дочка. Сю версію знаходимо вже у поль
ського історика Темберского з X Y II в., який одначе додає, що 
стріляне Вишневецького до султана було безуспішне і султан 
зараз велів добити його. Щоб Темберский знав українську пі
сню про Байду, cero з його реляції не бачимо, бо прозвища 
„Байда“ він не знає. В варіантів надрукованих у Ант. і Драг, 
варто хиба зазначити вар. В. (стор. 1 4 9 — 150) як незугарний 
фальсіфікат якогось шляхтича, коли не самого Рулїковского, що 
надрукував його в своїм Opisie pow. W asylkow skiego, Варшава 
1858 , стор. 184, ----

XIII. Рривци пісень про Татар, і Торців.

У своїй збірці історичних пісень укр. народа Антонович 
і Драгоманов помістили ряд уривків, які інколи можна вважати 
дійсно уривками забутих історичних пісень, але часто попали 
в сю збірку лише завдяки непорозуміню. .1 так уривок ч. 21 на 
стор. 73 зовсім зайвий, бо се лиш уривок пісні ч. 61, захова
ної також лише частиною і зложеної правдоподібно аж у другій 
половині XVII в. З уривка ч. 22 , де шабльоново оповідано 
татарський напад на село і уведене полоняників, а при кінці 
додано;

А я бідний в діточками
Піду лісом стежечками.
Нехай йому із водою!
Ось ось чайка надомною —

Автори збірки додають до сих рядків ніби пояснене, що 
ховаючи ся в водї давні Славяне цілком пронирали в воду, 
а для диханя послугували ся відповідно приладженою трости
ною. У нас людова традиція cero способу не знає; люди хо
вали ся в воду в комишах, у котрих їх  із берега не було видно, 
але чайки літаючи над комишами часто зраджували Татарам те 
місце. Тим то наші люде не любили чайок і називали їх  татар
ськими душами.

Уривки ч. 23 і 2 4  зовсім не належать нї до яких істо
ричних пісень і згадки про Татар в них зовсім припадкові. 
Уривки 3 2  (ет. 99) і 57  (ст. 269 , перших 5 рядків) частки
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одної п існ ї; що в однім мова про турецький корабель, а в дру
гім про козацький, се дїла не поправляб; в однім і другім ко
раблі мало бути по 4 4 .0 0 0  війська. Пісня додана під ч. 57  до 
cero уривка не має нічого спільного ні з якими історичними 
подіями, а замісь »козаки“ в нїй мабуть треба читати „чумаки“, 
пор. Р у д ч е н к о ,  Укр. чумацкія пѣсни. Нічого історичного крім 
загальної згадки про турецьку погоню за козаком-конокрадом 
нема і в пісні надрукованій під ч. 59  у двох варіантах.

(Далі буде).

-S^S^CS-






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































