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ПЯТ ДЕСЯТЬ ЛІТ «ИСТОРИЧЕСКИХ ІГВСЕН МАЛОРУССКАГО 
НАРОДА» АНТОНОВИЧА І ДРАГОМАНОВА

Сього року кінчиться півстоліття від появи одної з найзаслуже- 
нійших, найславнійших українських наукових праць — «Историче
ских п'Ьсен малорусскаго народа», виданих під редакцією Антоновича 
і Драгоманова. Цензурна дата на першім томі — 10 серпня 1874 p., 
в грудневій книжці «ВЪстника Европы» за сей рік була вж е рецензія 
Костомарова на сю ікнигу. Сі дві дати орієнтують нас в часі фактичної 
появи. 1874 р ік  стоїть на її тітуловій 'сторінці; 1875-им роком датована 
перша частина другого тому, на котрій ся публікація перервалась 
(цензурний дозвіл 4 квітня т. p.). Б ільш  її не виходило.

В довгім ряді етнографічних українських публікацій ся книга 
займає зовсім окреме, виїмкове місце. Се не був звичайний собі збір
ник етнографічного матеріялу — хоч-би й  коментованого. Се мала 
бути історія українського народу, росповіджена ним самим в поетич
ній формі. Подібно своє завдання зрозумів свого часу Срезневський, 
складаючи «Запорозьку Старину», тільки він і весь той гурток моло
дих українських романтиків ставивсь до сього діла занадто свобідно, 
не спиняючись перед свідомим власним компонуванням та поправлю- 
ванням автетичного матеріялу. Київська-ж  громада 1860-х pp. хотіла 
мати історію автентичну, свооідну від усяких фальсифікатів, вповні 
науково зроблену, провірену, зведену і об’яснену найкращими своїми 
науковими силами.

«Треба звести тексти і варіянти пісень; далі треба об’яснити їх — 
відповідно тому ступневі, на котрий тепер піднялась наука історії 
малоруської; треба, нарешті, й відлучити те, що єсть автентичного, 
народнього в тім що вважалось і видано за  таке в часах ранійших, 
менш перебірчивих, — а що підроблене. Тільки після такої роботи 
історична поезія малоруського народу стане вповні зрозуміла, і стане 
сама певним джерелом для історії народу, що її витворив і затримав 
в пам’яті протягом віків» (с. II).

З  яким зацікавленням, а навіть ентузіязмом ставилось тодішнє 
українське громадянство до сього ішшну, дасть нам поняття отсей 
лист одного з молодих галицьких народовців з Станіславова, котрого 
Драгоманов, як  редактор видання, закликав до участи в збиранню 
матеріялів:
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«Над усе звістка про збірник історичних пісень після Вашої про- 
ґрамми усіх порушила, бо оце видним ділом стають замисли й наші 
далекі. Оже скрізь на у нас одна думка й о однім мова: слати наші 
записки докладом до сього видання, та й записувати далі серед співу
чого народу — щоби як уже не дорогоцінними думами, то множест
вом матеріялів додержати Вам рівновагу, — щоб зробити народну 
(поправлено на: громадську) повинність як ще не накладом у грошех, 
то бодай у праці: — доки за рік-два видане ліричних пісень нашою 
участю нам припаде. Ото й нема мови нині між Станіславцями як
о піснях історичних, пісні сортуютця і переписуютця, казки лагодятця, 
а тим часом ґімназиясти-громадяне що на селі — при жнивах запи
сують далій, а по храмах та ярмарках на лірваків полюють завзято. 
От і в Станіславі: підмовили ми иноді двох лірваків до себе; та лихо
— бояться сліпці співати про Морозенька і Нечая (мусимо дізнатись, 
через що і кого саме, бо ляцька рука видима), ото й не поприходили 
оба, хоть обіцялись. За те сими днями за другими заполюють на 
храму у Лисцї. За їх помочею збракований (перебраний) вже мій 
збірник, і вже нині для Антоновича готово у мене 126 пісень і співа
нок історичних, решту від збирачів по селах сподіваємося, той тогди 
висилаємо , щоб ще перед 1 вересня настали. Дотолі у мене фабрика 
правдива. Не маємо чого жалувати на брак історичних пісень в Га
личині. Нарід в нас єсть, оже й був — жив, і має він свою історию, 
хоть і правда що пасивну».

А посилаючи 22 серпня 1871 р. сей перш ий транспорт історичної 
поезії на руки  Антоновича, той ж е  співробітник писав на його руки: 

«Слава вам, мужі Кияне, що ділом дбаєте за святу спадщину на
роду, за будучности його поруку, за ниву словесну українську, що 
видавши твори й прислівями й казками, нині зуповний збірник пісень 
наших історичних лагодите, живу літопись України з писаною поруч 
ставите! Приймайте в добру годину і сей доклад до Вашого видання, 
що Вам с під Карпатів шлеся, доклад невеличкий і тому, що давнина 
наша по історії пасивна, у юнацькі пісні не богата, і тому що за 
короткий час від липня до вересня годі нам було більше записок 
побракувати крім тих що ми у Станіславі на похваті найшли. Та за 
перепискою і за порозумінєм з тими людьми, що по жнивах назад 
до Львова і Відня повернуть, маємо всю надію живо і не одну ще 
таку посилку як теперішна на руки засилати, доки наближится за 
пару літ і до нас черга, і видамо збірник всіх ліричних пісень укра
їнських — нашою причиною і на власну руку, — віддамо довг наро- 
дови нашому, та й будем вмирати».!

Ж иво захоплювала громадянство ся праця і на великій Україні. 
Редактори збірника перечисляють довгу низку осіб, котрі передавали 
їм для використання свої ранійші збірки, робили нові епеціяльні роз
ш укування за новими текстами й варіянтами, брали участь в спо
рядженню сього корпусу, вибирали й зводили варіянти. Поруч вете
ранів українського народництва як  Максимович, Костомаров, Куліш, 
Оп. Маркович, М. Білозерський, бачимо тут і представників молодших 
генерацій як М. В. Лисенко, Руданський, Новицький, Чубинський, Ів.

і Переписка М. Драгоманова з Мелітоном Бучинським. (Збірних філол. 
секції Н. т. ім. ПІ. XIII), 1910, с. с. З і 7.
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Рудченко, Ніговський, Ніс, Мартинів, О. Русо®, Сіницький, Штангей, 
Стоянів, Шиманів, Андрієвський, Лоначевський, Судовщиків, Ільниць- 
кий, Залюбовсьхий, Лобадовський, Ганенко, Гайкевич, Симашкевич, 
Кропивницький, С. Ф. Ліндфорс — потім дружина О. О. Руссява, Оле
на Косачева — сестра Драгоманова, й ин. Було се дійсно громадське, 
всенародне діло, ведене з завзятем і  захопленнем, в іпочутью обовязку 
перед народом: дати йому змогу сказати своє слово про минувшину, 
проголосити своє право на історію сього краю, на котрий заявляли 
претенсії російські й польські імперіялісти, і осудити їх політику. 
Поясняючи політичну вагу задуманої публікації, Драгоманов так роз- 
ш іфровував її потім, за кордоном: проповідники боротьби за всенародне 
визволенне мусять знати, з якого боку підійти до мас, щоб підняти їх 
на сю боротьбу. «Проби показали, що так — простою зміною уряду — 
не можна скасувати стару неволю і неправду в громадах. . .  для цього 
треба, щоб коли не всї люде, то більша їх частина розуміла сама, що 
треба так, а не инакше жити. Так значить і виходить, що ніхто не може 
увільнити громади від неволї й неправди, як  не вони самі (люде)». 
І тут не раз народня творчість, і зокрема парадні пісні дають най
кращий ключ до соціяльно-політичного світогляду мас. «Пісня для не
письменного чоловіка все одно, що книга для письменного, та часом 
ще важніша, бо власне через те, що пісню неписьменний держить в 
памяти, іа не на папері, треба було, щоб вона дуж е його вразила, щоб 
віін її памятав, — та ще й не один чоловік, а  цілі тисячі». «З тих пісень 
можна бачити й те, як приступити до українських людей тим. хто 
хоче битись з неволею на їхній землі».2

Таке було всенародно-політичне, революційне значіння сього істо- 
рично-літературного діла. Безсумнівна річ, що подібно — хоч може 
не так ясно як  се висловив Драгоманов, було воно усвідомлене й гро
мадянством. На чолі сього діла поставлено не тільки з наукового, але 
і з політичного боку найвизначнійші сили, котрими роспоряджала ся 
Генерація, і (вони виконали своє завдання з  (великим хистом, зрозу- 
міннєм і тактом.

Маючи на меті дати можливо широкий образ того, як  історичні 
( с о ц і а л ь н і  і  політичні) зміни відбивалися в народній іпісні, вони ви
йшли за межі історичної поезії у властивім значінню слова:

«Хід роботи в виборі, об’єднанню і толкованию пісень, котрі з пер
шого ж  погляду приймаються за  історичні — себто пісень з  іменами 
осіб і подій записаних в літописях, поволі привів нас» — писали вони 
потім в передмові, — «до неминучої потреби прийняти термін „істо
ричні пісні” дещо ширше, ніж  приймали його иньші видавці. Названі 
поіменно особи й події можуть бути зрозумілі тільки в звязку з усею 
обстановок), що їх оточувала; вони тільки зовнішні показчики тих 
процесів, що переходять в загально-народнім житю. Тому ми спини
лись на гадці видати під звичайним, хоч і не зовсім докладним, через 
свою загальність, іменем Історичних пісень малоруського народу всі

2 Нові пісні про громадські справи, 1881, с. 3.



174 М И ХАЙ ЛО  Г РУ Ш ЕВС ЬК И Й

пісні, на котрих відбулися зміни соціяльного устрою сього народу, — 
як иньші відбили на собі історію його релігійно-обрядового життя, 
иньші — родинного й економічного. Вибравши з друкованих і руко
писних збірників пісні історичні в такім розумінню — ЯК би ВОЇНИ не 
називались що до форми, матимемо поетичну історію соціяльних 
явищ  в Полудневій Р ус и 3 що (найменше від IX в. до таких сучасних 
подій, як скасованнє панщини і угорське повстанне в Австрії в 1848 
році і визволенне селян та польське повстанне в Росії в 1863 р. Бо- 
гацтво ісьош рода пісень і та яскравість, котру заховують в них риси 
такої довгої історії вражає тим більше, що всі наші пісні записані 
останніми часами, в XIX віці, і всі заховані в памяти неписьменного 
сільського люду».

Супроти сього, редактори збірника своє завданнє, як укладчики і 
коментатори, покладали в тім, щоб вияснити, «наскільки пісні, захо
вані памяттю малоруського селянина протягом стількох віків, дають 
поетичну репродукцію реальних образів дійсно с ти сих віків, що змі
нялись послідовно», — виявити «реальний художній характер пісенної 
творчости малоруського народу» (с. XVI).

Відповідно сьому завданню редактори тримаються хронольоґічного 
порядку в роскладі свого поетичного матеріялу. Слідять за «поетич
ними репродукціями» ріжних епох ж иття українського народу, за від
гомонами ситуацій і подій в їх хронольоґічній послідовносте, і наво
дять твори народнього репертуару ріжних форм і ріжного характеру
— але тільки передані в пісенній формі: пісні обрядові {величальні 
пісні й веснянки), бал яд и — або як їх звуть тепер часом: «низші епіч
ні пісні», пісні історичні у властивім розумінню сього слова про особи 
і події, і нарешті так звані думи, але тільки ті, які сильнійше закра
шені історичною закраскою, яскравійше відбивають на собі епоху 
(козацьку в данім разі).

Таким способом згруповані зпочатку пісенні твори, в яких відби
вається «вік дружинний і княжий», по термінольоґії редакторів. Се 
переважно величальні колядки й щедрівки, але також  і веснянки про 
воротаря і князя Романа, весільна танечна співанка про Чурила; ле- 
ґенда — співомовка, cantefable, про Михайлика й Золоті ворота, котру 
редактори вважають останками колишньої «думи» про Батиїв погром, 
що затратила свій колишній «віршовий епічний характер» — захова- 
ваний тільки в одній чотиристишній строфі; і, нарешті, кілька ба ляд 
з іменем «князя Михайла» та згадками «княжого боярина». По гадці 
редакторів сі останні характеризують епоху виродження дружинної 
верстви: «дрібної феодальної боярщини» XV—XVI вв.

Разом сей дружинний відділ займає несповна пять аркушів друку 
і містить 20 нум єрів по систематизації редакторів.

Далі йдуть «пісні віку козацького», поділені на кілька відділів. 
Перший ,що обіймає часи до повстання Хмельницького, має заголо
вок «Боротьба з Татарами й Турками»; в величезній більшости зґру-

з Курсив в ориґіналі.
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повані тут думи і пісні, що займаються темами татарської та турець
кої неволі; поруч того кілька пісень про походи козацькі на татарські 
й турецькі володіння, степову війну, смерть козака в степу. Тут 
маємо 10 (по класіфікації редакторів) нумерів дум в більш-менш 
повнім виді і два фрагменти, решта — 37 нумерів — се історичні 
пісні й баляди; разом 16 аркушів друку. Редактори при тім виключили
14 нумерів, копрі вони вваж али підробленими (між ними славну «думу» 
про трьох ватаж ків, що так довго парадувала тю ріжних антольоґіях 
та історіях літератури як найкращий взірець української народньої 
поезії); дві явно підроблені пісні (про Лянскоронського і Сверчов- 
ського) (вмістили в своїм збірнику, але виразно зазначивш и свої сум
ніви;4 одну (про Івана Богусловця) зганили вж е в дальшім випуску, 
діставши нові варіянти; цри деяких також  одмічені сліди «рук гра
мотної людини». Головна увага коментарів була звернена на вияснен
не історичного підкладу творів — тих подій і обставин, з котрих 
вийшла та чи инша пісня; се було ділом Антоновича. Драгоманов же 
дав до деяких пісень цінні екскурси в бік фолькльорних порівнянь. 
іЧиїсто літературна, стилістична сторона лишилась здебільшого не ру
шеною — се потім підніс як  слабшу сторону збірки Костомаров, ре
цензуючи її зараз по виході на сторінках «ВЪстника Европы».

Другий том мав, по пляну укладачів, обіймати II і III відділ «пі
сень віку козацького»: II відділ містив пісні «про боротьбу з Поля
ками за Богдана Х м ельницького» , III мав принести пісні про Гетьман
щину від 1657 до 1709 року. По словам редакторів (передм. до II т.) 
се все було приготовлено до друку вж е в осени 1874 р. Але вість про 
вихід першого тому корпусу, очевидно, розворушила громадянство, 
і з відусіль стала напливати сила нового матеріялу (редактори нази
вають нові збірки Максимовича, Оп. Марковича, С. Носа, Манд жури, 
Мацієвича, Ганицького, Шевченка, Стрільбицького, Як. Новицького).
Вони давали особливо багато для 2-ї пол. XVII в. і пізніших часів, 
тому редактори порішили нашвидку доповнити тільки матеріял про 
Хмельниччину і випустити його окремо, як  І випуск II тому, додавши 
до того де-який матеріял книжного походження: уривки з  віршів на 
смерть Сагайдачного опубліковані свого часу Максимовичем (повний 
текст Петерб. Публ. бібліотеки, з котрого черпав Максимович, видав Го
лубев) де-які вірші про Хмельниччину і лізнійшу драму «Милость Бо
ж ая Україну отъ обидъ лядськихъ свободившая»). З народніх творів 
сюди війшли 6 дум біль-менш суцільних і два фрагмента, та 10 пі
сенних нумерів — з котрих одначе тільки дві або три підходять під 
категорію дійсно історичних пісень: инші механічно звязані з істо
ричними йменнями пісні ріжних категорій, або невеличкі фрагменти.
Цілий ряд пісень на тему боротьби козаків з Польщею з часів перед 
Хмельницьким почасти друкованих в ранійших збірниках, почасти 
одержаних в рукописях, знов був редакторами висортований, а «опо-

4 Нові українські пісні про громадські справи, ст. 127.
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рочені» тексти з критичними увагами обіцяно було подати в кінці 
видання.

Друга частина тому — «пісні з часів Гетьманщини під московським 
підданством од смерти Б. Хмельницького до першої руїни Січи й кіїнця 
Мазепи в 1709 р.», як  їх потім характеризував Драгоманов5 — для 
котрої прийшло стільки нового матеріялу, мала вийти слідом — але 
не вийшла. Драгоманов в передмові до одного з своїх іпізнійших ви
дань толкував се тим, що з початком 1876 р. він виїхав за кордон (а 
ладитись до виїзду став щ е з осени з плянами закордонного політич
ного видавництва), літом ж е 1876 р. вийшов звісний заборонний указ. 
Друку етнографічних текстів він одначе не забороняв; але Драгома
нов та  мабуть і Антонович також, уваж али неможливим дати відпо
відний коментарій до сих пісень, рахуючись з новими цензурними 
вимогами. На сім пункті потім виникла цікава дискусія м іж  Драгома- 
новим і київською громадою, коли Драгоманов став плянувати про- 
довженне сього видання за кордоном, а київська громада доводила 
безхосенність такого закордонного видання, не допущеного цензурою 
до Росії. Драгоманов на цензурних прикладах доводив, що в межах 
Росії збірник міг би пройти тільки в такім покаліченім вигляді, з та
ким однобоким коментарем (пропущенном всього, що зверталось би 
против російського режіму і допущением того тільки, що зверталось 
би проти Польщі), що про народні настрої давалось би зовсім невірне 
поняттє. Се може нам пояснити чому виданне третьої книжки ко
зацьких пісень так  загаялось.

В кожнім разі Драгоманов категорично пише (1883 p.), що виїздячи 
за кордон, він розділив «зведені до купи спільною працею списки 
пісень» з Антоновичем так, що Антоновичеві зістались пісні від Хмель
ницького до Мазепи і цікл гайдамацький, а з собою Драгоманов узяв 
инші пісні XVIII віку і весь матеріял XIX (пісні рекруцькі, кріпацькі, 
пісні про волю, «про найми і здирство»). Він потім і опублікував знач
ну частину свого матеріялу з початку, в 1881 р. загальний огляд пі
сенних мотивів від скасування Гетьманщини до смерти Олександра II, 
з богатьма цитатами, а далі серію пісень про першу руїну Січи, 1709 p., 
про Палія і Мазепу, про роботи на лінії і на каналах, про московську 
службу в Гетьманщині — се зложилось на дві книжки «Політичних 
пісень Українського народу», випущені в Ж еневі в р. 1883 і 1885 (пер
ший «і другий розділ першої частини, продовження не було).

*

Таким чином первісний плян не був сповнений. «Повна історія на
шого народу в його власних піснях» не справдилась. Лишилась не
виданою вся серія пісень зарахована до другої половини XVII в., в 
тім числі й кілька дум; пісні історичні й ба ляди з польського воло
діння XVIII в. — в тім числі весь цікл гайдамацький; «козацтво по руїні

5 Нові пісні про громадські справи, ст. 127.
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нової Січи: Запорожці в Туреччині і Чорноморці», по класіфікації 
Драгоманова; нарешті — пісні на 'соціально-політичні теми XIX в., 
тільки сумарично оголошені Драгомановим.

Н иніш нє пятидесятиліттє нагадує нам про сю недокінчену працю  
про сей несповнений обовязок перед народом і його творчістю.

Він повинен сповнитись.
Приймаючи катедру історії Українського народу у Всеукраїнській 

Академії Наук, — що зійшлося з  отсим пятдесятиліттем, я поставив 
собі в обовязок між иншим і відновленнє сеї недокінченої поперед
нім поколіннєм істориків іпраці — з деякими неминучими змінами 
в її переведенню, які диктуються змінами в напрямах і методах на
укового досліду і в потребах наукового й культурного життя.

Ті мотиви, як і водили сею працею в 1860—1870-х pp., розуміється, 
в значній мірі стратили свою гостроту, що надавала сьому поетичному 
корпусові значіннє національної, революційної маніфестації.

Ті критерії, з якими підходилось тоді до сього матеріялу, не можна 
сказати щоб не мали в собі правди для того часу, але ми не пограбу
ємо їх тепер так  висувати на перший іплян. Ті соціяльно-політичні 
завдання до котрих приладжувано сю працю тоді, нині розвязані, чи 
розвязуються иншими методами і засобами.

Ми й тепер не заперечимо, що сей писаний матеріял дуже цінно 
вібиває в собі соціяльні ідеї й змагання народних мас в давньому 
і не дуже давньому минулому й варт з  сього боку уваги історика 
соціяльного життя, — хоча народні маси за сей час виявили своє со- 
ціяльне обличчє далеко виразнійше иншими способами.

Але студіюваннє сього самого й иншого поетичного матеріялу пе
реконало нас, що надія подати «повну історію нашого народу в його 
власних піснях» була перебільшена; що поетична творчість і тради
ційна память народу не спиняється скільки небудь повно і рівно на 
його історичних переживаннях, і їх більша або менша 'сила чи яскра
вість зовсім не дають міри інтенсивности колишнього (вражіння чи 
заінтересовання сих мас тою чи иншою особою чи подією. Тут, оче
видно, мають впливи дуже складні псіхольоґічні й естетичні фактори, 
до котрих треба підходити не тільки з історичною, але і з  літератур
ною мірою. Тим не менш, розуміється, не тратять сього інтересу про- 
с лід жування, які саме факти відбились в поетичній уяві і як  воїни пе
реломилися в традиції. Але виключно історична точка погляду, з кот
рої розглядались сі поетичні твори в старім корпусі, нинішньому до
слідникові не може не здаватись однобічною. Баж ання його уклад- 
чиків — взяти від них все для історичного толкування — ’мусять бути 
признані за перебільшені.

Се те корисне, оправдане перебільшеннє, яке віддає сьою прислугу, 
вказуючи, через вичерпаннє певного методу досліду, необхідність пі
дійти до сього матеріялу з иншими мірами й  критеріями.

Се й робили пізнійші дослідники, які звертались до сього матеріялу. 
Тим часом як пок. Франко задумав і дійсно почав був в своїй капі
тальній, на ж аль недугою перерваній праці («Студії над українськими
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народніми піснями», 1907—1913) ноову ревізію пісенного матеріял у з 
історичного становища, — пок. П. Г. Ж итецький поставив питаннс <про 
думу як літературний рід: звязав разом думи історичні, включені в 
корпус Антоновича—Драгоманова з думами моралістично-побутовими, 
що зістались поза сим корпусом, і як літературну цілість піддав, істо- 
рично-літературному і стилістичному аналізові. Сею дорогою піш та 
потім инші, молодші дослідники як Ткаченко-Петренко, Єрофеїв, а 
львівський фолькльорист-музик Філярет Колесса рядом цінних сту
дій вияснив формальну сторону думи з боку метричного і музичного, 
як  цілком окремішнього літературно-імузикально'го роду.

З другого боку ряд дослідників — почавши від нині покійних Ве- 
селовіськото, Драгоманова, Дашкевича, Сумцова — і кінчаю>чи нині 
працюючими як  Гнатюк, Полівка, К узеля, Яворський й ин., присвя
тили чимало праці виявленню тем дум і баляд, їх міжнароднім роз
галуженням, звязкам  мотивів дум іі пісень, переходам -пісень «імен
них» і звязаних з історичними йменнями й подіями — до категорії 
пісень історично-побутових безіменних, і навзаєм. Клясична праця 
Френсіса Чайльда про пісенні теми, хоч не доведена до кінця і не 
освітлена загальною студією, котру він відкладав на кінець, — дала 
свого часу дуж е цінний перегляд інтернаціонального європейського 
матеріялу і отсього неустанного процесу так би сказати історіозації 
і де-історіозації поетичних тем: привязування новелістичних, побу
тових, анонімних тем до історичних іімен і подій та наверствовання 
певних історичних подробиць на таких мандрівних інтернаціональ
них новелістичних чи балядних темах, навпаки — оголювання істо
ричної пісні з історичних іакцесорій та переходу її до категорії ано
німних,. так званих «низших епічних пісень». З сього боку праця 
.Чайльда послужила — можна сказати школою, яка вчила, як нале
жить підходити до історично-літературного толкування таких епіч
них пісень, і нашій українській етнографії й історичній поетиці — 
яка на ж аль в останніх десятиліттях не вияляла бажаної енерґії до
сліду, ще належить багато взяти з сеї інтернаціональної лябораторії. 
Належить взяти і нам приступаючи до відновлення недокінченої праці 
над виданнєм і дослідом скарбниці української історичної пісні.

Пріинціп історично-літературний, полишений на далекім плані при 
укладанню старого корпусу, тепер мусить бути взятий під увагу в 
повній мірі. Укладаннє по хронольогічній схемі ріжних категорій пі
сенних творів мало свою рацію тоді, але повторяти його ще раз нема 
причин. Поновляючи зіавданнє можливого повного корпусу, історич
ни х  пісень , дум та історично-побутових, «бродячих пісень», як  їх  на
зивали редактори старого корпусу, іабо низш их епічних -пісень, як  їх  
часто звуть нинішні дослідники, а ми за Чайльдом будемо називати 
для короткости балядами, — ми мусимо підходити до сього матеріялу 
не з виключно історичного, тим менше — хронольогичноіго становища, 
але також  і з історично-літературного. Сим разом мусимо уґрупувати 
матеріял власне з сього становища, а не розбивати й розпорошувати 
по хронольоґичній схемі, та як се робилось тоді.
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Виходячи з сього принціпу, ніоні обрядові всіх катеґорай мусимо 
лишити на боці, так само як і вірші книжного походження. Мусимо 
зайнятись виключно епічною піснею.

Серед неї на першім місці стоять думи, так  як  були в центрі уваги 
й укладчиків старого корпусу, як  найбільш оригінальний в формі 
й змісті, опеціяльно український рід. До їх  корпусу вони війшли тільки 
частинно, й губились серед иншого пісенного матеріялу. І так з того 
часу і досі, як се ні дивно, ми не маємо повної збірки дум — сеї най
кращої й найхарактернійшої, найориґінальнійшої категорії нашої 
устної поезії. Нинішнє пятдесятиліттє нагадує ще раз сю прогалину.

Треба нареш ті дослідникам і громадяністру мати можливо повний 
науковий корпус сих творів.

Наукові досліди, серед котрих перше місце після праць П. Гн. Ж и - 
тецького мушу віддати творам згаданого вж е львівського ученого Фі- 
лярета Колесси вияснили вповні, що ми маємо тут ясно-визначену 
певними мель од ічними, ритмічними, стилістичними і настройовими 
показниками літературний рід, вповні оригінальний, органічно роз
витий на нашім словеснім ґрунті.

Назва думи, котрою його стали означати за прикладом Максимо
вича, що перший вказав на сі твори, як  на особливу літературну ка
тегорію, як відомо, вповні умовна, конвенціональна. Вона не звісна 
ні в народнім ужитку, ані — здається мені — навіть в нашій україн
ській літературній традиції не прикладалась ніколи до поетичного 
твору, пісні або що. Пішла вона, по всякій правдоподібности, з поль
ської літератури: Максимович, подаючи першу дефініцію думи, цитує 
при тім характеристику польського літературного критика К. Бро- 
дзіньского, який одначе вжив се слово не в нашім розумінню дум. а 
так як уживалось воно в польській літературі — в значінню елєґіч- 
них пісень.6

■Найстарший ф акт того роду, се згадка Саірніцького, в 2-ій половині 
XVI-io віка, про «елегії, quos dumas Russi vooant», ігри чім треба мати 
на увазі, що се Russi може означати не тільки Українців по националь
ности, але й «людей з Руси», як  означіїння провінції і Географічного 
розповсюдження ісього терміну — «думи». У инших польських пись
менників він прикладається не до польських пісень, а головно до тих 
епічних творів, які розносилися в XVI—XVII вв. популярними серб
ськими співцями й спеціялизувались кінець кінцем як означеннє

б В передмові до першого видання пісень («Малороссійскія пЪсни», 1827), 
ст. VI, Максимович пише: «Особенно замечательны думы — героическія 
пЄснопЄнія о бы  л и н а х  ъ, относящихся преимущественно ко времени гет
манства— до Скоропадскаго. Ихъ и нын^ еще поють сл^пцы-бандуристы, 
коихъ можно назвать малороссійскими рапсодами. Восемь таковыхЪ думъ 
издалъ князь Цертелевъ подъ названіемь: «Опытъ собранія старинныхъ 
малороссійскихь песней». Максимович при тім цитує таку характеристику 
Бродзінського (з російського перекладу): «Малороссійскія думы известнее 
сербскихъ песней. Въ нихъ гораздо бол-Ье сладкой меланхоліи; в пЪсняхъ 
ж© «оенныхъ бол^е силы и картинъ шитическихъ».
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українських пісень. Саме се славо могло бути принесене «сербами» 
в означанню епічної пісні (в болгарській мові дума значить «слово»). 
Ділом Максимовича було се, що він спеціялизував сей вираз в прило
жению до кобзарських пісень, котрі 'ми називаємо сим іменем: нерів- 
ноокладових творів епічного змісту. Його дефініція була прийнята 
Срезневским в «Заіпорожській Старині» й  утрималась в нашій фольк- 
льористищ, іне вважаю чи н а ріж ні пізнійші вагання, спричинені, в 
ґрунті річи, тим ж е польським уживаїннем сього слова. Так Лукаше
вич вернувся був до вживання «думи» як  терміну для кожної елєґіч- 
ної, чи взагалі лірично-закрашеної української пісні, в розумінню 
Бродзіньскоіго й инших польських романтиків. Натомість Метлин- 
ський, розвиваючи характеристику Срезневского,7 хоч не ставив собі 
завдаїнном дати зовсім точне означеннє думи, підійшов досить близько 
до сучасного' розуміння її. «Пісні моралістичні, каж е він в передмові 
до своєї збірки, — иноді зявляю ться в формі думи, або стихів вільного, 
нерівного розміру, близького до благозвучної прози, з римами, і сіим 
наближаються до відділу пісень билевих, що представляють зовнішні 
події народнього життя». Ж итецький, характеризуючи думу з фор
мального боку багато пізніш (1892) — в першій праці, що ставила 
собі завданнєм досліду її як  літературної форми, — як свого часу 
Срезневский, — подчеркнув замислуваннє думи в римуванню — не 
дуже добірнім, але можливо як  найбогатшім, і  вплив сього римування 
на строфічну 'будову, або періодизацію думи («як тільки зявляється 
в розвою оповідання рим, він зараз ж е відокремлює стих»). Але по за 
тим підніс іщ е й тісний звязок ритмічної будови з сінтактичним 
укладом:

«Кожен стих думи, який би не був його обсяг, — пише він, — 
містить в собі оден риторичний акцент. Звідси ясно, що в стиху думи 
нема стіп, бо кожен з них рівний окремій стопі (розуміємо стопу то
нічно-ритмічну, а не тонічно-метричну, прийняту в літературній вер- 
сіфікації). В поміч акцентові, для яснішого відріжнення одного стиха 
від другого приходить ритм — і один той самий ритм сполучає иноді 
більш десятка стихів. Стих думи иноді зростає до тої міри, що ми 
маємо в нім вповні розвинену і закінчену гадку. Стих сей звязується 
з кількома меншими стихами здебільшого однородним римом, тому 
від цілого ряду таких стихів одержується вражіння текучої плавної 
мови, що притягає увагу читача не стільки зовнішньою конструк
цією, скільки змістом своїм. Давно вже звуть сей розмір ритмічною 
(«м'Ьрною») прозою, і дійсно відсутність в нім дрібних одиниць зви
чайного віршового розміру і повна свобода в конструкції наближають 
його до натхненої промови оратора, що непомітно для себе почув у 
своїй вимові ритмічний хід мови. Само собою зрозуміло, що се така 
віршова (стихотворна) міра, яка не може стояти в повній залежности

7 Срезневський, пояснюючи, чому він друкує думу не як вірші, а як 
прозу відзивався про них так: «Дума не п'Ьсня, хотя и поется, подобно П 'Ьс- 
н'Ь, под звуки бандуры; риемы в думЪ не составляютъ необходимости, а суть 
только роскошь, служащая къ  большему украшенію благозвучія. Ч'Ьмъ 
бол'Ье риемъ, ч-Ьмъ чаще риемы, гЬмъ лучше слогъ думы».
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від музичного ритму. Відомо, що всі думи співаються одним способом 
(иапЪвомъ), дуже типовим, але в музичнім рисунку дуже не хитрим. 
Напів сей не що инше, як мельодійний речітатив, котрому надається 
експресія, згідна з змістом стиха — то жвава і швидка, то спокійна 
і повільна. Крім того, користуючися з рухомости стиха, для котрого 
не обовязкова симетричність частей, звязаних одностайною правиль
ністю музикального такту, виконавець думи являється інтерпрета
тором стиха, надаючи йому той чи инший вираз, згідно з настроєм 
його власного почуття. Відси ліричний, патетичний тон, що вносить 
особливу інтимність в музикальне виконання думи».8

До сеї досить повної характеристики кілька сущних рис додаїв, як 
спеціяліст в ритмиці й музиці Ф ілярет Колесса, котрого дефініцію 
можна вваж ати останнім дотеперішнім словом в означенню думи як 
музикального і літературного типу: «Дума се мельодичний речітатів
із свобідним ритмом і змінною формою імпровізації, рецітація, досто- 
сована до сінтактичного укладу і ритміки слів у тексті, виказує поділ 
на симетрично збудовані, однак ріжновидні періоди, без повторювання 
сталих відношень строфи. Мельодично-ритмічні акценти, розділені 
дрібними, неакцентованими нотами, визначують граматичні наголоси 
підходячих віршів у приблизно одинакових відступах».

«Віршова будова дум основується головно на паралелізмі, що про
являється анальогичним по значінню укладом слів у рівнобіжних ряд
ках, приблизно однаковим числом наголосів та складів і свобідним, 
найчастіше дієсловним ритмом».9

Отже при всій конвенціональности назви думи самий сей рід сло
весної творчости вирисовується -перед нами дуже виразисто і твердо, 
як з музичного, так і з літературного погляду, і повинний бути на
решті представлений в усій цілості і  повноті, як з своєї музичної, так 
і літературної сторони, як обєкт дальших дослідів, котрих він в ви
сокій мірі заслуговує своєю національною і загальною вартістю.

*

При всій своїй оріґінальности і сорозмірно новій фактурі наші 
думи і в своїй літературній і в музичній 'Структурі стоять в дуже інте
реснім звязку з ріжними архаїчними формами, як українськими, так 
і иноплем енними, і через се власне мають великий інтерес: не тільки 
для українського громадянства — як одна з дійсних перлин нашого

8 «Мысли о народныхъ малорусскихъ думахъ», первісно в К. Старині 
1892, І, с. 26—29. До влучних помічень шан. дослідник додав замітку меньше 
влучну і характеристичну тим, що вона показує, як часто забувається при- 
падковість і конвенціональність самої назви д у м а ,  з котрої не допустимо 
що-небудь брати для характеристики сього літературного роду: «Такимъ 
образомъ, стихотворная форма думы находится въ полномъ соотв'Ьтствіи 
съ ея внутреннимъ строемъ, который выражается самымъ названіемь ея». 
Назва «думи» нічого не може виражати з її істоти, бо цілком довільно звя- 
зана з нею.

9 Мельодії українських народнїх дум, І, с. XXXIII (1910).
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народнього життя, але й для дослідника творчости взагалі, як дуже 
інтересна і своєрідна її категорія.

Та оскільки можна орієнтуватись что дотеперішнім студіям, най
більш історичні верстви сеї творчости — ті що найбільш цінились 
дослідниками-істориками, — мусять уважатись верствам не тільки 
найновішими, але й найменш характеристичними для сього літера
турного роду. Ліризм і патетична експресія, що характеризують му
зичну й словесну будову дум, очевидно, малій служити для відповід
ного віддання глибоко^схвильованого почуття иншого порядку н іж  
побіідні настрої ціклю Хмельниччини — найбільш історичної частини 
репертуару дум. Невільницький плач «невільницька псальма», як 
старі кобзарі називали «настоящі» пієси свою репертуару — се 
по вісій очевидности, таки дійсно перша іпідстава, основний тон його. 
Зовнішня будова думи — се степенованнє виразу і настрою через на- 
верствованнє паралельних, симетрично наголошених і спільним римом 
закінчених стихів, очевидно, утворилась не для 'иншого завдання, як 
для того, щоб дати відповідну музикально-поетичну форму такому 
плачу-голосінню. Опубліікованнє першого корпусу українських голо
сінь, довершене недавно, працею галицьких дослідників, дало змогу 
близше приглянутись сій — до нині ще захованій галузі патепичної 
лірики й провірити раніше вж е 'зроблені помічення над аеальоґіями 
українського голосіння з ріжними формами української лірики. Ф іля- 
рет Колесса свою новійшу працю про походження дум іспеціяльно 
присвятив їх анальоґіям з голосіннями за помершим, і збірає свої по
мічення в такій тезі:

«В думах бачимо лише вищу стадію того самого речітативного 
стилю, який виступає в голосіннях на давнійших ступнях развою, 
у примітивнїйшому складі': відси й беруться де-які ріжиицї між од
ними й другими. Та голосіння споріднені з думами не лиш музичною 
формою і віршовою будовою, але також мотивами, поетичними об
разами та глибоким ліризмом».

Автор на подвердженнє посилається на виводи дослідників про 
примітивне сполученнє похоронного обряду з  співами і хороводами, — 
користуючись передсмертною працею іпо історичній поетиці Ол. Ве
селовского. Він вказує на Генетичний звязок початків героїчної епіки 
з похоронним голосіннєм, власне з епічним елементом його: прослав
леннями діл помершого. Можна вказати  на ще яскравійте представ
ление справи з сього боку в звісній праці американського історика 
поетики Френісіса Ґаміра (Gummere) про «Початки поезії», що свого 
часу була прийнята з великою повагою західніми науковими кругами, 
як певного роду заміна недоробленої праці Чайльда, але на ж аль мало 
відома нашим дослідникам. Розслідуючи колективні завязки епічної 
нісні-баляди, він дає дуж е інтенсивні вказівки на звязок її з весіль
ним і похоронним обрядом, з оплакуваннєм помершого і прославлен
ием його прикмет і діл, що мало метою підняти родичів на пімсту за 
нього. Без еумліву в «плачі» треба справді шукати завязку того па
тетичного тону, що характеризує музику й словесну будову думи.



ІЯТДЕСЯТЬ ЛІТ «И С ТО РИ Ч ЕС К И Х  П Ъ СЕ Н  М АЛО РУССКАГО  Н АРО ДА» 183

В нинішнім репертуарі ми знаходимо його в найбільш ясно і силь
на виявленій формі в невільницькім плачу, котрого маємо дві варі- 
лнти — плач невільників і плач невільника, і в описах смерти козака 
чл невільника їв степу, не оплаканої і не водомщеної: сей мотив при
їздить в думах про «рубаних козакіїв» '(Федора Безрідного), про са
марських братів,, утечу братів з  Азова. Укладчики нашого старого 
корпусу цілком вірно, хоча й побіжно зазначили се, що «найстарші 
взірці думи, певно, се дума про неволю турецьку і утечу трьох братів 
з турецької неволі з Азова» (передм. XV), і  вказали  на анальоґії сеї 
невільницької думи з словом о полку Ігоревім, — що «на добрую долю 
есшь сказаніе о невол'Ь братьевъ Игоря и Всеволода у  Половцевъ», 
: що до форми може бути назване «южнорусскою думою XII в., не 
^м^вшею только рифмы новейшей украинской думы». В своїм аналізі 
Слова» (в «Історії української літератури») я мав нагоду піднести 

той патетичний, афектований тон, що дійсно зближує його дуже яскра-
зо з невільницькими думами, з одного боку, з голосіннями — з дру
гого. В нашій словесности се були, очевидно, тони такі ж  стара як 
похоронний обряд. Але коли ми спитаємо себе, коли і в яких обстави
нах сі мотиви мусіли дістати останнє літературне обробленнє, се дасть 
нам відповідь і на питаннє, до якого часу належить та форма дум, в 
яких ми маємо сі теми, .инакше сказавш и — коли остаточно сформу- 
валсь нинішня форма думи.

Сей момент, знов таки, правильно вказали й покійні укладчики 
корпусу, і інювійші історичні та літературні досліди вповні потверджу
ють їх гадку. Останній момент, коли ще раз об гострились напади сте
повиків на Україну, забіраннє її людности до неволі розвинулось в 
страшних розмірах, і плач над долею невільника, мотиви боротьби 
за його визволеннє і голосіння над тими борцями, що зложили свої 
голови в безлюднім степу, не оплакані й не похоронені — се кінець
XV в. і перша половина XVI, почавши від обгострення відносин 
Польсько-Литовській держави з Кримською ордою, з Менґлі-гераєм, 
що ставши васалєм Туреччини і союзником Московщини, звертає всю 
хижацьку енергію своєї орди на руйнованнє України, як  провінції 
Литви-Польщі. Тоді от, в першій половині XVI в., до того часу, поки 
козаччина не зломила до реш ти 'ординської сили, незвичайну гостроту 
здобули такі теми, як  масове забираннє у неволю, відірваннє бранців 
від іроду і краю, страждання на турецькх каторгах, невільне і вільне 
ренеґатство, щасливі й нещасливі утечі з неволі та блукання в сте
повій пустині, лицарська козацька боротьба за  визволеннє, бранців, 
її успіхи й неудачі, траґічний кінець козака, що кличе до пімісти його 
товаришів і т. д. Вони й були очевидно оброблені в експресивнім, 
патетичнім, піднесенім тоні, за поміччю загальних місць, чи мальов
ничих засобів народньої поезії свійської, — і тої героїчної сербської, 
спопуляризованої в тім часі мандрівними «сербами», що теж  додала 
не одно з  своєї скарбниці. Ті теми сучасної дуїми, які своїм характером 
і способом представлення найблизше підходять до сих вихідних обста
вин, повинні бути положені в основу розсліду сього літературного
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роду і .мусять почати собою будучий корпус, побудований на приінці- 
пах історично-літературного досліду — еволюції сеї поетичної твор
чости. Се невільницькі плачі і плачі над долею невільника, про котрі 
я  сказав. Але тим часом, я к  самі невільницькі плачі дійшли до нас 
в такій свіжості і безпосередності, як  вони могли співатись на укра
їнських базарах XVI в., инші елементи сеї первісної невільницької 
думи бачимо лише епізодично включені в теми епічного характера, з 
побутовою 'або моралістичною закраскою, як дума про утечу азов
ських братів, Марусю Богуславку та Івана Богуславця. про сокола 
і ин. Моралістичний елемент, впроваджений до сих тем, продовжу
ється далі в  суто моралістичних творах, в обстансві або історичній, 
козацькій, іабо загально-побутовій, як думи 'про Олексія Поповича, 
Івана Канівченка, вдову і трьох синів. Елемент же егсічно-романтич
ний знаходить свій вираз в такій поемі на невольницьку тему, дер
жаний уже не в елегійнім, а в тріумфальнім тоні, яку дає дума про 
Самійла Кішку.

Тема гіркої самітньої козацької смерти — далеко від роду і батьків
щини так само розроблюється в р і ж н и х  напрямках, то комбіну- 
ючися з елементами моралістичними (дума про самарських братів), 
то розроблюючи ту чи иншу мальовничу деталь козацького життя 
(іпрощаннє козака з бандурою — цікаве особливо своїми полуднєво- 
славянськими анальоґіями),то підносить престиж козацького війська 
(Федір Безрідний). Иншим разом розвиває поетичні мотиви на тему 
гіркої розлуки з родом (прощання козака з сестрою, прогнаннє па
синка з  дому відчимом). Переходить в сумовиту іронію над гірким 
гарьованнєм козацької сімї, полишеної козаком на власне призволен
не. Але з другого боку, переводячи свою повість з тону мінорного в 
мажорний, оповідає про поєдинок обідранця козака над пишним та
тарином. А звертаючи вістре сеї антитези замість турецьких дуків 
до 'своїх доморадних, дає соціяльну поему про Ганжу Андибера та 
його глузування з дуків — срібляників.

В цих трансформаціях, набираючи епічного елементу, дума "часто 
і залюбки, для більшої документальности прикрашає свої оповідання 
ґеоґрафічними та  історичними йменнями. Сі ніби-то документальні 
інкрустації викликали велике зацікавлення. Наші дослідники витра
тили немало праці й дотепу, щоб на підставі їх означити історичну 
епоху, в котрій розвивається тема тої чи иншої д у м и ,  помітити анахро
нізми, які віиникають з  недорічноіго комбінування сих імен, і т. под.

Але треба признати, що се було здебільшого марна робота. Автори 
й перерібіцики дум набірали 'імена з послиху, видумували від себе 
фантастичні, quasi-історичні прізвища і ситуації, і надавати їм якесь 
серйозне значіннє не годиться. Розуміється, трапляються часом реаль
ні подробиці того часу, або відбиття дійсних ґеоґрафічних, економіч
них або культурних обставин, дуже цінні для історика. Але номен
клатура їх дуж е часто така ж  мало шсвдрична, як номенклатура Шекс- 
пірових драм. Думи сеї групи тільки підкрашені історично, але не 
історичні в основі. Вони повинні студіюватися з становища історично-
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літературного, порівняно-фолькльорного. Під ними може знайтись і 
якась історична подія, але зовсім незалежно від тої номенклатури, 
котрою прибрана кінець-кінцем тема думи. Так під думою про Самійла 
Кіш ку викрито історію невільницького бунту 1642 p., котра не має 
нічого спільного :з Кішкою й його часом, і под.

Дійсно історичні думи про Хмельниччину, що являються одною з 
піїзнійших верств в нашім репертуарі, і в історії розвію думи се, без 
сумніву, одна з новійших стадій. Поруч неї могли бути ще инші н із- 
нійші верстви, як і не дожили до наших часів, так як дожила дума про 
Хмельниччину. Дума про Сірчиху і Сірченків, що стала звісною з за
пису Ломиковського, дає взірець таких пізнійших композицій з ріж - 
них загальних місць, для поетичного оповідання про пізнійші події. 
Вона становить явище аналоґичне з такими ж  пізнійшими кснтамііїна- 
ціями билинними іі думами на теми побутово-моралістичні й дає здо
гадуватися про цілу пізнійшу історичну верству, очевидно, затрачену 
в традиції XIX віку. Правдоподібно, тут були думи про ріжні події 
другої половини XVII в. Але оскільки вони не побрали загально інте
ресного епічного змісту, вони мали шанси дуже скоро забуватись, 
коли затиравсь інтерес до оспіваної особи чи події, і тому вигинули.

Так представляються головні розгалуження нинішнього репер
туара дум. Не вважаю чи на великі спустошення, пороблені в нім ча
сом, він ще визначається ріжнородністю, богацтвом ріжних течій і 
мотивів, — особливо коли взяти під увагу, що нинішні тексти в пере
важній більшості не віддають своїх архетипів. а самі являються кон
тамінацією, сполученнями ріжних загальних місць взятих почасти з 
тих дум, які ми маємо, почасти — з нині вже затрачених. Історично- 
літературному дослідові зістається ще велика, інтересна, вдячна ро
бота на сім полі.

Але перед усім мусить бути дана для того збірка текстів.
Я вважаю, що се повинно бути зроблене як найскоріше. За тим 

може прийти згодом історично-літературний, порівняно-фолькльорний 
коментар, збірка музичних записей з відповідними поясненнями 
ритмічно-музикальної структури. За збіркою текстів дум пішов би 
корпус історичних пісень, далі — баляди. Розуміється, я не хочу не
дооцінювати всіх трудностей переведення сього пляну в нинішнім 
розбиттю наукової праці, роспюрошенню колишніх збірок матеріялів
і т. д. Я даремно роспитую за ріжними рукописними матеріялами: 
текстами зібраними для старого видання і йод. Бажаю  дійти й тих 
.рукописних записей, з  котрих друкувалися всі видані тексти; може 
бути що з часом, при заінтересованности сим громадянства, се й 
удасться, бодай почасти. Але відкладати до того часу виданнє, скажім, 
отсього корпусу дум я вважаю  недопустимим. Дуже можливо, що 
та збірка, яку ми зараз зробимо, буде мати характер тимчасовий, «ро
бочий», і тільки згодом буде заступлена видавнєм дефінітивним, «пе 
varietur». Але таке робоче видання сильно потрібне зараз, і чим біль
ше воно викличе заінтересовання, руху на сім полі, відкрить нових 
матеріялів і йод., — тим краще і корисніше буде для науки.
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Сим, як я вж е сказав, має між иншим занятись катедра, яку я маю 
честь зайняти, і я  ікористаю з сеї інагоди, щоб (поставити де-які пи
тання:

Чи не відомо, де переховуються тексти вж иті для старого корпусу 
дум і пісень, особливо матеріали <не вивезені за кордон Драгомановим
— тексти другої половини XVII в. і цікль гайдамацький?

Чи не відомо, де знаходиться копія записи Ломикювського, з його 
іменем, котру привозив до Київа в 1870-х p.p. пок. Маслсів, і з неї 
зняв тоді копію Драгоманов, але без права опубліков-аніня, як се він 
потім росповів в «Життю і Слові» 1895 p.?

Хто знає, де взагалі переховуються які-небудь записи дум, хоч 
не використані, хоч і використані вж е до друку?

За всякі такі вказівки катедра буде дуже вдячна. Ще більше тим, , 
хто уділить свої записки для скопіювання. Бо при виданню бажано 
взяти до уваги всякі записки, хоч би й малоцінні і вж е використані 
до друку.*
Читано на прилюднім засіданню 
Історичної Секції 11 травня 1924 р.

Квітень, 1924 року.

* Вперше друковано в українознавчому журналі «Україна», книга 1—2, 
1924, стор. 97—108.


