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Від упорядників 
 
Передрукований тут "Огляд українсько-руської народної поезії" 

Філарета Колесси вперше побачив світ 1905 року у Львові заходом 
Товариства "Просвіта". За визначенням самого автора – це "попу-
лярна праця", яка мала на меті зацікавити широкий загал народно-
пісенною культурою, поглибити розуміння її вартості та значення 

для національного становлення. Однак значення цієї книги все ж значно ширше. Вона 
представляє цікаві напрями багатогранної фольклористичної діяльності Ф. Колесси, в 
яких він сумлінно працював упродовж усього творчого шляху, залишивши нащадкам 
доробок непересічної вартості.  

"Огляд..." зокрема розпочинає низку цінних праць, у яких Ф. Колесса розробив і прак-
тично втілив оригінальну концепцію жанрової систематизації українського фольклору. 
Серед таких – рукописний збірник українських народних пісень (1914, у співпраці з 
Осипом Роздольським) для австрійського проекту "Das Volkslied in Österreich", розвідка 
"Характеристика української народної музики" (1932), енциклопедична стаття "Усна сло-
весність" для Української Загальної Енциклопедії (1930-1935) і добре знана монографія-
хрестоматія "Українська усна словесність" (1938). 
Водночас "Огляд українсько-руської народної поезії" – це важлива віха розвитку і 

розуміння популяризаторських і навчально-дидактичних концепцій Ф. Колесси. Ідеться 
про створення науково-популярної, навчальної-довідкової літератури з українського 
фольклору й фольклористики  – заходи, в яких був тісно заанґажований учений і які одно-
значно потрібно трактувати в контексті актуальної для західноєвропейської гуманітарної 
науки зламу ХІХ–ХХ століть тенденції інституалізації народознавчих дисциплін. 
Важливо, що в цьому процесі українська фольклористика рухалася в авангарді наукового 
поступу, незважаючи на свій "недержавний, неофіційний" статус: в останнє десятиліття 
ХІХ століття рівночасно з німцями, французами, австрійцями, англійцями та іншими 
європейськими народами українці організовують наукові осередки вивчення народно-
традиційної культури, засновують народознавчі фахові видання, налагоджують системну 
науково-дослідницьку працю. Цілком логічною та органічною у цій низці заходів зроджу-
ється потреба широкої популяризації народної культури і особливо здобутків народо-
знавчої думки шляхом її утвердження як викладової дисципліни у системі шкільної та 
університетської освіти. Відсутність власної держави та національного шкільництва тоді 
перешкодили українській науці здобути університетські кафедри. Однак спільними зу-
силлями української освітянської і наукової громадськості було створено важливий фонд 
національної навчально-дидактичної та науково-довідкої літератури з різних галузей 
науки і культури. Особливе місце в ньому, поза сумнівом, займають фольклористичні 
навчально-освітні праці Ф. Колесси. Їх вивершенням стала відома книга "Українська усна 
словесність" (1938, теж вийшла у світ у науково-популярній бібліотеці Товариства 
"Просвіта"), що, за оцінкою сучасної науки, фактично стала першим серйозним підручни-
ком для кількох поколінь українських народознавців, справжньою настільною книгою 
кожного молодого фольклориста-початківця (Б. Луканюк). 
Оскільки пропонована публікація призначена насамперед для колессознавців, ми майже 

не втручалися у текст оригіналу. Виняток склали хіба явні друкарські помилки в нотних 
прикладах, які ми виправили, звіривши їх за покликанням на першоджерела.  
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Філярет КОЛЕССА 
 
 

Передне  сл і вце . 
 

Мабуть нема другого народа на сьвітї, що умів би співати так богато гарних і 
вартних пісень, як наш нарід. Та звичайно наші сїльскі люди (ба й пересїчні інте-
лїґенти) не розуміють гаразд, що таке народні піснї, у чім лежить їх краса і вага, 
яке значінє мають вони у народнім житю, длячого любить і плекає сї піснї наш 
нарід, длячого цїнять їх високо учені люди, свої і чужі. От тому то наші селяни 
маловажать собі свої-ж піснї, а старші, поважні ґазди уважають їх за пусту забав-
ку молодїжи. Правда; водить ся по наших селах і таке, що молоді парубки, повер-
нувши із війскової служби або із міских заробітків домів, понаносять у село уся-
ких чудернацких пісень, у яких помішано польскі, нїмецкі і рускі слова; справді 
нема у тих піснях нїчого гарного, навпаки: вони часами такі погані, що й сором 
слухати. Отже й добре було би, колиб ми такі піснї гнали за десятий поріг із рус-
кої хати; та треба тут уважати, щоб віддїлити зерно від полови, щоб відріжнити 
отсї чужі мізерні складаня, що їх можна найлекше пізнати по попсованій чужи-
ною мові від своїх стародавних прекрасних пісень, сего дорогоцїнного скарбу 
народного. 

Тепер настали такі часи, що скрізь по наших селах переводять ся і забувають 
ся свої щиро-рускі давні піснї; де лиш близько більше місто, де будують ся шко-
ли, фабрики і зелїзні дороги, там завмирає народна поезия: видко нові умови, се-
ред яких приходить ся жити нашому народови, не пособляють розвоєви щиро-
народної пісенної творчости, а й сам нарід починає байдужно відносити ся до 
своїх же пісень; далї-далї вони зовсїм забудуть ся з великою шкодою для усего 
народу. 

Оттим то ми хочемо у сїй книжочцї розповісти дещо про наші народні піснї, 
про те, що у них є гарного і вартного, чим вони такі важні не лиш для того, хто їх 
співає, не лиш для неграмотного сїльского люду, але й для просьвічених людий, 
для цїлого народа. Пора нам тепер звернути пильнїйшу увагу на наші народні 
піснї, пора зрозуміти й оцїнити їх вартість і значінє у народнім житю, щоб з лег-
ким серцем не випускати з рук сего добра народного та не міняти своїх гарних 
пісень на чужі а погані. 

                                                      
1 Друкуємо за виданням: Огляд україньско-рускої народної поезиї. Написав Філярет 

Колесса. Коштом і заходом Товариства "Просвіта". У Львові, 1905. З друкарні Наукового 
Товариства імени Шевченка (Видання товариства "Просвіта". Число 302-303. Книжечка 7-8). – 
Упоряд. 
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Частина І.  
 

1. Що  т аке  народн і  п і сн ї? 
 
 

"З житєм поезиї в душі, з чутєм краси, з 
вдачею розуміти її є міцно звязана сьвідо-
мість моральности і добра". 

М. Костомарів ("Дві рускі народности"). 
 
Звідки беруть ся народні піснї? Про се переховали ся у ріжних народів всїлякі 

перекази. Давні Греки вірили, що піснї складають самі боги, а славних співаків-
кобзарів виводили також із божого роду. Творець староруского памятника поети-
чного, що оспівує воєнний похід князя Ігоря на диких Половцїв, згадує якогось 
давного співака Бояна, що складав прекрасні думи про воєнні дїла давних Руси-
нів, і також зове сего Бояна віщим-пророком, внуком бога Велеса, що по давним 
віруваням Русинів опікував ся співаками. Славний україньский кобзар Остап Ве-
ресай, від котрого записано найкращі думи історичні, також говорив, що "пісня 
від Бога". Слїпцїв, лїрників, що по ярмарках і відпустах або й так ходячи по се-
лах, співають про людскі і божі річи, нарід поважає високо. 

Скрізь межи нашим сїльским людом є розширене віруванє про якесь висше 
неземске походженє пісень. І єсть в тім віруваню народнім зерно правди; бо хоч 
піснї складають не боги, а такі-ж люди як і ми, то творцї пісень мають у собі 
іскру Божу, вони суть одарені від Бога висшим талантом і умілостию висказати у 
піснї те, що чують мілїони людий, а виспівують свої думки і почуваня так 
правдиво і так гарно, що їх піснї зворушують до глубини людску душу, що коли 
чоловік слухає з увагою тих пісень, то єму здаєть ся, начеб він сам переживав тую 
радість або теє горе, про яке у піснях співають. 

Нераз можна бачити на ярмарцї чи то на відпустї: обступить людий громада 
слїпого лїрника, а він так то дуже жалібно співає про правду і неправду, або про 
злого сина, що виганяє із хати стару матїр, або про вдову, що виправила сина-
одинака у рекрути, або про сирітку – то люди слухають поважно, якби відправи в 
церкві; у неодного заблисне сльоза в оцї, а иньша жінка то й ревне заплаче і вий-
має замозольовані ґрейцарі, щоб нагородити слїпого лїрника за пісню, що так 
промовила єї до серця. Може і вона терпіла сирітску долю, може і єї син пропадає 
десь у війсковій службі. – Нїхто про се не питає, – та кождий скаже: велика то 
сила поетичного співаного слова, вона й камінне серце порушить. А коли так, то 
наші народні піснї – се велике духове добро народне, котре треба нам дуже висо-
ко цїнити і шанувати. Народні піснї учать нас задумувати ся над собою і розуміти 
людску душу, смутити ся нещастєм других людий, а радувати ся їх радощами, 
учать нас любити правду, а ненавидіти кривду, бути добрими синами і братами, 
любити свій рідний край, свій нарід, свою мову. – Одним словом: народні піснї 
так само як і поетичні твори писаної лїтератури дають нам те, чого негодна дати 
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чоловікови нїяка школа, анї наука: вони розвивають усе, що лишень є доброго і 
гарного в душі людскій, розбуджують братолюбіє та образують почутє краси. 

Отже коли піснї і поетичні складаня взагалі мають таке велике значінє в житю 
чоловіка і цїлого народа, то й поетам, творцям тих пісень, належить ся від нас 
велика честь і дяка. І так воно дїйсно єсть із творами писаної словесности. Цїлий 
нарід україньско-руский з честию згадує імена наших великих поетів народних 
як Шевченка, Шашкевича, Федьковича, цїлий нарід уважає їх за своїх речників, 
провідників духових і пророків. Високо поважали-б люди також творцїв народ-
них пісень, колиб вони були звісні. 

На цїлім просторі України-Руси співає нарід такі загально звісні піснї, як ко-
лядки, піснї про воєнну виправу в далекі землї і здобуванє го́рода, або піснї про 
смерть чумака в дорозї, про Петруся і т. и. – але нїхто не знає і на скаже, коли і 
хто уложив сї піснї. Народні піснї складають очевидно талановиті люди зпоміж 
народа, що aбо сами пережили почуваня і пригоди, про які співає пісня, або живо 
перейняли ся долею других людий та оспівали людске горе чи радість у своїх пі-
снях. Коли такі піснї зложені гарно, то вони подобають ся усїм; люди переймають 
їх, батьки переказують синам, а сини унукам і так пісня переходить із уст до уст, 
із поколїня на поколїнє. Живучи в памяти народа, пісня підлягає всїляким змінам, 
відповідно до часу, народного сьвітогляду а навіть до вдачі співака: один співак 
додасть яке слово від себе, другий уйме або переіначить, – а про творця піснї нїх-
то нїчого не знає, нїхто й не питає про єго імя; єго-ж пісня, перейшовши більші 
або менші зміни у змістї і формі, приймає ся в народї як овоч збірної творчости і 
стає ся народною. Народними піснями називаємо лиш такі, що їх творить і співає 
сам нарід. Колиж яка пісня прийме ся між народом так широко, що єї співають 
усї Русини-Українцї, які жиють у горах і на долах, і над Сяном і над Тисою, і над 
Днїпром і над Доном, то очевидно мусить бути у тій піснї якась незвичайна краса 
і примана, що вона скрізь усїм так подобає ся, усїм однаково промовляє до серця. 
І так воно єсть: така пісня висказує не лиш те, що чує один чоловік; вона виспівує 
те, що відчуває цїлий нарід. Ба, є й такі піснї, що їх співають по свому не лиш 
Русини-Українцї, але і Москалї і Поляки, і Нїмцї і Французи і Анґлїйцї. 

Тут належить приміром пісня про Івасенька (инші співають про королевича, 
козаченька), що виїхав на польованє чи то на війну та мав зловіщий сон, а верну-
вши до дому, застав свою жінку мертву на лавици. Отже коли сю пісню співають 
по свому всїлякі народи землї, то видко, що вона порушує якусь таку загально-
людску струну, яка сильнїйше або слабше відзиває ся в душі всякого чоловіка, 
якоїнебудь народности і віри. З того виходить, що народні піснї і поетичні твори 
взагалї мають велике виховуюче і образуюче значінє не лиш для кождого чоловіка 
з осібна, але й для цїлого народу а навіть для цїлого людства: вони стають спіль-
ним скарбом і духовим доробком усїх людий. 

Оттим то ми радо познакомлюємо ся із визначними творами чужих письмен-
ників, із піснями иньших народів, та й чужинцї старають ся пізнати твори наших 
передових письменників і високо цїнять наші народні піснї. 

Ось що говорить нїмецкий поет Боденштедт про наші народні піснї2: 

                                                      
2 Наводимо за Драгомановом. Збірник фільольоґіч. секциї. Н. Т. ім. Шевченка т. ІІ. ст. 66. 
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"Нї в якій иншій землї дерево народної поезиї не дало таких величнїх плодів, 
нїгде дух народу не відбив ся так живо й сьвітло в піснях, як у Русинів. Який чу-
лий повів смутку, які чисто людскі почутя висловлюють ся в піснях, що козак спі-
ває на чужинї! Яка нїжність у купі з мужною силою проймає єго любовні піснї! 
Треба ще особливо вказати на такт і чистоту, що панують у тих піснях. Конче  
т р е б а  при зн ати ,  що  нар і д ,  кот рий  може  сп і в ати  т а к і  п і с н ї  й  
любує  с я  ними ,  повинен  с тояти  д а л е ко  не  на  ни зь кому  с тупн ї  
ро з ви тку ". 

 
 

Частина II. 
 

2. Под їл  укра їньских  народних  п і с ень ,   
ї х  т і сна  звя зь  з  житєм  народа . 

 
Народні піснї мають для нас велике значінє ще й через те, що вони тїсно вя-

жуть ся із житєм народа і дають єго вірне з’ображенє. В прекрасних піснях виспі-
вав нарід журбу матери над колискою дитини, щиру любов молодечу, терпіня 
зрадженої дївчини, тугу відданицї, жаль батька-матери, що дають свою дитину у 
чужі руки на непевну долю, горюванє жінки, що її чоловік-нелюб зневажає, або 
недобра свекруха поневіряє, бідованє удови, що "дрібними слїзоньками рілю 
промочила", плач сирітки на гробі матери – усе-усе житє людске від колиски до 
гробової дошки зі всїми турботами і радощами мов у зеркалї відбило ся у наших 
народних піснях. А що житє нашого бідного селянина гірке – не солодке і небога-
то в нїм хвиль радости, ба й цїлий наш нарід, відколи тямить себе, не зазнав кра-
сшої долї, тож і піснї народні мають переважно сумовиту закраску, наводять на 
душу якусь тяжку задуму над людскою долею. 

Нераз дївчата й матери аж плачуть, співаючи жалібні піснї про розлуку мило-
го з милою, про молодого козака чи жовнїра, що пішов на війну та вже й не вер-
нув ся. Або жовнїри не тужать у піснях за рідними сторонами та за тими дороги-
ми головами, що їх розлучила з ними тяжка служба війскова? 

Та не лиш про теперішне житє співають народні піснї: декотрі із них походять 
із глубокої старини, із тих дуже давних часів, коли наші предки були ще поганами 
та віддавали божу честь силам природи і небесним тїлам: сонцю, місяцеви, зорі, 
громови, як на се вказують наші колядки, щедрівки, веснянки або гагілки та ку-
пальскі піснї. Єсть у нас також богато таких пісень, в котрих говорить ся про по-
ходи воєнних дружин у далекі краї по добичу, співає ся про давних князїв і бояр, 
про напади Татарів і Турків, про війни козаків з Поляками і Москалями, про пан-
щиняну неволю, про тяжку рекрутчину: усї ті піснї з’ображують нам давне житє 
нашого народа, малюють живими красками нашу давну бувальщину, тії піснї го-
ворять нам, хто ми, 

Чиї сини, яких батьків,  
Ким, за що закуті. 

Отсеж бачимо, що народні піснї се не пуста забавка молодого віку: у піснях 
розповів нарід про своє теперішне і минуле житє, про усе, що єго тїшить і що єму 
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долягає, у піснях висповідав ся нарід із усїх своїх скорбот і радощів, розкрив у 
них усю свою душу. 

Коли в зеркалї бачить чоловік відбитє свого зверхного вигляду, то в піснях 
знаходимо відбитє нашої духової істоти, бо звісно, який нарід, такі й єго піснї. 

Учені люди, як Максимович, Метлиньский, Кулїш, Чубіньский, Драгоманів, 
Головацкий і др. позаписували на десятки тисячів україньских народних пісень та 
повидавали їх у друкованих збірниках, які доказують, що Русини-Українцї мають 
чи не найбогатшу поезию людову поміж народами Европи. Треба ще додати, що 
україньский нарід співає богато таких пісень, яких ще й доси не записано. При 
порядкованю так великої маси народних пісень не легко буває завести якийсь 
прозорий розклад, щоб усякій піснї визначити відповідне місце. Хотячи подати 
бодай поверховний погляд на сю неперебрану скарбівню наших народних пісень, 
дїлимо увесь пісенний материял на отсих пять головних віддїлів: 

A. Піснї обрядові і релїґійні, як колядки, щедрівки, веснянки або гагілки, піс-
нї купальскі, обжинкові. 

Б. Піснї історичні і полїтичні, як козацкі, гайдамацкі, рекрутскі, панщиняні. 
B. Піснї станові, як чумацкі, ремісницкі. 
Г. Піснї з житя родинного і особистого, як весїльні, любовні. 
Д. Піснї мандрівні, як баляди про подружє брата з сестрою, про забитє жінки 

чоловіком за намовою матери. 
Найширше обговорюємо піснї історичні і полїтичні відповідно до їх теперіш-

ного значіня і до сего розряду заводимо не лиш піснї про особи і події історичні, 
як пр. про Хмельницкого, про знесенє панщини, але й усї такі піснї, що в них від-
били ся зміни ладу громадского, житя родинного і сьвітогляду релїґійного; на усе 
те богато сьвітла кидають особливо старинні обрядові піснї. 

 
 
 

3. Огляд  укра їньско -руских  народних  п і с ень . 
 

А .  Обрядові і релїґійні піснї. 
 

а. Колядки і щедрівки. 
 
Україньско-руский нарід співає і доси богато таких пісень, що старі як сьвіт: 

вони переховали ся в устах народа із тих дуже давних часів, коли наші предки не 
знали віри Христової, а обожували сили природи і покланяли ся богови неба і 
сьвіта Сварогови, богови сонця Дажбогови або Хорсови, богинї зорі, богови гро-
му Перунови, богови вітру Стрибогови і иньшим богам, що представляли добро-
дїйні або й грізні сили природи. 

Наймогутнїйшою з усїх сил небесних уважалось сонце, так як воно приво-
дить за собою пори року, а з ними й великі зміни в царинї природи. От тому то з 
величанєм бога сонця вязали ся найголовнїйші празники в році: Коляда, то є різд-
во сонця, весняне сьвято, що припадало на час зрівнаня дня з ночию, і празник 
Купала, який сьвятковано в лїтї, коли сонїчне сьвітло і тепло доходить до най-
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більшої сили. Обожуванє сонця було можна-б сказати головною основою нашої 
давної віри, якої останки переховали найживійше колядки і щедрівки: суть то 
давні релїґійно-обрядові піснї, які співали у нас для звеличеня богів сьвітла і теп-
ла в часї великого празника на честь різдва ясного сонця. 

Сей празник сьвятковано серед зими, коли вже сонце почало повертати на ве-
сну, значить ся, перемогло уже темні морозні сили, що замертвили були усю при-
роду. Слово коляда виводять від коло або колесо, так як сонце має вигляд блиску-
чого кружка. 

Із колядою та щедрим (богатим) вечером вяже ся у нашого люду богато пові-
рок і обрядів, що доховали ся із дуже давних дохристияньских часів. У колядках і 
різдвяних обрядах просив нарід від сьвітлих богів всякого добра для себе отже 
щастя, здоровля, доброго урожаю жита, пшеницї і всякої пашницї, а злих богів 
(як мороза) старав ся переблагати і задобрити жертвами і приносами. 

Хоч нарід ще й доси заховав у памяти велике число колядок (особливо у нас 
на карпатскім підгірю), то вже не розуміє їх значіня; і не дивота: се-ж піснї по-
хвальні, співані на честь давних богів та князїв, про котрих ледве темна згадка 
переховала ся в памяти народній. Імена і події затерли ся уже в тих величальних 
піснях, але живо переховали ся згадки про давну поганьску віру та побутові риси 
з тої доби, коли у нас на Руси водили ся ще воєнні дружини із своїми полковод-
цями князями. 

І так співають у колядках про якогось пишного і гордого пана господаря, що 
живе у величавому дворі, обгородженому золотим терном з точеними золотими 
ворітьми. Пан господар сидить за столом, числить гроші і жде гостий: перед ним 
стоять золоті сьвічі, золоті кубки з вином, лежать колачі з ярої пшеницї. Сей пан 
господар, як догадують ся учені – то найстарший бог Сварог, єго просторий двір 
то небо, тернова огорода – блискавка, а золото, що сяє кругом него – небесні сьві-
тила. До него приходять у гостї другі боги, що творять разом небесну рідню, а то: 
сьвітле сонце, ясний місяць і дрібний дощик; вони зовуть ся инодї рідними бра-
тами. 

Місячик ся бере заморозити 
Гори, долини і верховини, 
Глубокі поточейки і бистрі річейки. 
Сонейко ся бере розморозити 
Гори, долини і верховини, 
Глубокі поточейки і бистрі річейки. 
Дожджичок ся бере зазеленити 
Гори, долини і верховини 
Глубокі поточейки і бистрі річейки3. 
 

Як бачимо сї боги то нїщо иньше, як обожувані сили природи. 
У иньших колядках співають про "красну дївоньку" або "гречну панну", що 

плете вінок із павяного піря або стереже вина, яке спивають райскі пташки. Отся 

                                                      
3 Колядки про отсю трійцю богів: сонце, місяць, дощик дуже розповсюджені по нашім Під-

гірю. 
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красна дївонька се давна богиня Зоря, а райскі пташки – промінї сонця, від кот-
рих гине ранна роса. 

Велике число колядок оспівує бога грому або Громовика, з’ображуючи єго то 
як вівчаря, то як ратая (господаря), то як воївника або князя, що сидить у шовко-
вім наметї на золотім стільци або грає на баскім кони із золотою гривою та сріб-
ними копитами. 

Ось примір такої колядки: 
 

Зачорнїла ся чорна горонька, ой дай Боже! 
Вийшла зза неї чорна хмаронька, 
Чорна хмаронька, овець турмонька. 
Вийшов за ними гордий молодець, 
Гордий молодець наперед овець, 
Заперезав ся гей ожинкою, 
За тов ожинков дві-три трубоньки: 
Одна трубонька та роговая, 
Друга трубонька та мідяная, 
Трета трубонька та зубровая. 
Ой як затрубив а в роговую, 
Пішов голосок ой попід лїсок. 
Ой як затрубив а в мідяную, 
Пішов голосок по верховинах. 
Ой як затрубив а в зубровую, 
Пішли голоса попід небеса4. 

 
Отсей гордий молодець, що йде наперед овець, то бог Громовик, що виходить 

ізза хмари; ожинка або у-жевка, котрою він заперезав ся, се блискавка, а голос 
труб, – се відгомін грому; єго батько – ясний місяць; мати – ясне сонце; сестра – 
ясня зоря; брат – сивий соколонько (що в народних колядках з’ображує дощеву 
хмару). 

Неменш давні суть також колядки про сотворенє сьвіта або про героя і коня, 
що будують небо: 

 

 
 

                                                      
4 Збірник Я. Головацкого: "Народні піснї галицкої і угорскої Руси". 
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Закупив собі двіста стадонька, гей дай, Боже! 
Ой зігнав же він на кленовий міст. 
Заломила сї в мостї делина, 
Витопило сї двістї стадонька, 
Лише сї лишив сив кониченько. 
Сив коник плавлет, вушком поводит, 
Вушком поводит, бів камінь лупле. 
Бів камінь лупле, церков мурує. 
Церков мурує на штири вугли, 
На штири вугли, на троє дверцїв, 
На троє дверцїв, на дві віконцї. 
В єднім віконци та сходит сонце, 
В другім віконци заходит сонце. 
На єдних дверцьох сам Бог небесний, 
На других дверцьох Божая мати, 
На третих дверцьох білий молодчик. 
На нїм кошулька барзо тоненька, 
Барзо тоненька, як снїг біленька. 
Де вна сї прала? в тихім Дунаю. 
Де сї крутила? коню в копитї. 
Де сї сушила? в лужку на шнурку. 
Де сї тачьила? в Львові на столї. 
Де вна сї брала? в сьвітлї сьвітлонцї, 
В сьвітлї сьвітлонцї, в нові язбонцї5. 

 
По заведеню віри Христової на Руси різдво Христове припало на один час із 

давним сьвятом коляди, обряди поганьскі помішали ся із християньскими, а в ко-
лядках заступлено імена давних богів християньскими сьвятими. В висше наве-
дених колядках з’ображені суть боги як якісь незвичайні люди, герої. Та найлю-
бійше представляв собі нарід своїх богів, як сїмю богатого господаря-хлїбороба, 
що має велике хазяйство, воли, корови, вівцї, богато поля, покритого рясними 
снопами та густими копами. 

Низше наведена колядка подає обр а з  хл ї б ороб с ко го  житя  бо г і в , 
причім назви давних староруских богів заступлено вже християньскими сьвятими: 

(Мельодия як на стор. 172). 

Чий же то плужок найранче вийшов? Гей дай Боже! 
Нашого пана ґосподаронька, 
Ґосподаронька чом Тимцуненька. 
В нього волоньки все половії, 
Я чепігоньки все золотії. 
Сьвітий Никола за плугом ходит, 
Сьвітий Михайло волоньки гонит, 

                                                      
5 Галицко-рускі народні піснї з мельодиями зібрав у селї Ходовичах Др. Іван Колесса. Ет-

ноґр. Збірн. XI. ст. 10, язбонька = избонька. 
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Сам му Господь Бог рілю всїває, 
Та Божий му Син поволочає, 
Божая мати їм їсти носит. 
Ей носит, носит, все Бога просит: 
"Зароди Боже густоє жниво, 
Густоє жниво, ріснї снопоньки, 
Ріснї снопоньки, густї копоньки". 
Дайже ти, Боже, сив кониченька, 
Жебис ним їздив межи копоньки, 
Як місїченько межи зьвіздоньки, 
Дай же ти, Боже, на дьвєр6 щістєнько, 
На дьвєр щістєнько, в дім здоровєнько. 
Дай же ти, Боже, в городї зїлї, 
В городї зелї, дома весїлї. 
Дай же ти, Боже, в городї зело, 
В городї зело, дома весело. 
Бувай же здоров, ґосподареньку, 
І сам з собою, з свойов жоною, 
І з дїточками я с квіточками, 
І з усїм домом, з Господом-Богом7. 

 
Єсть спора пайка щедрівок, що не мають нїчого спільного з культом богів і з 

релїґією, а оспівують любовні відносини "милого" до "милої" та звеличують ми-
лого чи милу над усю родину. Се ко л я д к и  в е л и ч а л ь н і , що напророчують 
скоре весїлє в домі господаря. Отсї колядки мають богато спільного з веснянками, 
купальскими і весїльними піснями, що оспівують любов, сватанє і подружє. 

Ось примір такої величальної колядки: 

 
 

Та стерегла їх ґречная панна. 
Віходит д’ неї батенько єї: 
"Зверж ми донечко пару яблочок!" 
"Ой я не звержу, милому держу". 

Гей у садочку і т. д. 
                                                      
6 дьвєр = двір. 
7 "Етноґраф. Збірник" XI. ст. 10. 
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Віходит д’ неї я братчик єї і т. д. 
Гей у садочку і т. д.  
Віходит д’ неї сестричка єї і т. д. 

Гей у садочку-виноградочку,  
Зелена, зелена яблінь червоні ябка зродила. 
Та стерегла їх ґречная панна. 
Віходит д’ неї миленький єї: 
"Зверж ми миленька пару яблочок!" 
"Ой я ти звержу, давно ти держу"8. 

 
 

б. Веснянки – гагілки. 
 
Осібним празником та веселими піснями витали давні Русини в дохристиянь-

скі часи п р и х і д  в е с н и . Останки тих давних пісень і обрядів заховали ся в на-
ших в е с н я н к а х  або г а г і л к а х , які ще й до нинї виспівують дївчата на ве-
ликдень, виводячи при тім танки й ігри. У тих піснях оспівувано воскресенє 
весни, п о б і д у  с ь в і т л и х  б о г і в  н а д  т е м н и м и , славлено родючу силу 
землї, благодатне сонце, весняний дощ і грім. Взагалї у весняних співах та іграх 
бачимо о б р а з  т о г о ,  що  д ї є  с я  в е с н о ю  н а  н е б і  і  н а  з е м л и ,  
б а ч и м о  б о р бу  з и м и  з  л ї т о м . Весною у деяких сторонах України нарід 
проганяє зиму в образї Мари: роблять куклу, котру називають Марою, убирають 
єї по жіноцки, виносять на гору і палять, співаючи веснянки. "Ко с т р у б о н ь -
ко " , про якого співають у веснянках, се мабуть також давний бог тьми і зими, що 
завмирав з приходом весни; єго-ж ховають і насьміхають ся з него: 

Ой Господи, сьвітий Цару, 
Вже Кострубок на цвинтару! 
Тепер я си погуляю, 
Як рибонька по Дунаю! 
А рибонька з каменцьима. 
А я собі з молодцьима. 

Веснянки взагалї – піснї веселі, а є між ними богато шуточних і насьмішли-
вих. Весняне сьвято було веселим празником молодїжи, так як з приходом весни 
починає ся тепла пора гулянок та поетичний час коханя, коли то дївчата і парубки 
починають вечерами виходити із піснями "на вулицю". Тому то у веснянках спі-
вають часто п р о  л ю б о в  і  п р о  с в а т а н є : 

 
                                                      
8 Етноґрафіч. Збірник XI. ст. 16. 
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А ялова дощечка, дощечка, 
По нї(й) ходит Насточка, Насточка. 
Ой ходила, лелїла-лелїла. 
Поки любка не вздріла – не вздріла. 
А як любка й уздріла й уздріла, 
Тай з лавоньки злетїла, злетїла9. 

 

 
10 
Дехто догадує ся, що була староруска богиня Ве сн а  –  т е с аме  що  с т а -

ро і ндийска  Вас ана  або  Гул ї  і що нарід, не розуміючи сеї стародавної наз-
ви, заступив єї у своїх співах іменем Галя. 

 

 
11 
                                                      
9 "Етноґр. Збірник" XI. ст. 28. 
10 "Етноґраф. Збірник" XI. ст. 30. 
11 "Етноґр. Зб." XI. ст. 27. 
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Звідси може пішла й назва весняних ігр "Ягівки", "Гаївки" або "Гагілки"; у 
деяких веснянках співають про Галю або Ягівку як про дївчину, котру сватають; 
мабуть се сватанє відносило ся не до якої сїльскої дївчини Галї, – а до богинї Ве-
сни, давної Васани або Гулї. Затим назва Галї не була-б припадкова, а основувала-
б ся на передхристияньских віруванях; за сим здогадом промавляє ще й тота об-
ставина, що не в однім якім селї, а на широких просторах україньско-руских зе-
мель співають у веснянках про Галю, а весняні ігри й співи називають Гагілками 
або Гаївками. 

Веснянки вяжуть ся подібно, як колядки і иньші обрядові піснї з г о с п о -
д а р с к и м  х л ї б о р о б с к и м  ж и т є м ; томуж часто співають у веснянках про 
садженє, оранє, сїйбу і иньші працї господарскі. 

 

 
 
12 

в. Купальскі піснї. 
 

У близькій звязи з весняним сьвятом стоїть л ї т ний  пра зник  Купа ла; 
значінє сего празника і доси ще не є достаточно роз’яснене; тілько певного, що 
Купала сьвятковано на ч е с т ь  боже с т ва  Сонця ,  яке 23. червня доходить до 
найбільшої висоти і сили, а від того часу починає уже повертати на зиму; купаль-
скі піснї й обряди вказують також на почитанє Марени ;  була  с е  мабут ь  
бо гиня  хмари  і  води , що спадає на землю дощем; Марену уважали заразом 
за бо гиню  смерти , (слова Марена, смерть, мерти, мають спільний корінь). 
Назву Купала виводять від слова купати, тому що лїтні сили небесні, як сонце, 
грім, блискавка, дощ неначе купають землю, даруючи єї в час празника Купала 
найбільшу родючу силу. Сей празник змішано опісля із християньским сьвятом 
Івана Хрестителя. 

Піснї й обряди, якими сьвяткує україньско-руский нарід празник Купала, пе-
реносить нас у дуже давні передхристияньскі часи та з’ображують живо давну 
службу богам. І так хлопцї й дївчата роблять куклу з соломи, вбирають єї по жі-
ноцки у вінок, в сорочку і плахту; сю куклу кладуть над водою і називають Купа-

                                                      
12 Етноґрафічний Збірник XI. ст. 29. 
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лом, що з’ображує Сонце. Рядом із Купалом ставлять другу куклу з віників, соло-
ми, кропиви, убрану квітками і стрічками – і називають єї Мареною: вона 
з’ображує богиню води й хмари. Перед сими куклами ставлять стіл із усякою за-
ставою та розкладають огонь: дївчата і хлопцї, побравши ся за руки, танцюють і 
скачуть через огонь і співають купальскі піснї на честь С о н ц я -Ку п а л а  і 
Хм а р и -Ма р е н и : 

 
Купала наша Купала, 
Заграло сонечко на Йвана. 
Ходили дївочки коло Мареночки, 
Коло мого вудола (ідола) Купала, 
Грати-ме сонечко на Йвана13. 

 
Мабуть до купальских обрядів відносить ся й отся весїльна пісня: 
 

 
 

Молодий потопає 
Та на молоду покрикає: 
Молодечко, голубочко, 
Ратуй14 мене з моря! 
Та не моя тото воля, 
Ратовати тебе з моря. 
Анї човна, анї весла, 
Все буря віднесла15. 

 
Піснї про Купала, що згадує ся рядом із сонцем, повірки про чудовий сіяючий 

цьвіт папороти, що також з’ображує сонце, та купальскі обряди, особливо паленє 
огню – усе те доказує, що сьвято Купала празновано на честь божества Сонця. 

Після ігри куклу Марену а найчастїйше й Купала вкидають у воду. 
Отсим обрядом можна-б пояснити, длячого у піснях купальних так як і в ко-

лядках співають так часто про п о т а п а юч у  д ї в ч и н у  або липоньку: 
 
                                                      
13 Левицкий Нечуй: Сьвітогляд укр. народу. стор. 34. 
14 Ратувати у сїй піснї значить тілько, що вийти заміж; порівн. А. Потебня "Объясненія ма-

лорусских и сродных народных п�сенъ". Варшава 1883. ст. 190 і пр. 
15 Кольберґ: Покуцє І. 325. 
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Ой на річцї на Дунаї 
Там липонька потапає, 
Та поверх гілочка випливає, 
Вона дубочка прикликає: 
"Та подай дубочку хоч гілочку!" 
– Та нехай тобі кленок дає, 
Що він з тобою вірно живе16. 

Або: 

Ішли дївочки в лїс по ягідочки, 
Коло Водимеря Купала, 
Іграло сонечко на Йвана! 
Та припало дївкам та Дунай пливсти, 
Та Дунай-море пливсти, три річеньки брести. 
Та всї дївочки в плахтах шовківках, 
Дївка Оленка в плахтї чернїтцї. 
Та всї дївочки Дунай перепливли. 
Дунай перепливли, річки перебрели, 
Дївка Оленка в Дунаї втонула17. 

Або: 

Усї дївки перебрели, 
Одна дївка потонула, 
Дорогі шати помочила, 
Серебрані ключі упустила18. 

 
В иньших піснях потонувшу дївку називають "Моренкою ", "Маренкою " 

або й "Маринкою ". 
Очевидно в народних піснях помішано уже "Купала" з "Мареною" і з хрис-

тияньским іменем "Марина". Славний учений україньский Потебня доказує, що 
потопаюча в морі чи в Дунаї дївчина, про яку співають у колядках, весїльних і 
купальских піснях – с е  бо гиня  Зоря  або правдоподібнїйше бо гиня  Сон -
це 19. 

Велика часть купальских пісень і обрядів вказує затим на умиранє, утоненє і 
похорони Сонця, котре від часу Купала починає сходити із своєї висоти, улягаючи 
темним і морозним зимовим силам. 

Оттому то в ніч перед Купалом будить ся і сходить на землю ус яка  нечи с -
т а  сил а : відьми ходять доїти коров і усякі чари дїяти, з’являють ся опирі й опи-
рицї, виходять русалки, слїпа змія-мідяниця розкриває очі й нападає на людий, а 
цьв і ту  папорот ї , що цвите сеї ночи, стережуть чорти, духи і всяка нечиста 
сила. 

                                                      
16 Потебня згадана книжка ст. 195. 
17 Потебня; зг. кн. ст. 198. 
18 Потебня: зг. кн. ст. 202. 
19 Зг. кн. ст. 70. 
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Рядом із Сонцем величано в купальских піснях і обрядах також иньші с ь в і т -
л ї  небе сн і  сили ,  як  г р ім  і  блиска в ку  а заразом оспівувано Марену, бо-
гиню хмари, води, моря, що була також богинею смерти20. 

У піснї купальскій про брата, що забиває сестру, з’ображено поетичним спо-
собом звичайне в лїтї явище, як грім розбиває дощеву хмару, сїче єї на дрібен 
дощ, від котрого родить ся на землї всяке зїлє: 

 
Торох торох да по дорозї, 
Голос голос да по дуброві... 
Що-ж то за торох по дорозї? 
Що-ж то за голос по дуброві? 
– Ой то брат сестру зарубать хоче, 
А сестра в брата да просила ся: 
"Ой братїку, мій голубчику! 
Не рубай ти мене й у субітоньку, 
Зарубай ти мене й у недїленьку. 
Й у недїленьку рано по раненьку 
Посїчи ти мене да на дрібен мак 
Да посїй ти мене й у трох городочках, 
А й уродить ся да тройзїллячко... 
Що перве зїля, – тож василечки, 
А друге зїля – тож барвіночок 
А третє зїля – тож любисточок. 
Що любисточок задля любощів, 
А барвіночок задля дївочок, 
А васильочок задля пахощів. 
І до церкви йдуть і васильки несуть, 
І мене спомянуть і тебе прокленуть. 

 
На Купала ворожат ь  д ї вч ат а  долю, подібно як на Різдво, пускають вінки 

на воду, а піснї купальскі таксамо як веснянки і декотрі колядки о сп і вують  
любов , яка лучить милого з милою, звеличують милого чи милу над усю роди-
ну, розводять думки дївчини-відданицї про подружє – хоч декотрі із тих пісень 
мають заразом глубшу основу у віруванях народних і вказують очивидно на якісь 
давні божества, як приміром отся пісня: 

 
Чорна хмаройка наступає, 
Ой то царойко виїжджає 
Та до царівни на зальоти. 
А царівнойка злякала ся, 
Под тройдерево сховала ся. 
"Ой слуги-ж мої вірнейкиї, 
Крешіте вогнї яснейкиї, 
Будем палити тройдерево, 

                                                      
20 Як догадує ся Костомарів: "Истор. знач. ю. р. нар. п�сеннаго творчества" ст. 99. 
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Будем шукати царівнойку". 
А царівнойка злякала ся: 
Та до службойки озвала ся: 
"Ой слуги-ж мої вірнейкиї, 
Гостріте ножі гострейкиї, 
Буду краяти кошулейку, 
Поїду з царом до шлюбойку". 
Не потрапила в полотенце 
Тай розкраяла собі серце. 
"Ой лїпше маю в землї гнити, 
Нїж за царойком в сьвітї жити! 
Ой лїпше буду землицею, 
Нїж за царойком царицею"21. 

 
Подібну пісню співає у нас нарід про Бондарівну, що не хотячи віддати ся в 

руки панови Каньовскому чи Шінкевичеви, встромила собі ніж у серце. 
Між купальскими піснями, подібно як між колядками, щедрівками і веснян-

ками подибуємо побіч любовних тем також о сп і ван є  го спод ар с ко го  житя : 
 

Ой ти зелена дубровонько, 
Як тебе рано спустошано, 
Траву на сїно покошано. 
Ой покошано й пограбляно, 
Ще у копицї поскладано. 
Та зостало ся тройзїллячко, 
Нїкому-ж його ополоти. 
Стоїть Іванко при воротах, 
Ой стоїть же він при куточку, 
Ой грає – грає у дудочку. 
Ой грає – грає, виграває, 
Свою Марисю викликає: 
"Вийди, Марисю, серце моє, 
Поллємо зїлля майовоє, 
Та поберемось серце моє"22. 

 
 

г. Обжинкові піснї. 
 

По укінченю жнива справляють у нас по селах обжинки  і співають обжин-
кові піснї, у яких бачимо також відгомін давних обрядів, що подекуди нагадують 
весїлє. У піснях обжинкових величано богів і заношено їм подяку за те, що дали 
урожай і помогли щасливо зібрати з поля. Обжинкові піснї славлять красного па-

                                                      
21 Житє і Слово 1894. І. ст. 279. 
22 Ол. Пчілка: Житє і Слово 1894 І. ст. 278. 
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нича або господаря, що грає на вороному кони: се також якийсь давний бог (ма-
буть Громовик): 

 
Господар молоденький, 
Під ним кінь вороненький. 
По подвірю грає, 
Добру доленьку має. 

  
Обжинкові піснї відносять ся в більшій части до хлїборобских господарских 

справ: 

 
 

Женчики позжинали 
Желїзними серпами, 
Желїзними серпами, 
Біленькими руками23. 

 
Із усїх обрядових пісень в е с ї л ьн і  заховали найменше давних релїґійних ві-

рувань, за теж можна із них найбільше довідати ся про давний устрій родини з 
передісторичних часів; томуж даємо весїльним пісням місце між піснями з житя 
родинного. 

 
 

д. Поганьскі піснї, змінені на лад християньский,  
і чисто християньскі піснї. 

 
Живі зносини давних Русинів з Греками та з полудневими Славянами – Бол-

гарами і Сербами протя гом  девя то го  і  де с я то го  с тол ї тя  промо с ти -
ли  доро г у  хри с ти янь с к і й  в і р і  на  Руси .  Вже на десятки лїт перед Во-
лодимиром Великим, хрестителем Руси, ширить ся Христова віра у Київі так, що 
й на княжім дворі знаходить собі поклонників. Звісна річ, що вже баба Володи-
мира, княгиня Ольга, приняла Христову віру. 

Колиж Володимир  Великий  9 8 8 .  р .  приняв  хр ещен є , християнь-
ство стало на Руси пануючою релїґією і ширило ся скоро не лиш через проповідь, 
але й силою княжої поваги й власти. Давні поганьскі празники заступлено хрис-

                                                      
23 Етноґрафіч. Збірник XI. ст. 31. 
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тияньскими сьвятами; і так під Різдво ясного Сонця підложено Різдво Христове, 
сьвято весни заступлено празником Воскресеня Христового, Купала змішано з 
Іваном Хрестителем, сьвятий Ілія заступив у народних повірках місце давного 
Громовика. Осїнне сьвято на честь небіщиків заступлено християньскими помин-
ками і комашнями, змішано богиню Сонця із Пятницею і сьв. Параскевою і т. д. 

Довгі віки по охрещеню Руси удержували ся між народом в повній силї да в -
н і  пер едхри с ти янь ск і  в і руваня ,  що  зм іша ли  с я  з  новими  хрис -
ти янь с кими  по гляд ами  і  ви творили  м ішанину  р ел ї ґ і йну  т.  з в .  
дво є в і р і є . Отеє двоєвіріє проявило ся також і в народних обрядових піснях, як 
пр. в колядках і в щедрівках; висше привели ми колядку, в котрій імена погань-
ских богів заступлено християньскими сьвятими. В декотрих піснях уже хрис-
тияньских проявляють ся релїґійні погляди т. зв. єретиків, т. є. відступників від 
правдивої науки Христової. Отсї єретики, особливо болгарскі богуміли ширили 
свої віруваня при помочи повістий і пісень, що були заказані церквою (т. зв. апо-
кріфічних творів). Отсе й примір колядки, що показує мішанину релїґійних по-
глядів і вірувань: 

 
 
Омітай двори, застилай столи, 
Бо йдут до тебе я в рік гостеньки, 
Я в рік гостеньки, я всї сьвітії, 
Я всї сьвітії за столом сидят: 
Сьвітий Никола сїв конец стола, 
Голову склонив, сльозоньку зронив; 
Що сльоза кане, то Дунай стане, 
Я в тім Дунаю Господь сї купле, 
Господь сї купле я з сьвітим Петром. 
Купаючи сї, сперечьили сї: 
Я Петро каже, що небо більше, 
Я Господь каже, що земля більша. 
Надійшла ід ним Божая мати: 
"Ой Петре, Петре, не переч Богу, 
Бо земля більша: гори долини, 
Я небо менше, бо все рівненьке"24. 

 
                                                      
24 Ів. Колесса: Етноґр. Збірник XI. ст. 8. 
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Християньске духовенство в інтересї церкви старало ся викорінити серед на-
роду давну поганьску віру, заказуючи і виклинаючи стародавні обрядові піснї, як 
"бісовскія пінія" або приноровлюючи сї піснї до християньских сьвятих і празни-
ків. Таким чином заведенє й розширенє християньскої віри спинило розвій давної 
релїґійної поезиї, а само християньство не змогло уже витворити у нас своєрідної 
національної поезиї релїґійної. 

Не богато назбирає ся чисто-народних пісень релїґійних, що не відбігали-б 
більше або менче від науки християньскої церкви, і то суть піснї по більшій части 
книжного походженя. Такі приміром коляди  "Бог предвічний", "Нова радість 
стала", "Дивная новина", п і с н ї  про  муки  Хрис то в і  (пр. "А в недїлю дуже 
рано Йсуса Христа споїмано"), про  с ь вя тих :  Николая ("Ой хто, хто Николая 
любить"), Олексїя, Варвару, про  смерт ь  Ла з а р я , с т р ашний  суд  і т. и.; такі 
піснї книжного походженя приняли ся між народом, але сп і в ають  ї х  найб і -
л ьше  л ї рники . 

Ось одна із кращих пісень про смерть: 
 

Я по городу ходила, білі рученьки ломила; 
А за мною молодою ходе смертонька з косою: 
Хоче-ж мене умертвити, ще й косою закосити. 
"Ой смерть моя, рідна мати, чого ходиш коло хати? 
Лїта-ж мої молодії, в мене дїточки малії! – 
Підожди-ж ти час годину, поки зберу всю родину!" 
– "А я-ж тебе усе ждала, та все-ж тобі догожала; –  
Ти все в питках, ти все в гульках, а об смерти нема думки". 
Поки родинонька зійшла ся, душа з тїлом розійшла ся. 
Оцеж тая шлях-дорога, що несуть тїло до гроба: 
Без кадила, без сьвітила, так ти душе заробила. 
На цім сьвітї панувала, душі царства не придбала"25. 

 
 
 

Б. Історичні і полїтичні піснї. 
 

а) Піснї віка дружинного і княжого. 
 

У піснях народних відбили ся сильнїйшим або слабшим відгомоном усї важ-
нїйші події, що вплинули на долю нашого народу та на зміни громадского і суспі-
льного ладу. Такі піснї зовемо історичними тому, що они подають неначе історию 
або по е тичну  л ї топис ь ,  що  опов і д а є  про  суд ьбу  нашого  народу  
в і д  найдавн ї йших  до  найновших  ч а с і в . Із декотрих пісень обрядових, 
особливо із колядок довідуємо ся не лишень про давні передхристияньскі вірува-
ня наших предків, але й про давний горожаньский побут україньско-руского на-
роду. В колядках переховали ся спомини про тії дуже давні часи, коли то в нашім 
краю збирали ся во єнн і  дружини ,  що  оп і с л я  п і д  проводом  с во ї х  

                                                      
25 Грінченко. Етнографическіе матеріали т. ІІІ. Черниговъ 1899. ст. 142. 
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кня з і в  і з  роду  Рурикович і в  з а волод ї ли  рус кою  з емлею  і панували 
у нїй аж до татарских нападів. Колиж перевів ся княжий рід Руриковичів, заволо-
дїли в полудневій Руси лито в ск і  кня з ї  з  роду  Ґ едиминович і в , що па-
нували над литовско-рускими землями аж до сполуки Литви і Руси з Польщею в 
унії люблиньскій (1569 p.). До віка дружинного і княжого відносить ся значне 
число колядок, що співають про во єнн і  подви ги  кня з ї в  і  ї х  дружин ,  
про  д а л е к і  походи  і  здобуванє  город і в , як прим. отсї колядки: 

 

 
 
Стали вони си раду радити. 
Радять радоньку невеличеньку: 
"Скиньмо сї, братї, по золотому, 
По золотому, по червоному, 
Та купимо си золотий човен. 
Золотий човен, срібне весельце, 
Та пустимо сї крайом-Дунайом; 
Там ми чуємо доброго пана, 
Доброго пана, славного цара. 
Там ми будемо вірне служити, 
А він нам буде добре платити: 
Що по рокови – по коникови, 
По ясні(й) стрівцї, хороші(й) дївцї". 
Бувай-же здоров, білий молодче!26 

 

 
                                                      
26 Ів. Колесса: Етноґр. Збірник ХІ. ст. 1. 
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Там ґречний панич восько збирає, 
Львів воювати, панни шукати. 
Як заїхали на першу гору, 
Як ударили з туга лученька – 
Аж сї Львовяне задивували! 
Винесли єму миску червоних. 
Він тото бере, тей не дякує. 
Щож там сї сьвітит і т. д. 
Як виїхали на другу гору і т. д. 
Вивели єму та коня в сїдлї, 
Він коня бере, тей не дякує. 
Щож там сї сьвітит і т. д. 
Як виїхали на трету гору і т. д. 
Вивели єму я панну в сріблї, 
Він панну бере, дуже дякує. 
Бувай же здоров, ґречний молодче, 
Дай же ти Боже в городї зїлї, 
В городї зїлї, дома весїлї. 
Бувай же здоров з вітцьом, з маткою, 
З вітцьом з маткою, з всьов челядкою27. 

  
У весняних піснях, як Воротар, співають також про здобуванє города та ще й 

про данину, плачену князеви підданими. Замітна річ, що в весїльних піснях моло-
дого величають "князем", єго дружину "боярами", а молоду зовуть "княгинею". 
Весїльні піснї згадують також про похід воєнний і напад на город або дім, що в 
нїм живе молода княгиня. Отсе-ж суть відгомони дружинного і княжого віка. 

 
 

б) Піснї козацкого і гайдамацкого віка. 
 
Почавши від 16-ого столїтя, коли полудневу Русь прилучено до литовско-

польскої держави, починають рускі пани-шляхтичі щораз то більше відчужувати 
ся від простого люду і від свого руского роду, врештї покидають свою мову і віру 
та стають Поляками, – а заразом старають ся заводити панщиняні порядки; через 
те звернули они проти себе ворогованє народних мас, що намагали ся скинути 
ярмо неволі. 

Колиж Турки опанували береги Чорного моря (1475), змогла ся сила кримс-
ких Татар, що їх протягом чотирнайцятого і пятнайцятого столїтя приборкали 
були литовско-рускі князї. Турки і Татари напирають з великою силою на полуд-
неві окраїни руских земель, що не знаходять належитої оборони у польскій дер-
жаві. Оттод ї  то  по с ер ед  укр а ї н ь с ко -рус ко го  народу  ви т ворює  с я  
нова  во єнн а  ве р с тва  –  ко з ац тво ,  що  не  лиш  бер е  на  с е бе  обо -
рону  кр аю  пер ед  т ат а р с кими  і  тур ецкими  нап ад ами ,  а л е  з го -
дом  с т а є  до  борби  т а кож  і з  поль с ким  державним  л адом  та з па-

                                                      
27 Ів. Колесса: Етноґр. Збірник XI. ст. 3. 
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нами, в оборонї свободи і віри. Від кінця 16-ого до половини 17-ого столїтя під-
нимають козацкі проводирі цїлий ряд кровавих повстань проти панованя шляхти 
на Українї28. Врештї в 1648 р. зривають ся козаки а за ними й весь україньско-
руский нарід п і д  п р о в о д о м  г е т ь м а н а  Б о гд а н а  Хм е л ь н и ц ко г о  до 
завзятої боротьби, щоб порвати кайдани народної, суспільної і релїґійної неволї. 
Хмельницкий, вибивши ся зпід Польщі п р и л у ч у є  Ук р а ї н у  д о г о в о р о м  
п е р е я с л а в с к и м  (1654 р.) д о  м о с ко в с ко ї  д е р ж а в и , куди перли єго 
особливо народні маси, сподїваючи ся кращої долї в сполуцї з одновірною Моск-
вою. Українцї получили ся з Москалями, як вольні з вольними і рівні з рівними. 
Та показало ся небавом, що московскі царі і не думали додержувати заприсяже-
них договорів: швидко засипали они Україну своїми московскими салдатами, 
воєводами та урядниками, почали безпощадно визискувати сей богатий край і 
україньске населенє на користь московскої держави, торгували долею україньско-
го народу у договорах з сусїдними державами, Польщею і Туреччиною, з н и -
щи л и  п о в о л и  у с ї  ко з а ц к і  п о р я д к и  а  в р е ш т ї  д е р ж а в н о ю  
с и л о ю  з а б е з п е ч и л и  п а нщ и н я н і  п о р я д к и,  я к і  в и т в о р и л и  с я  
б ул и  н а  Ук р а ї н ї. 

Протягом 16-го, 17-го і 18-го столїтя козацтво принимало дуже визначну 
участь в судьбах рідного краю: провадячи із грабіжними сусїдами завзяту боро-
тьбу за свободу україньско-руского народу та стаючи особливо в оборонї народ-
них мас супроти усякого насильства і поневоленя, – козаки заслужили собі лица-
рску славу і вдячну память у народу, що звеличив їх дїла у несчисленних піснях і 
думах. Найдавнїйші піснї козацкого віка оспівують б o p б у  з  Т а т а р а м и  і  
Ту р к а м и , як прим. пісня про лицаря Супруна: 

 
Гей у суботоньку проти недїлоньки 
Супрун із ордою стяв ся, 
Гей, а в недїлю, в обідню годину 
У неволеньку попав ся. 

                                                      
28 Косїньский 1692, Лобода і Наливайко 1596, Тарас Трясило 1630, Павлюк 1637, Остряни-

на і Гуня 1638. 
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Ой, як почали превражі мурзаки 
Козака Супруна вязати, 
Гей, ой став козак, став Супрун 
Стиха-голос промовляти: 

"Не вяжіть мене, превражі мурзаки, 
Назад рученьками, 
Гей хоч виведіть а хоч винесїть 
Мене на Савур-могилу. 

Гей хоч виведіть, а хоч винесїть 
Мене на Савур-могилу, 
Нехай же я стану, подивлю ся 
На свою рідну Україну". 

Висока могила, широка долина, 
Сизий орел пролїтає, 
Гей стоїть військо славне запорозьке 
Як золото сяє29. 

 
Ось що співають у піснях про напади татарских орд на Україну: 
 

 
30 
В оборонї рідного краю пролили козаки чимало крови на степах України, як 

співають у піснї: 
 

Козак гору проїжджає, 
Сам до неї промовляє: 
"Горо-ж моя, горо біла! 
Чому-сь давно не згоріла?" 
– Тому-м давно не згоріла, 
Бо я кровйов обкипіла. 
– А якою? козацькою, 
Ба й мішанов з турецькою. 

                                                      
29 Лисенко: Збірник укр. пісень V. ст. 6. 
30 Лисенко; Збірник укр. пісень. IV. ст. 11. 
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Конець пятнайцятого і майже цїлий шіснайцятий вік то були для України-
Руси ч а си  с т р ашно го  ярма  і  бич а  б і сурмань с ко го .  Напади  ішли  
з а  нап адами , особливо, від коли польска і московска держава почали змагати 
ся о панованє над україньско-рускими землями, причім одні і другі призивали на 
поміч кримских Татарів. Русь-Україна стає для Татарів місцем ловлї невольників, 
котрих набирала орда нераз по кількадесять тисячів. 

Г і р ка  була  доля  т а ких  невол ьник і в : їх продавали Татари і Турки на 
торгах, як робучий скот, відтак уживали їх до найтяжших робіт, приковували до 
ґаляр, то є воєнних кораблїв, щоб гребли веслами, а знатнїйших держали по тем-
ницях, ждучи на богатий окуп. 

Ось як оспівує дума долю невольників, що коротали житє на турецкому суднї: 
 

У сьвяту недїлю не сизі орли заклекотали, 
Як то бідні невольники у тяжкій неволї заплакали, 

У гору руки підіймали, кайданами забряжчали, 
Господа милосерного прохали та благали: 

"Подай нам Господи з неба дрібен дощик, 
А з низу буйний вітер! 

Хочай би чи не встала на Чорному морю бистрая хвиля, 
Хотяй би чи не повиривала якорів з турецької каторги! 
Да вже ся нам турецька бусурманська каторга надоїла: 

Кайдани-залїзо ноги повривало, 
Біле тїло козацьке молодецьке коло жовтої кости пошмугляло!" 

Баша турецький бусурманський, 
Недовірок християнський, 
По ринку він похожає, 
Він сам добре зачуває; 

На слуги свої на Турки-яничаре зо зла гукає: 
"Кажу я вам, Турки-яничаре, добре ви дбайте, 

Із ряду до ряду захожайте, 
По три пучки тернини і червоної таволги31 набірайте. 
Бідного невольника по тричі в однім місцї затинайте!" 

То ті слуги Турки-яничаре добре дбали, 
Із ряду до ряду захожали, 
По три пучки тернини і червоної таволги у руки набірали. 
По тричі в однім місцї бідного невольника затинали, 
Тїло біле козацьке молодецьке коло жовтої кости обривали. 
Кров християнську невинно проливали. 

Стали бідні невольники на собі кров християнську зобачати, 
Стали землю турецьку і віру бусурманську клясти-проклинати: 

"Ти земле Турецька, віро бусурманська, 
Ти розлуко християнська! 
Не одного ти розлучила з отцем, з матерю, 
Або брата з сестрою 

                                                      
31 лоза. 
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Або мужа з вірною жоною! 
Визволь, Господи, всїх бідних невольників 

З тяжкої неволї турецької, 
З каторги бусурманської 

На тихі води, 
На ясні зорі, 
У край веселий, 
У мір хрещений, 
В городи християнські! 

Дай Боже миру царському 
Народу християнському 
Славу на многі лїта!"32 

 
Часами невольники, діждавши ся доброї нагоди, утїкали із тяжкої неволї; бо-

гато таких утїкачів гинуло у безлюдному степу без води й хлїба; иньших здоганя-
ла турецка погоня і завертала або убивала їх без пощади. 

Таку невдалу утечу невольників оспівано в одній з найкращих дум про "по -
б і г  т р ех  бр ат і в  і з  невол ї  тур ец ько ї  і з  Азова "; двох утїкало на конях, 
а третий пішки підбігав за ними і благав, щоб єго підвезли. Середущий брат рад 
був поратувати пішого піхотинця, та найстарший не хотїв підождати. І от най-
менший брат, добігши до Осавур-могили, паде знесилений голодом, спрагою і 
тяжкою дорогою: 

На небо взирає, 
Тяжко воздихає: 

"Голово моя козацькая! 
Бувала ти у землях турецьких, 

У вірах бусурманських; 
А тепер припало на безвідді, на безхлїбї погибати. 
Девятий день хлїба в устах не маю, 
На безвідді, на безхлїбї погибаю!" 

Тут теє промовляв... не чорна хмара налїтала, 
Не буйні вітри вінули, 
Як душа козацька молодецька з тїлом розлучалась. 
Тодї вовцї-сїроманцї нахожали, 
І орли чорнокрильцї налїтали, 
В головках сїдали, 
З лоба чорні очі висмикали, 
Біле тїло коло жовтої кости оббірали, 
Жовту кість попід зеленими яворами розношали, 
І комишами вкривали33. 

Отсеж похорони козацкі серед безлюдного степу. Не поратували старші брати 
молодшого, та й самі не втекли перед турецкою погонею: 

                                                      
32 Антонович і Драгоманов: "Историческія п�сни малорускаго народа". І. ст. 88. 
33 Антон. і Драгом. Історич. п�сни малорусс. народа т. І. ст. 117. 
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І не сизі орли заклекотали, 
Як їх Турки-яниченьки ізза могили напали, 

Постреляли, порубали, 
Конї з добиччу назад у город у Турещину позавертали. 
Полягли двох братів голови вище річки Самарки, 

Третя у Осаур могили. 
А слава не вмре, не поляже  
Од нині до віка!34 

 
Бувало й таке, що невольниця, попавши в руки якого визначного Турка, при-

ймала турецку віру і жилк опісля в розкошах; такі потурчені бранки діставали 
инодї в руки ключі від скарбів і від тих камяних темниць, у яких коротали свій 
вік турецкі невольники. Оттака була й Марус я ,  дочка  попа  з  Бо гу сл а ва , 
що про неї співають у думах; потай від свого пана відомкнула вона темницю і 
спитала невольників: 

 
"Гей козаки, ви бідниї невольники! 

Угадайте, що в нашій землї християнській за день тепера?" 
Невольники відповіли: 

"Гей дівко бранко, 
Марусю попівно Богуславко! 
Почім ми можем знати, 
Що в нашій землї християнській за день тепера? 
Що тридцять лїт у неволї пробуваєм, 
Божого сьвіту, сонця праведного у вічі собі не видаєм? 

То ми не можемо знати, 
Що в нашій землї християнській за день тепера". 

Тодї дївка бранка 
Маруся попівна Богуславка 
Теє зачуває, 
До козаків словами промовляє: 

"Ой козаки, ви бідниї невольники! 
Що сьогодня у нашій землї християнській Великодная субота, 
А завтра сьвятий празник, роковий день Великдень". 
То тодї ті козаки теє зачували, 
Білим лицем до сирої землї припадали, 
Дівку бранку, 
Марусю попівну Богуславку 
Кляли-проклинали: 

"Та бодай ти, дївко бранко 
Марусю попівно Богуславко, 

                                                      
34 Антонович і Драгоманов: Историчес. п�сни малорус. народа т. І. ст. 120. Отся дума зло-

жена не пізнїйше як на початку 16. столїтя, коли степ межи Азовом а лївобережною Україною 
був єще трудно-проходимою пустинею, бо вже в другій половині 16. столїтя з’являють ся на 
річцї Самарцї запорожскі оселї. 
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Щастя й долї собі не мала, 
Як ти нам сьвятий празник, роковий день  

Великдень сказала!"35 
 
Колиж турецкий пан вийшов до мечети, Маруся випустила усїх бранців на 

волю та переказала до свого батька у Богуслав, щоб він не збирав великих скарбів 
маєтків, щоб не викупляв єї з турецкої неволї, бо вже вона 

 
"Потурчилась, побусурменилась 
Для роскоші турецької,  
Для лакомства нещасного!" 

 
Та більше було таких невольників і невольниць, що рвали ся душею до рідно-

го краю та воліли терпіти найтяжшу неволю, як покидати свою віру і мову та жи-
ти в турецких розкошах. Звісна є народна пісня про мат ї р ,  що  попа л а  в  не -
волю  до  с во го  з я тя  Тат а рина. 

Дочка, не спізнавши матери, завдала єї три роботи: 
 

Оченьками стадо пасти, 
Рученьками кужіль прясти, 
Ноженьками колисати. 
Теща дитя колисала, 
І дитинї приспівала: 
"Люлю люлю, татарчатко, 
По доненцї унучатко! 
Бодай стадо виздихало, 
Бодай кужіль спопелїла, 
Бодай дитя скаменїло!"... 
Ой побігла татарочка, 
Бігла боса без пояса, 
Та вдарила по личеньку 
Свою рідну матїноньку. 
– "Ой ти доню, моя доню! 
Не тілько-м тя годувала, 
По личеньку-м тя не била". 
"Мамко-ж моя старенькая! 
Почом же-сь мя іспознала, 
Що-сь мя доненьков назвала?" 
– "В недїлю-сь барвінок різала, 
Тай-сь си пальчик відрізала, 
І по тому-м тя спізнала". 
"Мати моя, мила мати! 
Скидай з себе тиї лати, 
Возьми дорогиї шати, 

                                                      
35 Ант. Драг: Істор. п�с. м. нар. т. І. ст. 230. 
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Будеш з нами пановати". 
– "Лїпші мої вбогі лати, 
Ніж дорогі твої шати; 
Я не хочу пановати, 
Піду в свій край загибати"36. 

 
Не проміняв також своєї віри і народности на турецкі розкоші с л а вний  

от аман  з апорожский  Сам ійло  К ішка , що довгі лїта просидів у турецкій 
неволї. Із 350 товаришами-Запорожцями – як оспівує дума – сидїв він закований 
на воєннім кораблї турецкого князя Алкана-паші. А був на тій ґалєрі також Лях-
Бутурлак, 

"Клюшник ґалєрський, 
Сотник переяславський, 
Недовірок християнський, 
Що був тридцять лїт у неволї, 
Двадцять чотирі як став на волї, 
Потурчив ся, побусурманив ся, 
Для панства великого, 
Для лакомства нещасного!" 

 
Коли Алкан-Паша, припливши з ґалєрою до города Козлова у Криму, загуляв 

у дочки тамошного князя (Санджаківної) – Кішка просив Бутурлака, щоб хоч ста-
ршину козацку розкував на часочок із кайданів; на се-ж відповів Бутурлак: 

 
"Ой Кішко Самійлу, гетьмане запорозський, 
Батьку козацький! 
Добро ти учини: 
Віру християнську під нозї підтопчи, 
Хрест на собі полами! 
А ще будеш віру християнську під нозї топтати, 
Будеш у нашого пана молодого за рідного брата пробувати.  

То скоро Кішка Самійло зачував, 
Словами промовляв: 

"Ой Ляше-Бутурлаче, сотнику переяславський, 
Недовірку християнський! 
Бодай  же  ти  то го  не  дождав ,  
Щоб  я  в і ру  хри с ти ян с ь ку  п і д  но з ї  топ т ав ! 
Хоч буду до смертї біду та неволю приймати, 
А буду в землї козацькій голову християнську покладати. 
Ваша віра погана, 
Земля проклята!" 
............................... 
Став Лях-Бутурлак дорогиї напитки пити-підпивати, 
Стали умисли козацьку голову клюшника розбирати. 

                                                      
36 Ант.-Драг.: Историч. п�с. малор. нар. т. І. ст. 288. 
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"Господи! єсть у мене що іспити і ісходити, 
Тільки нї з ким об вірі християнській розговорити". 
До Кішки Самійла прибуває, 
Поруч себе сажає, 
Дорогого напитка метає,  
По два, по три кубки в руки наливає"37. 

 
Самійло Кішка користаючи з того, що клюшник упив ся, забрав у него ключі і 

розкував усїх товаришів-Запорожцїв, що вирізали турецку залогу і на турецкому 
суднї вернули щасливо до рідного краю. 

Таким же лицарем як Самійло Кішка показав себе також ко з а к  Байда , що 
не дав ся на підмову турецкому султанови, як співає пісня: 

 

 
 
Прийшов до його цар турецький: 
"Ой що-ж ти робиш, Байдо молодецький?" 
– Ой пю, царю, мед, горілочку, 
Та не день, не нічку та не годиночку. 
"Покинь, Байдо, байдувати, 
Сватай мою дочку та йди царювати". 
– Твоя дочка поганая, 
Гей а твоя віра, віра проклятая! 
Ой як крикне цар турецький 
Та на свої слуги, слуги модецькі: 
"Візьміть Байду ізвяжіте 
Та за ребро гаком, гаком зачепіте!" 
Взяли Байду ізвязали 
Тай за ребро гаком, гаком зачіпали. 
Висить Байда на дубочку, 
Та не день, не два тай не одну нічку. 
Прийшов до його цар турецький: 
"Ой що ти бачиш, Байдо молодецький?" 
– Бачу, царю, два дубочки, 
А на тих дубочках седять голубочки: 

                                                      
37 Ант.-Драг.: Ист. п�с. малор. нар. І. 212. 
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Позволь царю, лучка взяти, 
Тобі на вечерю голубочка зняти. 
Ой як стрельнув Байда з лука, 
Та попав царя поміж самі вуха, 
А царицю в потилицю, 
А цареву дочку в саму головочку. 
– Тобі царю в землї гнити, 
Байдї молодому мед, горілку пити"38. 

 
По думцї учених отся пісня відносить ся до князя Дмитра Вишневецкого, що 

був основателем першої запорожскої Січи, на днїпрових островах Томаківцї і 
Хортицї в половині 16-го столїтя. 

Байда Вишневецкий дав ся у знаки Туркам кількома сьмілими виправами на 
Крим; опісля дістав ся в руки Турків, що покарали єго страшною смертию: три 
днї мучив ся Байда, зачіплений ребром за зелїзний гак. 

Се річ менчої ваги, чи пригоди, описані у висше згаданих думах, пережив 
князь Вишневецкий, чи Самійло Кішка, чи який иньший козак лицар, чи врештї 
се оповіданя зовсїм видумані або й перейняті із чужоземних творів. Важне ось 
що: утеча невольників із Азова, турецка погоня, смерть утїкачів у степу, визволе-
нє невольників потурченою бранкою, вирізанє турецкої залоги на корабли через 
розкованих гребцїв-невольників, жорстоке покаранє у Царгородї лицаря-запорож-
ця – взагалї, факти ,  що  по служили  з а  о снову  і с торичних  дум  і  
п і с ен ь  –  були  в з я т і  живцем  і з  тод їшно го  побуту  укр а ї н ь с ко ї  
людно с ти  у тих часах, як козаки, посуваючи свої займища у низ Днїпром до 
берегів Чорного моря, мусїли зводити кріваві борби з Турками і кримскими Тата-
рами. Головна вага отсих історичних пісень і дум лежить у тім, що они  под а -
ють  в і рн е  з ’обр ажен є  і с торично ї  доби ,  народних  зма г ан ь  т а  
об с т а вин ,  с е р ед  кот рих  приходило с ь  жити  і  воювати  ко з акам  
протя гом  1 6 - го  і  1 7 - го  в і ка . Такі лицарі, як Байда, Самійло Кішка із свої-
ми товаришами-Запорожцями се не видумані особи, а вірні представителї тодїш-
ного козацтва. Потурчені невольники й невольницї, Лях Бутурлак, Маруся Богу-
славка – се також живі типи, яких богато водило ся в часах турецкої неволї. 

Взагалї історичні думи, се живі картини із козацко-турецких воєн, а с кл а -
да ли  ї х  понайб і л ьше  ко з а ки -лицар і ,  що  с ам і  бра ли  уч а с ть  у  
поход ах ,  бит вах ,  у  пла вб і  морск і й ,  а бо  що  й  с ам і  з а з н а ли  ту -
р ецко ї  невол ї  та опісля калїками вертали на Україну. Богато було між козака-
ми і таких, що возили з собою кобзу-бандуру – прозвану ізза того "подорожною". 
Хто-ж, як не самі невольники, зложили отсї слова в думі про Марусю Богуславку: 

 
Ой визволи, Боже, нас всїх бідних невольників 
З тяжкої неволї, 
З віри бусурменської 
На ясні зорі, 
На тихі води, 

                                                      
38 Лисенко: Збір. укр. пісень. ІІІ. ст. 7. 
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У край веселий, 
У мир хрещений! 
Вислухай Боже у просьбах щирих, 
У нещасних молитвах 
Н а с  бідних невольників!39 

 
Про козацкі повстаня перед Хмельницким не переховалось нїяких пісень на-

родних, анї дум. Зате в і йни  Хмельницко го  із Польщею найшли голосний 
відгомін в народній поезиї. Історичні думи згідно з козацкими лїтописями пока-
зують, як і  були  пр а вдив і  причини  то го  в с енародно го  повс т ан я , 
що увесь нарід україньско-руский від Дону аж по Карпати і Сян піднїс збройну 
руку проти польско-шляхотскої управи: 

 
"З емле  поль с ка ,  Укра ї но  подоль с ка !  
Та  вже  тому  не  р і ч ок  не  два  мина є ,  
Як  у  хри с ти ян ь с к і й  з емл ї  добр а  не  має , 
Як зажурилась тай заклопоталась бідна вдова; 
То не бідна вдова – то королевська земля"40. 
"Як  жиди -р анд ар і  
Вс ї  шляхи  ко з ац ь к і  з а р андова ли , 
Що на одній милї 
Да по три шинки становили. 
Становили шинки по долинах, 
Зводили щогли по високих могилах. 
І щеж то жиди-рандарі 
У тому не перестали: 
На  с л а вн і й  Укра ї н ї  в с ї  ко з ац ьк і  то р ги  з а о р андува ли ,  
Да  бр а ли  мито -промито : 
Од возового 
По пів золотого, 
Од пішого пішеницї по три денежки41 мита брали, 
Од неборака старця 
Брали кури да яйця, 
Да іще питає: 
"Ци нема котик сце цого?" 
І щеж то жиди-рандарі 
У тому не перестали: 
На  славн і й  Укра їн ї  вс ї  ко зацьк і  церкви  з аорандова ли . 
Которому-б то козакови альбо мужику дав Бог дитину появити, 
То не йди до попа благословить ся, 
Да пійди до жида-рандара, да полож шостак, щоб позволив 

церкву одчинити, 
                                                      
39 Антонович і Драгоманів: Историч. п�сни малорусскаго народа т. І. ст. 233. 
40 Ант.-Драг.: Истор. п�с. малор. нар. т. II. ст. 25. 
41 гроші. 
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Тую дитину охрестити. 
Іщеж то которому-б то козаку альбо мужику дав Бог дитину одружити, 
То не йди до попа благословить ся, 
Да пойди до жида-рандара, да полож битий тарель (таляр), 
щоб позволив церкву одчинити,  
Тую дитину одружити. 
Іщеж то жиди-рандарі 
У тому не перестали: 
На  с л а вн і й  Укра ї н ї  в с ї  ко з ац ьк і  р і ки  з а о р андова ли , 
Котрий би то козак альбо мужик ісхотїв риби ловити, 
Жінку свою з дїтьми покормити. 
То не йди до попа благословить ся, 
Да пійди до жида-рандара, да поступи йому часть оддать, 
Щоб позволив на річцї риби вловити, 
Жінку свою з дїтьми покормити". 
Тодї-ж то один козак мимо кабака42 іде, 

За плечима мушкет43 несе, 
Хоче на річцї утя44 вбити, 
Жінку свою з дїтьми покормити. 
То жид-рандар у кватирку поглядає, 
На жидівку свою стиха словами промовляє: 

"Ей, жидівочко-ж моя Рася! (Рейзя), 
Що сей козак думає, що він у кабак не вступить, 
За денежку горілки не купить, 
Мене, жида-рандара не попросить, 
Щоб позволив йому на річцї утя вбити, 
Жінку свою з дїтьми покормити". 

Тогдї-то жид-рандар стиха підхождає, 
Козака за патлї хватає. 
То козак на жида-рандара скоса, як ведмідь, поглядає, 
Іще жида-рандара мостивиїм паном узиває: 
"Ей, жиду, каже, жиду-рандаре. 
Мостивий пане! 
Позволь минї на річцї утя вбити, 
Жінку свою з дїтьми покормити". 
Тодї жид-рандар у кабак вхождає, 
На жидівку свою стиха словами промовляє: 
"Ей, жидівочко-ж моя, Рася! 
Буть минї тепер у Білій Церкві наставним равом (рабіном): 
Назвав мене козак мостивим паном"45. 
 

                                                      
42 шинку. 
43 стрільбу. 
44 дику качку. 
45 Ант. і Драгом.: "Историч. п�сни", т. II. ст. 20-22. 
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Та з виступленєм Хмельницкого с к і нчил а  с я  жид і в с ка  го сподарка  
на  Укра ї н ї: 

 
Тогдї-то у сьвятий божественний день у четверток, 
Як жиди-рандарі у Білу Церкву на сейм збирались, 
Один до одного стиха словами промовляли: 
"Ей, жиди-ж ви, жиди-рандарі! 
Що тепер у вас на славній Українї слишно?" 
"Слишен – говорить – тепер у нас гетьман Хмельницький: 
Як од Білої Церкви да до славного Запорожа 
Не така стоїть жидівська сторожа!" 
Тодї обозветь ся один жид Оврам 
(У того був невеликий крам, – 
Тілько шпильки та голки, 
Що ходив поза Днїпром та дурив козацькі жінки): 
"Ей, жиди-ж ви, жиди-рандарі! 
Як із Низу (з Запорожа) тихий вітер повіне, 
Вся ваша жидівська сторожа погине". 
Тогдї-ж то, як у сьвятий день божественний у вовторник 
Гегьман Хмельницький козаків до сходу сонця у поход виправляв 
І стиха словами промовляв: 
"Ей козаки ви, дїти, друзї! 
Прошу вас; добре дбайте, 
Од сна вставайте, 
Руський очинаш читайте. 
На славну Україну прибувайте, 
Жидів-рандарів у пень рубайте, 
Кров їх жидівську у полї з жовтим піском мішайте, 
Віри своєї християнської у поругу не подайте, 
Жидівському шабашу не польгуйте"46. 
О тогдї-то всї жиди-рандарі догадливі бували, 
Усї до города Полонного повтїкали. 
То гд ї - то  Хмельницький  на  с ла вну  Укра ї н у  прибува в ,  
Нї  одно го  жида -р андар а  не  з а с т а ва в . 
Тогдї-то Хмельницький не пишний бував, 
До города Полонного прибував, 
Од своїх рук листи писав, 
У город Полонного подавав, 
А в листах приписував: 
"Ей Полоняне, полонянська громада! 
Колиб ви добре дбали, 
Жидів-рандарів минї до рук подали". 
Тодї-то Полоняне йому одписали: 
"Пане гетьмане Хмельницький! 

                                                      
46 не давайте полекші. 
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Хоть будем один на одному лягати, 
А не можем тобі жидів-рандарів до рук подати". 
Оттодї-то Хмельницький у другий раз листи писав, 
У город Полонного подавав: 
"Ой Полоняне, полонянська громада! 
Нехороша ваша рада. 
Єсть у мене одна пушка Сирота, – 
Одчинять ся ваші залізні широкі ворота". 
Оттогдї-то, як у сьвятий божественний черверток 
Хмельницький до сходу сонця уставав, 
Під город Полонноє ближей прибував, 
Пушку Сироту упереду постановляв, 
У город Полонного гостинця подавав. 
Тодї-то жиди-рандарі 
Горким голосом заволали: 
"Ей Полоняне, полонянська громада! 
Колиб ви добре дбали. 
Од Польщі ворота одбивали, 
Да  на с  з а  Вислу  хоч  у  одних  сорочках  пуска ли ! 
То-б ми за річкою Вислою пробували, 
Да собі дїтей дожидали, 
Да їх добрими дїлами наущали, 
Щоб  на  ко з ац ь ку  Укра ї н у  і  кривим  оком   

не  по гляд а ли ". 
Оттогдї-то козакам у городї Полонному дана воля  

на три часа с половиною: 
"Пийте, гуляйте, 
Коло жидів-рандарів собі здобу хорошу майте". 
Тодї-то козаки у городї Полонному пили-гуляли, 
Здобу хорошу собі коло жидів-рандарів мали; 
Обратно на славну Україну прибували, 
Очертом47 сїдали, 
Сребро й злато на три частї пайовали: 
Первую часть на Покрову Сїчовую  

да на Спаса межигорського оддали, 
Другу часть на меду да на оковитї й горільцї пропивали, 
Трейтю часть междо собою, козаками, пайовали. 
Тогдї-то не один козак за пана гетьмана Хмельницького Бога просив, 
Що не один жидівський жупан зносив48. 

 
Наведені думи доказують, що ви зи с к  робучо го  люду  т а  обр ажува -

н є  йо го  р ел ї ґ і йних  і  нац і он а л ьних  почуван ь  виклика ли  з а г а -
л ьн е  о г і рч ен є  і  невдовол ен є  укр а ї н ь с ко го  народу  із тодїшних по-

                                                      
47 кругом. 
48 Антон. і Драгом.: "Историч. п�сни". т. ІІ. ст. 20-25. 
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рядків – а ненависть поспільства звернула ся проти шляхти і проти жидів. Богдан 
Хмельницкий, піднявши війну з Польщею, загадав вернути Українї волю, 

 
Коз а кам  ко з ац ь к і  пор ядки  пода вати ,  
З а  в і ру  хри с ти ян с ь ку  одно с т айн е  с т ати 49. 

 
Ось-як з а в з и ва є  Хмельницький  нар і д  до  повс т ан я : 
 

"Ей козаки, дїти, друзї-молодцї! 
Прошу я вас, добре дбайте, 
От сна уставайте,  
Руський отчинаш читайте, 
На ляцські табури50 наїзджайте, 
Ляцські табури на три части розбивайте, 
....................................................................... 
....................................................................... 
Віри своєї християнської у поругу вічні часи не подайте!"51. 
"Друзї, панове-молодцї, охотники, броварники! 
Годї вам по броварях пива варити, 
По винницях та й по проваллях валять ся, 
Та  йд і т ь  ви  жид і в  т а  лях і в  з  Укра ї ни  з гоня ти , 
То будете ви собі мать 
Хоть на три днї хорошенько по козацькій погулять!" 
Як почали друзї панове-молодцї 
Жидів та ляхів з України зганяти, – 
Та в которого не було драної невірної кожушини, 
То й той надїв жидівські кармазини! 
Та вони собі хорошенько по козацькій похожали 
Та ще й по карманах срібні гроші мали, 
Щеж то рано-пораненьку в середу, 
Як заняв пан Хмельницький поперед себе жидів череду: 
Которі жиди шабашували, 
А которі до города Польского (Полонного) утїкали52. 

 
По перших побідах Хмельницького над Жовтими Водами і під Корсунем на-

стали г р і з н і  ча си  для  польс ь ко ї  шляхти  і  жид і в  на  Укра ї н ї : 
 

Отсе, панове-молодцї, над Полонним не чорна хмара вставала; 
Не  одн а  пан ї  ляшка  удовою  з о с т а л а с ь 53. 

                                                      
49 Ант. і Драг. "Истор. п�сни". т. ІІ. ст 4. 
50 війско. 
51 Ант. і Драг.: "Истор. п�сни". т. II. ст. 7. 
52 Ант. і Драг.: "Истор. п�сни". т. II. ст. 26-27. 
53 Ант. і Драг. "Ист. п�с." т. ІІ. ст. 35. 
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Швидко як буря перетягнув Хмельницкий через Україну із своїми війсками 
настигаючи на утїкачів: 

 
То пан Хмельницький, житель чигиринський, 
То він ночі не досипляє, 
Коло Случі-річки ляхів і жидів доганяє, 
Скоро догнав у вечері пізно – 
І там стало повернуть ся тїсно... 
І там до них прибуває, 
Ще на козаків гукає, словами промовляє: 
Друзї, панове молодцї! до Случі-річки прибувайте, 
Жидів та ляхів у пень рубайте 
І до їх по козацькій словами промовляйте: 
"Жиди та ляхи, примічайте: 
От  буд е  по  той  б і к  Случ і  ваше ,  
А  по  с ей  б і к  буд е  пан а  Хмельницько го  і  наше !"54 

 
З насьмішками описує дума ут ечу  шляхти  і  жид і в  перед козаками: 
 

Ой которих гнали до Прута, 
Була дороженька барзо крута; 
Которих до Бузька, 
Була дороженька барзо грузька; 
А которих до Хотини, 
То біжу чи попотїли55. 
 
Жидове чогось догадались, 
На річку Случу тїкали. 
Которі тїкали до річки Случі, 
То погубили чоботи й онучі; 
А которі до Прута, 
То була від козаків Хмельницького доріженька барзо крута. 
На річцї Случі 
Оломили міст ідучи, 
Затопили усї клейноти 
І всї лядські бубни. 
Которі бігли до річки Росї, 
То зостали ся голі й босї. 
Обізветь ся первий жид, Гичик, 
Тай хапаєть ся за бичик. 
Обізветь ся другий жид Шльома: 
"Ой я-ж пак не буду на сабас дома!" 
Третій жид озветь ся Оврам: 

                                                      
54 Ант. і Драг.: "Истор. п�сни". т. II. ст. 28-29. 
55 Ант. і Драг.: "Ист. п�сни", т. II. 37; – попотїли = попріли. 
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"У мене не великий крам: 
Шпильки, голки, 
Креміння, люльки, 
Так я свій крам 
У коробочку склав 
Та козакам пятами накивав". 

Обізветь ся четвертий жид, Давидко: 
"Ой, брате Лейбо, уже-ж пак ізза гори козацькі корогви видко!" 
Обізветь ся пятий жид, Юдко: 
"Нумо до Полонного утїкати прудко!" 
Тогдї жид Лейба біжить, 
А живіт дріжить; 
Як на школу погляне, 
Його серце жидівське зівяне: 
"Ей школо-ж моя, школо мурована! 
Тепер тебе нї в пазуху взяти, 
Нї в кишеню сховати, 
Але-ж доведеть ся Хмельницького козакам покидати56. 

 
Шляхта, утїкаючи з України, проклинає жидів як виновників нещастя: 
 

Гей ви, жидове, 
Поганські синове! 
На  що  то  ви  ве ликий  бун т,  т р е во ги  з рива ли ,  
На  милю  по  т ри  корчми  с т ановили ,  
Велики ї  мит а  бра ли : 
Від возового 
По пів золотого, 
Від пішого по два гроші, 
А ще не минали сердешного старця, – 
Відбірали пшоно та яйця! 
А тепер ви тії скарби збірайте 
Та Хмельницького їднайте; 
А то, як не будете Хмельницького їднати, 
То не зарікайтесь за річку Вислу до Полонного прудко тїкати"57. 
 

Вслїд за побідами Хмельницкого над Жовтими Водами під Корсунем і під 
Пилявою запанувало велике  одушевленє  с еред  народу, пробудило ся у 
него приспане почутє  власно ї  сили , що й виливаєть ся у піснї: 

 
 
 
 
                                                      
56 Ант. і Драг.: "Истор. п�сни", т. ІІ. ст. 34-35. 
57 Ант. і Драг.: "Истор. п�сни". т. ІІ. ст. 34. 
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Гей ви хлопцї, ви добрі молодцї, гей, не журіть ся, 
Посїдлайте конї ворониї, гей, садовіть ся. 
Та поїдем у чистеє поле, гей, у Варшаву 
Та наберем червоной китайки, гей, та на славу; 
Гей щоб наша червона китайка, гей, не злиняла, 
Та щоб наша козацькая слава, гей, не пропала. 
Гей щоб наша червона китайка, гей, червонїла, 
А щоб наша козацькая слава, гей, не змарнїла. 
Гей у лузї червона калина, гей, похилила ся, 
Чогось наша славна Україна, гей, засмутила ся. 
А ми-ж тую червону калину, гей, та піднїмемо, 
А  ми -ж  с вою  с л авну  Укра ї н у,  г е й ,  т а  ро з в е с е лимо 58. 

 
До часів Хмельнищини відносить ся п і с н я  про  Ничая , що її співають та-

кож у нас в Галичинї. Після збараскої побіди козаків над польскими війсками з а -
ключено  у  Зборов і  1 6 4 9  р .  мир , силою котрого права козаків були забез-
печені, але простому людови велено вертати опять у підданство до давних панів-
дїдичів. Не дивота, що такий договір розбудив велике невдоволенє серед мас про-
стого люду, котрі не увійшли в спис козацкого війска і мусїли повертати до пан-
щини. Оттодї то виступає Ничай, полковник брацлавский, як прихильник народ-
них мас і оборонець свободи. Коли гетьман польского війска Калиновский 
задумав мимо застереженя в зборівскім договорі увести польске війско до козац-
ких воєвідств, щоб силувати людий до панщини, Ничай рушив проти него з коза-
ками, та заскочений неожидано в місточку Красному згинув у битві. 

Ось що співає народна пісня про Ничаєву смерть: 
 

"А которий козаченько буде з вас у містї, 
ІІоклонїть ся моїй жінці, нещасній невістї. 
Нехай вона назбирає сребла, злота досить, 
Нехай мене викупляє тай останку просить!" 

                                                      
58 Ант. і Драг. "Истор. п�сни". т. II. ст. 50. ноти по Лисенку. 
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Не хотїли вражі ляхи сребла, злота брати, 
А  в ел ї ли  Неча єнька  в  др і бний  мак  с ї кати . 
"Гей молоді козаченьки, котрий буде в містї, 
Поклонїть ся матусеньцї, нещасній невістї; 
Нехай вона, нехай плаче, а вже не виплаче, 
Ой над сином, над Нечаєм чорний ворон краче". 
За час, за годинку, за малу хвилинку, 
Кача є т ь  с я  Неча є ва  голо в ка  по  ринку. 
Ой не дбали вражі ляхи на козацьку вроду, 
Рвали тїло по кавалку, пускали на воду59. 

 
Переховала ся також пісня про славного полковника козацкого Перебийноса 

або Кривоноса: 
 

Не дивуйте ся, добрії люде, 
Що на Вкраїнї повстало: 
Ой за Дашевом під Сорокою 
Множество ляхів пропало. 

Перебийніс водить не много, 
Сїм сот козаків з собою, 
Рубає мечем голови з плечей, 
А решту топить водою. 

............................................... 
Дивують ляхи, вражиї сини, 
Що ті козаки вживають: 
Вживають вони щуку рибаху, 
Що й соломаху з водою. 

.......................................................... 
Ой чи бач ляше, що по Случ наше, 
По Костяную могилу, 
Як не схотїли, забунтовали, 
Та й утеряли Вкраїну60. 

 
Ось як з’ображений в думі похід  Хмельницкого  на  Молдавію  в 1650 p.: 
 

Як із низу із Днїстра тихий вітер повіває, 
Бог сьвятий знає, Бог сьвятий і відає, 
Що Хмельницький думає гадає. 
Тогдїж то не могли знати нї сотники, нї полковники, 
Нї джури козацькиї, 
Нї мужі громадськиї, 
Що наш пан гетьман Хмельницький 
Батю Зинов Богдану Чигиринський 

                                                      
59 Ант. і Драг.: "Истор. п�сни". т. II. ст. 57. 
60 Антон. і Драгом. "Истор. п�сни". т. II. ст. 40. 
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У городї Чигринї задумав, вже й загадав: 
Дванадцять пар пушок вперед себе одіслав, 
А ще сам з города Чигрина рушав; 
За ним козаки йдуть, 
Яко ярая пчола гудуть: 
Котрий козак не міє в себе шаблї булатної, 
Пищалї семипядної, 
Той козак кій на плечі забірає, 
За гетьманом Хмельницьким у в охотне військо поспішає. 
Оттогдїж то, як до річки Днїстра прибував, 
На три частї козаків переправляв 
А ще до го род а  Сороки  прибував, 
Під городом Сорокою шанцї копав, 
У шанцях куренем стояв; 
А ще од своїх рук листи писав, 
До Василя  Молдав с ько го  посилав, 
А в листах приписував: 

"Ей Василю Молдавський,  
Господарю Волоський, 
Що тепер будеш думати й гадати: 
Чи будеш зо мною бить ся? 
Чи мирить ся? 
Чи городи свої Волоські уступати? 
Чи червінцями полумиски сповняти? 
Чи будеш гетьмана Хмельницького благати?" 

Тогдїж Василий Молдавський, 
Господар Волоський, 

Листи читає, 
Назад одсилає, 
А в листах приписує: 

"Пане гетьмане Хмельницький, 
Батьку Зїнов Богдану Чигринський! 
Не буду я з тобою нї бить ся, 
Нї мирить ся, 
Нї городів тобі своїх Волоських уступати, 
Нї червінцями полумисків сповняти: 
Не лучче-б тобі покорить ся меньшому, 
Ненужли минї тобі старшому?" 
Оттогдїж то Хмельницький, як сїї слова зачував, 
Так він сам на доброго коня сїдав, 
Коло города Сороки поїжжав, 
На город Сороку поглядав, 
Іще стиха словами промавляв: 
Ей городе, городе Сороко! 
Ще ти моїм козакам дїтям не заполоха – 
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Буду я тебе доставати, 
Буду я з тебе великиї скарби мати, 
Свою голоту наповняти, 
По битому тарелю (талярю) на місяць жаловання давати". 
Оттогдї-то Хмельницький як похваливсь, 
Так гаразд добре й учинив: 
Город  Сороку  р ано  зн адоб і д д є  в з я в , 
На ринку обід пообідав, 
К полудній годинї до города Сїчави припав, 
Город  Сїча ву  о гн ем  з ап а лив  
І мечем ісплїндровав. 
Оттогдї то іниї Сїчавцї гетьмана Хмельницького у вічі не видали; 
Усї до го род а  Ясси  повтїкали, 
До Василя Молдавського істиха словами промовляли: 

"Ей Василю Молдавський, 
Господарю наш Волоський! 
Чи будеш за нас одностайне стояти? 
Будем тобі голдовати; 
Колиж ти не будеш за нас одностайне стояти, 
Будем іншому пану кровю вже голдовати". 

Оттодї то Василь Молдавський, 
Господар Волоський, 
Пару коней у колясу закладав, 
До города  Хотин ї  од’їжджав, 
У Хвилецького копитана станцією стояв, 
Тогдїж то од своїх рук листи писав, 
До Івана Потоцько го , кроля польського посилав: 

"Ей Івану Потоцькнй, 
Кролю польський! 

Тиж бо то на славній Українї пєш, гуляєш, 
А об моїй ти пригодї нічого не знаєш; 
Щож то в вас г е т ьман  Хмельницький  Русин  
Всю  мою  з емлю  воло с ь ку  обрушив , 
Все моє поле копєм ізорав, 
Усїм моїм Волохам, як галкам, 
З плїч головки познїмав, 
Де були в полї стежки-дорожки, 
Волоськими головками повимощував; 
Де були в полї глибокиї долини, 
Волоською кровю повиповнював". 

Оттогдї то Івану Потоцький, 
Кролю польський, 
Листи читає, 
Назад одсилає, 
А в листах приписує: 
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"Ей Василю Молдавський, 
Господарю Волоський! 
Колиж ти хотїв на своїй українї проживати, 
Було тобі Хмельницького у вічниї часи не займати; 
Бо  д а в  с я  мин ї  г е т ьман  Хмельницький   

г а р а зд  добр е  з н ати : 
У первій войнї 
На  Жовт і й  Вод ї , 

Пятнадцять моїх лицарів стрічав, 
Всїм, як галкам, з плїч головки поздіймав; 
Трох синів моїх живцем узяв, 
Турецькому султану в подарунку одіслав; 
Мене, Івана Потоцького, 
Кроля польського 
Три днї на прикові край пушки держав, 
Анї пить минї, нї їсти не дав. 
То дав ся менї гетьман Хмельницький гаразд добре знати, 
Буду його во вік вічний памятати!" 
Оттогдї то Хмельницький помер, 
А слава його козацька не вмре, не поляже61. 

 
Хмельницкий, бажаючи сполуки з Молдавією, увійшов в переговори з госпо-

дарем молдавским Васил ем  Лупулом  т а  хот ї в  оженити  з  є го  доч -
кою  с во го  син а  Тимоша . Колиж Лупул не хотїв на се згодити ся, боячи ся 
війни із Польщею, Хмельницкий виправив ся на Молдавію, переправив ся через 
Прут коло Сороки та спалив Ясси і Сучаву – дві столицї Молдавії. Лупул утїк до 
Хотина, звідки просив о поміч великого гетьмана коронного Потоцкого, що стояв 
табором під Каменцем Подольским. Отсей Потоцкий стратив сина у битві під 
Жовтими Водами, а сам дістав ся до неволї під Корсунем, опісля попав в руки 
кримского хана, звідки висвободив ся, лишивши заложником другого сина. Наве-
дена дума доволї вірно передає згадані факти історичні. 

Коли Польща не додержувала умов з козаками, прийшло до нової війни і до  
нещасливо ї  для  ко з а к і в  битви  п і д  Бер е с т ечком  1651 p., про яку зга-
дує пісня: 

Висипали козаченьки з високої гори, 
Попереду козак Хмельницький на воронім конї. 
"Ступай, коню, дорогою, широко ногами, 
Неда л еко  Бер е с т ечко  і  Орда  з а  нами .  
Стер ежи  с я  пан е  Яне 62 як  Жовто ї  Води 63: 
Йде на тебе сорок тисяч хорошої вроди". 
Як став джура, малий хлопець, коника сїдлати, 
Стали в того кониченька ніженьки дріжати. 

                                                      
61 Ант. і Драг.: "Истор. п�с." т. II. ст. 99-102. 
62 Король польский, Ян Казимир. 
63 Під Жовтими Водами Хмельницкий у перве поборов польске війско. 
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Як заговорить козак Хмельницький до коня словами: 
"Не доторкай ся, вражий коню, до землї ногами!" 
Чи не той то хміль хміль, що на тички вєть ся? 
Чи не той то козак Хмельницький, що з ляхами бєть ся?" 
– Ой не я той хміль зелений, на тички не вю ся, 
Ой не я той козак Хмельницький, з ляшками не бю ся! 
"А деж твої, Хмельниченьку, ворониї конї?" 
– У гетьмана Потоцького стоять на припонї: 
"А деж твої, Хмельниченьку, кованиї вози?" 
– У містечку Берестечку заточені в лози! 
Що я з вами, вражі ляхи, не по правді бив ся: 
Як припустив коня вороного, міст менї вломив ся64. 

Хан татарский, що мав стати до помочі Хмельницькому, зрадив козацку спра-
ву і самого Хмельницкого задержав силою у себе, а тимчасом козацке війско роз-
бито під Берестечком. 

Пі сл я  б і л оц ерк і в с ко го  мира  (1651 р.) вернуло на Україну польске вій-
ско, вернули й пани-дїдичі до своїх маєтків і почали по давному неволити нарід; 
особливо тяжко дали ся в знаки україньским мужикам по с то ї  поль с ко го  
в і й с ка  – що не знало границь у своїй самоволї. На теж і нарікає народна дума: 

Ей чи гаразд, чи добре наш гетьман Хмельницький починив, 
Що з ляхами із мостивими у Білій Церкві замирив? 
Да велїв ляхам, 
Мостивим панам, 
По козаках, по мужиках станцією стояти, 
Да не велїв великої станції вимишляти. 
То ще-ж то ляхи, 
Мостивії пани, 
По козаках і по мужиках поставали, 
Да великую станцію вимишляли, 
Од їх ключі поодбірали, 
Да  с т а ли  над  ї х  домами  
Го спод ар ами 65. 
То вжеж козаки й мужики 
У недїлю рано Богу помолившись листи писали, 
І в листах добре докладали, 
І до пана Хмельницького у Полонне посилали: 

– Гей пане Хмельницький, 
Отамане чигиринський, 
Батьку козацький! 
Звели  нам  п і д  мо ска л ї в  т ї кати ,  
Або  в е ли  нам  з  ляхами  ве ликий  бун т  з ривати ! 

                                                      
64 Ант. і Драгом.: "Истор. п�сни" т. II. ст. 107. 
65 Ант. і Драг.: "Истор. п�сни" т. II. ст. 110. 
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То Хмельницький листи читає, 
До козаків словами промовляє: 

Гей, стійте, дїти,  
Ладу ждїте! 

Не благословляю вам нї під москаля тїкати, 
Нї з ляхами великого бунту зривати"66. 
 

Та дармо сподївали ся козаки добра народови у сполуцї з Москвою, яку дове-
ршено в пер е я с л а в с кому  до говор і  1654 р. Московскі царі задумали хит-
рощами знищити козацтво і самоуправу України. Московский уряд обманчивими 
обіцянками перекупством і другими поганими способами викликує незгоду між 
верховодами козацтва і вносить великий розлад між україньску суспільність. 

Бачив Хмельницкий, до чого веде сполука із зрадливою Москвою і не пере-
ставав думати над цїлковитим визволенєм рідного народу та розуміючи, як тяж-
кою була-б борба проти двох зорґанїзованих держав московскої і польскої, попа-
дав в розпуку, з гризоти став тяжко знемагати і умер  2 7.  липня  1 6 5 7  р . 
поручаючи при смерти війсковому писареви І в ано ви  Виговс кому, щоби 
приняв опіку над єго малолїтним сином Юрі єм . По смерти Хмельницкого коза-
ки, шануючи волю покійного гетьмана, вибрали на радї в Чигиринї гетьманом 
Юрія Хмельниченка, віддаючи тимчасову управу над козацким війском Іванови 
Виговскому, доки Юрій підросте і підучить ся. Та небавом показало ся, що Юрій 
зовсїм не годив ся на гетьмана. Отсе й дума  про  смерт ь  Бо гд ан а  і  виб і р  
Юрія  Хмельницко го  г е т ьманом : 

 
Ей зажурить ся, захлопочеть ся Хмельницького старая голова, 
Що при йому нї сотників, нї полковників нема; 
Тільки пробував при йому І в ан  Луговс ь кий  (Виговський) 
Писар військовий, 
Козак лейстровий; 
Тогдї-то вони стали у радї 
Як малиї дїти; 
Од своїх рук листи писали, 
По городах по полкових по сотенних розсилали, 
А до козаків у листах приписували: 

"Ей козаки, дїти, друзї! 
Прошу вас, добре дбайте: 
Борошно зсипайте, 
До загребельної могили прибувайте, 
Мене, Хмельницького, к собі на пораду ожидайте". 

Оттогдї-ж то козаки добре дбали: 
Борошно зсипали, 
До загребельної могили прибували; 
Воскресения Христового дожидали – 
Хмельницького в вічі не видали; 

                                                      
66 Ант. і Драг.: "Истор. п�сни" т. II. ст. 114. 
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Вознесения Христового дожидали, 
Хмельницького в вічі не видали. 
Духа-Тройцї дожидали, – 
Хмельницького в вічі не видали; 
Петра й Павла дожидали, – 
Хмельницького в вічі не видали; 
Ілї пророка дожидали – 
Хмельницького в вічі не видали. 

Тодї-ж то козаки стали у радї – 
Як малиї дїти. 

"Хвалив ся нам гетьман Хмельницький 
Батю Зїнов Богдану Чигиринський, 
У городї Суботові 
На Спаса Преображениє ярмарок закликати"... 
Тодї-ж то козаки добре дбали, 
До города Суботова прибували, 
Хмельницького стрічали, 
Штихи у суходіл стромляли, 
Шлики із себе скидали. 
Хмельницькому низький поклон послали: 

"Пане гетьмане Хмельницький, 
Батю Зїнов наш Чигиринський! 
На що ти нас потребуєш?" 

Тогдї-ж то Хмельницький стиха словами промавляє: 
"Ей ,  ко з а ки ,  д ї ти ,  дру з ї !  
Прошу  я  ва с ,  добр е  дб ай т е ;  
Соб і  г е т ьман а  нас т ановл яй т е . 
Чи нема между вами которого козака старинного, 
Отамана курінного? 
Вже-ж я час од часу хорію, 
Міждо вами гетьмановати не здолїю; 
То велю я вам междо собою козака на гетьманство обирати, 
Буде междо вами гетьмановати, 
Вам козацькі порядки давати". 
Тогдї-то козаки стиха словами промовляли: 
"Пане гетьмане Хмельницький, 
Батю Зїнов наш Чигиринський! 
Не можем ми сами міждо собою, козаками гетьмана обібрати, 
А желаєм од вашої милости послихати". 
Оттогдї-ж то Хмельницький стиха словами промовляє: 
"Ей козаки, дїти, друзї! 
Прошу я вас, добре дбайте; 
Єсгь у мене Іван Луговський (Виговський), 
Котрий у мене дванадцять лїт за джуру пробував, 
Всї мої козацькі звичаї познав; 
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Буде междо вами козаками гетьмановати, 
Буде вам козацькі порядки давати". 
Тогдї-то козаки стиха словами промовляли: 
"Пане гетьмане Хмельницький, 
Батю Зїнов наш Чигиринський! 
Не хочем ми Івана Луговського (Виговського): 
І в ан  Луговс ь кий  бли з ь ко  лях і в ,   

мо с тивих  пан і в  живе ;  
Буде  з  ляхами ,  мо с тивими  панами  накл ад ати ;  
Буде  на с ,  ко з а к і в  з а  не в іщо  мати " . 
Тогдї-то Хмельницький стиха словами промавляє: 
"Ей козаки, дїти, друзї! 
Коли ви не хочете Луговського, 
Єсть у мене Павел Тетеренко". 
– Не хочем ми Павла Тетеренка. – 
"Дак скажіте, говоріть, кого ви жолаєте?" 
– Ми, кажуть, жолаєм Євраха  (Юрія )  Xмельнич енка . – 
"Ще-ж, каже, моєму Евраху Хмельниченку 
Тільки всього дванадцять лїт од роду; 
Ще він возрастом малий, розумом не дійшлий". 
– Будем, говорять, поплїч його дванадцять парсон сажати, 
Будуть його добрими дїлами наущати, 
Буде междо нами, козаками, гетьмановати, 
Нам порядки давати. – 
Оттогдї-то козаки добре дбали: 
Бунчук, булаву положили, 
Євра с я  Хмельниченка  на  г е т ьманс т во  на с т ановляли ; 
Тогдї із разних пищаль погримали, 
Хмельниченка гетьманом поздоровляли. 
Оттогдї Хмельницький, як благословениє синові здав, 
Так і в дом одправив ся 
І сказав йому: 
"Гледи-ж, говорить, сину мій! 
Як будеш немного Ташликом-рікою гуляти, 
На бубни, на цуромки вигривати, 
Дак будеш отця живого заставати". 
Тогдї-ж то Єврась, гетьман молодий, 
Ташликом рікою довго гуляв, 
На бубни, на цуромки вигравав, 
До дому приїжджав 
І отця живого не заставав. 
Тогдї-то велїв у Штомином дворі, 
На високій горі гроб копати. 
Тогдї-ж то козаки штихами суходіл копали, 
Шликами землю виносили, 
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Хмельницько го  похоронили ; 
Із разних пищаль подзвонили, 
По Хмельницькому похорон счинили. 
Тогдї ж то козаки, поки старую голову Хмельницького зачували, 
Поти і Єврася Хмельниченка за гетьмана почитали; 
А як не стали старої голови Хмельницького зачувати, 
Не стали і Єврася Хмельниченка за гетьмана почитати; 
"Ей, Єврасю Хмельниченку, гетьмане молодий! 
Не подобало-б тобі над нами козаками гетьмановати, 
А подобало-б тобі наші козацькі куренї підмітати"67. 

 
Годить ся зауважити, що р ад а  ко з ацка  в  спр а в і  вибору  ново го  г е -

т ьмана  в і д бул а  с я  аж  по  смерти  Хмельницько го , а не так, як описа-
но в думі. До Виговского дїйсно не мали козаки великого довіря тому, що він – як 
се пізнїйше показало ся, мав на думцї відірвати Україну від московскої держави, а 
прилучити назад до Польщі. 

По смерти Хмельницкого повстає між козаками заколот, домашні свари і 
страшні кріваві борби, серед яких Москва щораз то більше обмежує самоуправу 
України, щораз то сильнїйше скріпляє своє панованє на нашій земли. 

Нарід, що боров ся під Хмельницким за свою волю, тяжко ошукав ся в своїх 
надїях: козацка старшина не гадала дати свободу простому людови і намагалась 
з но ва  поверну ти  хлоп і в  у  п і дд ан ь с т во  пан ам  і  городо вим  ко -
з а кам ,  з  я ких  п і д  о слоною  мо сковс ко го  ур яду  поча л а  т ворити  
с я  нова  шляхт а . Оттим то люд починає подекуди ворожо відносити ся до ко-
зацкої старшини. В 1663 р. чернь і запорожцї в часї чорно ї  р ади  в  Нїжин ї  
побили городових козаків та дуків-срібляників. Лиш козаки Запорожцї, що воло-
дїли просторими степами над долїшним Днїпром і становили про себе неначе 
окрему державу – усе по давному устоювали за знесенєм усяких привілєїв і нево-
лї на Українї, – за зрівнанєм станів та вели давну бороу за віру і волю. 

Ось яку пісню зложив народ про б і дну  голоту, що побоями покарала бога-
ча дукача за насьмішки: 

 
 
Пили горілку, пили наливку, ще й мед будем пить, 
А хто з нас братця буде сьміять ся, того будем бить. 
Ой іде богач, ой іде дукач, насьміхаєтьця, 

                                                      
67 Антон. Драгом: "Историч. п�сни малорус. нар." т. ІІ. с. 118-122. 
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"Ой защо, защо вража голота напиваєтьця?" 
Ой беруть дуку за чуб за руку, третій в шию бє, 
"Ой не йди туди, превражий сину, де голота пє!"68 

 
Отсю боротьбу черни з городовою старшиною козацкою з’ображуе також ду-

ма про Ганджу  Андибер а , гетьмана запорожского, котрий з товаришами по-
биває в шинку дуків-срібляників, приговорюючи: 

 
"Ей, дуки ви дуки, 
За вами луги й луки. 
Нїгде нашому брату козаку нетязї й коня попасти"69. 

 
Єще  р а з  з ривають  с я  З апорожц ї  вр а з  з  г е т ьманом  Мазепою  

до  р ішучо ї  борби  з  мо сковским  цар ем  Пет ром  т а  упад ають  
побор ен і  п і д  Полт а вою  (1709 p.), а з ними упадає до решти і воля України. 
По царскому приказу виправляє ся московске війско за пороги, хитрощами здобу-
ває Сїч, вимордовує більшу часть Запорожцїв, а визначнїйших заковує у кайдани 
та розграбивши козацке добро, руйнує отсе давне вольне гнїздо запорожске. Не-
добитки-Запорожцї утікають над Чорне море в землї кримского хана і там закла-
дають нову  С їч  в  Олешках . Ось що співають піснї про отсю руїну Сїчі: 

(Дві перші зворотки отсеї піснї відносять ся до Швачки, ватажка гайдамаків із 
1768 р., дальші строфи співають про  ру ї н у  С їчи  1 7 0 9  р . 

 
Гей казав єси козак Боднаренко, а що славонька буде, 
Гей будем брати та поли драти та плечі латати. 
Гей на козаченьків гей на молоденьких та пригодонька стала, 
Гей що в середу та в вечері та усїх Москва побрала. 
Ой побрала тай попарувала усїх по два до купочки, 
Заглядають один на другого як сизиї голубочки. 

                                                      
68 Лисенко. Збірник укр. пісень т. IV. ст. 18. 
69 Драгоманов: Полїтич. піснї укр. народу т. І. ст. 10. 
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Ой побрали, тай попарували, тай повезли возами, 
Ой оглянем ся на тую Україну, тай обіллєм ся сльозами". 
Ой  побр а ли  т ай  попарува ли ,  як  голубоньк і в  у  пар і ,  
Гей  з а смутил а  с я  у с я  Укра ї н а  т а  як  с онечко  в  хмар і 70. 

 
Руїна Сїчи і утеча Запорожцїв під Турка оспівана також в отсїй піснї: 

 
Ой вже наші славні Запорозцї у великому жалю: 
Ой не знали та поклонить ся та которому царю. 
Ой уклонили ся тому турецькому, а що під їм добре жити, 
Тілько за одно неприятно, що на свого брата бити. 
Ой пише Москаль листи до кошового: "ой ідїть до нас жити, 
Що оддам землю да по прежньому по Днїстер границю". 
– Ой брешеш, брешеш, превражий Москалю;  

сеж ти хочеш обманити; 
Ой як підемо в твою землю, то будеш лоби голити. 
"Ой не бійте ся, славні Запорозцї, та цього нїчого, 
Щеж я в свойому білому царстві та не зрадив нїкого". 
Ой  уже -ж  то  с л а вн і  З апоро зц ї  т а  й  не в е с е л і  с т а ли ,  
Ой  обля гли  ї х ,  обля гли  Моска л ї  в с іма  с торон ами .  
Враж і  пани ,  рус ь к і  г е н е р а ли ,  є р е тич і  сини ,  
Край  в е с елий ,  с т еп  широкий  т ай  з а н апа с тили . 
Тече річка невеличка, та підмиває кручі, 
З апл а ка ли  З апоро зц ї  т а  в  Туреччину  йдучи .  
Ой  л е т ї л а  бомба  з  мо сковс ь ко го  поля ,   

т а  по с ер ед  С їч і  впа л а :  
Ой  хоч  пропа ло  с л авн е  З апорожьжя ,   

т а  і  не  пропа л а  с л ава ! 71 

                                                      
70 Лисенко. Збірн. укр. пісень т. I. ст. 6. 
71 Драгоманів: Полїтич. піс. укр. народу т. І. ст. 28. 
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Як московскі пани, ґенерали ограбили Запорожцїв і як опісля московский 
уряд пильнував, щоб і птиця не пролетїла з України до ново ї  Сїчи  на  Дн їп -
ровому  лиман ї , довідуємо ся із отсеї прекрасної піснї: 

 
 
Ой да ужеж галцї, ой да ужеж чорній 
Да на Сїч не лїтати, 
Ой да ужеж галцї, ой да ужеж чорній 
Вістий не слихати. 
"Гей ви Запорозцї, гей ви молодиї, 
Деж ваші жупани? 
– Ой наші жупани поносили пани, 
Сами ми пропали! 
Гей, ви Запорозцї, гей ви молодиї, 
Ой та деж ваші списи? 
– Он і наші списи у пана у стрісї, 
Сами ми у лїсї. 
Гей ви Запорозцї, гей ви молодиї, 
Та деж ваші рушницї? 
– Ой наші рушницї в пана у сьвітлицї, 
Сами ми в темницї72. 

 
Небавом по зруйнованю старої Сїчи почав московский цар із своїм урядом 

думати над знищенєм  городо во го  ко з ац тва  і придумав справді пекель-
ний спосіб: на  цар с кий  прика з  женуть  полковники  де с я т ки  ти с я -
ч і в  укр а ї н ь с ких  ко з а к і в  і  с ел ян  у  д а л е к і  п і вн і чн і  а бо  сх і дн і  
с торони  т а  силують  ї х  коп ати  довже зн і  кан а ли ,  сипати  ва ли ,  
будувати  форт еци . Більша часть отсих козаків і селян гинула при тяжкій ро-
ботї, під нагайками московских наставників і се була головна цїль отсих земля-
них робіт: знищити козацтво, здесяткувати, обдерти і обезсилити україньску люд-

                                                      
72 Лисенко: Збірник укр. пісень, т. І. 
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ність. Що се не вигадки, у сьому переконує нас лист Орлика, колишного писаря 
при гетьманови Мазепі, що писав до Січовиків у 1734 р.: 

"Наконець Москва, хотячи не тілько обезсилити але і вигубити городове війс-
ко козацке, винайшла на се спосіб – копанє якогось там каналу в далекій своїй 
сторонї і фундованє в Персиї фортец. На сї місця спроваджували Москалї своїми 
указами по  к і л ь ка д е с я т ь  ти с я ч і в  ко з а к і в ;  одних  помордува ли  
тяжкими  і  не з вич айними  робот ами ,  других  голодом  поморили ,  
а  иньших  пот ру ї ли  г нилою  с тухлою  мукою ,  зм ішаною  з  вап -
ном  і  з  ящурками . Сподїваю ся, що не заперечить сего нїхто навіть із наших 
ворогів, бо все те звісне є цїлому сьвітови, і між вами, добрі молодцї, єсть богато 
таких, що утїкли від сего мучительства московского, а тії, будучи самовидцями 
усего того, можуть тепер посьвідчити се, що пишу, і признати менї правду"73. 
Правду сих слів посьвідчують також московсві урядові акти: і так козацкий пол-
ковник Черняк засилає скаргу до сенату, що на с т а вники  мо ско в с к і  бють  
па лицями  ко з а к і в  при  робот ї  т а  не  дають  ї м  спочинку  нав і т ь  у  
нед ї л ї  і  с ь вя т а ,  що  л едви  т р е т а  ч а с т ь  ко з а к і в  о с т а л а с ь  у  жи -
вих  с ер ед  то го  като ван я . 

Послухаймо-ж, що співають народні піснї про отсї канальні роботи: 
 

– Ой за річкою та за Синюхою 
Та зацьвіли ожини, 
Ох давай, давай батьку переміни, 
Бо далебі загину. 
– Ой не річ менї, славні Запорозцї, 
Переміну дати, 
Ой просїть собі, славні Запорозцї, 
У царицї заплати. 
Ой  да л а -ж  да л а  с л а вним  З апоро зцям  
Та  цариця  з апл ати ,  
Ой  понабива л а  на  но ги  кайд ани ,  
Дала  в  руки  лопати .  
Ох  да  по сл а л а  на  л е г ку  роботу  
Та  кана ви  коп ати . 
Ой летить ворон та із чужих сторон, 
Да летючи-ж краче: 
Ох сидить козак да над канавою 
Та жалібненько плаче. 
Ой летить ворон та із чужих сторон 
Та він крилами має, 
Ой сидить козак та над канавою, 
Сорочку латає74. 

 
Отсеж і пісня про  смерт ь  ко з а ка  у  да л ек і й  Московщин ї : 
                                                      
73 Драгоманів: "Полїтич. піснї укр. нар." т. II. ст. 91. 
74 Драгоманів: "Полїтич. піснї укр. народу" т. II. ст. 99. 
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Не хили ся, явороньку, ще ти зелененький, 
Не жури ся, козаченьку, ще ти молоденький! 
Не рад явір хилити ся, вода корнї миє, 
Не рад козак журити ся, да серденько ниє! 
Ой поїхав в Московщину козак молоденький, 
Оріхове сїделечко і кінь вороненький. 
Ой  по ї ха в  в  Московщину  да  т ам  і  з а гинув ,  
Свою  р і дну  Укра ї н у  на  в і ки  покинув . 
Казав собі насипати високу могилу, 
Казав собі посадити в головах калину. 
"Будуть пташки прилїтати, калиноньку їсти, 
Будуть менї приносити од родоньку вісти"75. 

 
Важка рука московского правлїня налягала не лишень на козацтво, але й на 

простий сїльский люд по лївім боцї Днїпра. Особливо тяжко відчувала україньска 
людність по с то ї  мо сков с ких  с а лд ат і в  по своїх селах, як се бачимо із от-
сего уривка народної піснї: 

 
Москалики соколики 
Поїли ви наші волики, 
А коли вернетесь здорови, 
Поїсте й останні корови76. 

 
Що-ж дїєть ся під той час на Українї по правім боцї Днїпра, що завдяки поль-

ско-московским торгам перейшла уже в десять лїт після смерти Хмельницкого 
(1667 р.) під володїнє Польщі? 

Після в е лико ї  ру ї ни , що покрила правобічну Україну за гетьмана Доро-
шенка, коли то турецкі, татарскі, московскі і польскі війска страшенно спльонд-

                                                      
75 Драгоманів: "Полїтич. піснї укр. нар. т. II. ст. 114. 
76 Драгоманів: Полїтич. піснї т. II. ст. 171. 
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рували увесь край – опустїли україньскі села й міста, бо людність утїкала цїлими 
ватагами, шукаючи безпечнїйших осель. 

До часів гетьманованя Дорошенка відносить ся народна пісня про нап ад  
Турк і в  і  обло гу  Поча ї в с ко го  монас тир я  (1675 р.): 

 

 
 

Тії Турки злі недоріки славу учинили, 
У славнім місті Вишневцеві кров з піском змісили77. 

 
Та при кінци 17-ого столїтя почало козацтво знова зростати у силу і гуртувати 

ся під проводом славного лицаря Семена  Пал ї я , про котрого і доси співає 
україньский нарід піснї. 

Семен Палїй був щирим прихильником сїльского люду, ставав в єго оборонї 
проти шляхти і намагав ся сполучити правобічну Україну з лївобічною Гетьман-
щиною і з Запорожєм. Та не довелось сего доконати Палїєви, бо московский цар 
казав єго обманом спіймати та заслати аж у Сибір 1704 р. Із того часу панщи -
няна  не воля  почина є  щора з  то  важче  на ля г ати  на  с ї л ь с кий  
люд  у  т і й  ч а с ти  Укра ї ни ,  що  о с т а ва л а  п і д  волод ї н єм  Польщ і . 

Та люд сей памятав не так то дуже давні часи своєї волї, тож і не відразу 
угнув шию до тяжкого ярма. Зма г ан є  до  с вободи  і  с амооборони  підде-
ржували серед народу особливо козаки-Запорожцї. Колиж нелад державний, без-
правє, самоволя панів, визиск жидів-арендарів і переслїдуваня за віру довели на-
рід до розпуки, прокидають  с я  бун ти  з а кр і пощених  с ел ян :  з ’ я вл я -
ютьс я  ват а ги  кр і в а вих  ме с тник і в  –  г а йдамак і в , між котрими було 
богато й козаків-Запорожцїв. Коли усяка війна чи повстанє потягає за собою ма-
сові убийства та озьвіренє людий, то тим більше жорстокими були дїла гайдама-
ків, між котрими було богато й таких, що мстили ся на своїх гнобителях за особи-
сті кривди. При тім не бракло гайдамакам заохоти і від московского уряду. Що 
якраз панщина  доводила  людий  до  г а йдамац тва ,  на се маємо докази 
також у піснях народних: 

А нашії осаули 
Знають панську ласку, 
З чоловіка деруть штани, 
А з жінки запаску. 

                                                      
77 Лисенко: Збірник укр. пісень. т. І. ст. 2. 
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Oй ходїмо, пане брате, 
Та за круті гори, 
Нехай тута виводять ся 
Круки та ворони! 
Ой  ход їмо  пане  бр ате  
В  с т еп  т а  в  г айд амаки ,  
Колис ь  може ,  с во їм  пан ам ,  
Дамо  с я  у  з н а ки 78. 

 
Найбільше розгоріло ся повстанє селяньске в часї барскої конфедерациї79 

(1768 р.) коли то г айд амаки  п і д  проводом  двох  ват ажк і в  Ґон ти  і  
З а л ї з н я ка  здобули  м і с то  Умань  та справили там страшну різню, що про 
неї співає отся пісня: 

 
Зібрав війська сорок тисяч в містї Жаботинї, 
Обступили город Умань у їдній годинї. 

Обступили город Умань, покопали шанцї, 
Як вдарили з семи гармат у середу в ранцї. 

Як вдарили з семи гармат у середу в ранцї, 
Накидали у годину жидів повні шанцї. 

Не їдная ляцька вдова з города втікала, 
Не їдная бідна мати із дїтьми прощалась. 

Не їдная панські кудрі з горя поривала, 
Не їдная чорнявая по милім ридала. 

Оттак козак Залїзняк за родину бив ся, 
І за тоє вішній слави в внуках заручив ся80. 

 
Ледви здавила шляхта отсї селяньскі рухи при помочи московского війска, 

відплачуючи гайдамакам найлютїйшими карами, як описано в піснях: 
 

Після села Жабокрича, де Ляхи стояли, 
Три козаків як шпаконьків на паль повбивали. 

                                                      
78 Драгоманів: Нові укр. піснї про громадскі справи. ст. 34. 
79 Польске війско, що мало увільнити Польщу від московского впливу. 
80 Лисенко: 9-тий десяток ст. 6. заручив ся = доступив. 



Філярет КОЛЕССА 220

Не питай ся на Вкраїнї, Ляше, дороженьки, 
Тілько гляди, як по дубках висять козаченьки81. 

або в другій піснї: 

Лїтай лїтай сивий орле по глубокій долинї, 
Засилають Ляхи листи по всїй Українї. 
Живіть, живіть, Українцї, не бійтесь нїчого, 
Повішано в Пятигорах козаченьків много. 
......................................................................... 
А вдарено в Білій Церкві з грозної гармати, 
Заплакала не єдная козацькая мати. 
А вдарено у Київі з грозної рушницї, 
Заплакали, за козаком ріднії сестрицї82. 

 
До україньскої різнї відносить ся і пісня про гайдамацкого ватажка  Швачку : 
 

Ой виїхав із Уманя козаченько Швачка, 
Ох стала ся в тім Гуманю тай велика драчка. 
"Ой нуте хлопцї, славні Запорозьцї с коней та до долу, 
Но не дайте ви ся вражим Ляхам на велику підмову". 
А вражі Ляшки розумні були тай способу дібрали, 
Злапали Швачку тай самотою та до Львова віддали. 
Ах лети лети ти чорная галко тай на Сїч рибку їсти, 
Ой вже Швачки нема, вже го осадили в самім риночку в містї"83. 

 
Сумні часи гайдамаччини оспівує також пісня про Саву  Чало го , що зрадив 

козацку справу: 
 

 
 

Та схотїв же та той Сава слави залучити, 
Став козаків Запорозцїв по степах ловити. 
Пішов Гнатко з Кравчиною Саву підмовляти, 

                                                      
81 Головацкий: Народ. п�сн. гал. і угор. Руси т. І. ст. 16. 
82 Головацкий: Народ. п�с. гал. і угор. Руси. І. 16-17. 
83 Головацкий: Народ. п�с. гал. і угор. Риси. І. 17. 
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Як не схоче з Польщі іти, то смерти предати. 
Сидить Сава кінець столу та листоньки пише, 
А Савиха молодая дитину колише. 
Пішов хлопець до пивницї замків відмикати, 
Став той Гнатко з Кравчиною у двір підступати... 
Не вспів хлопець, не вспів малий відчинить пивницї 
Ускочили Гайдамаки у саму сьвітлицю. 
Ой кинеть ся та пан Сава до ясного меча, 
Ухопили пана Саву з під лївого плеча. 
Ухопитьця та пан Сава за ясную зброю, 
Ой підняли пана Саву на три списи в гору. 
Не досягнув та пан Сава до своєї булави, 
Положили пана Саву на дубові лави. 
О цеж тобі пане Саво сукнї єдамашки, 
Що ти нажив, вражий сину з козацької ласки84. 

 
Отсе прекрасна пісня про г а йд амаку,  що  укрива є  с я  в  л ї с ї  перед  

на г і н кою : 
 

 
 
Не переночую, бо славоньку чую, 
А про твою, козаченьку, головку буйную. 

Добри вечір тобі, ти темний байраче, 
Переночуй хоч ніченьку ти волю козачу. 

Не переночую, бо жаль менї буде, 
Щось у лузї сизий голуб жалібненько гуде. 

Вжеж про тебе козаченьку вороги питають, 
Що дня й ночи в темнім лузї все тебе шукають. 

Гей як крикне козаченько до гаю до гаю; 
Наїжджайте воріженьки, сам вас накликаю!85 

 
Отсеж і пісня про смерт ь  г а йд амацко го  от аман а : 
 

                                                      
84 Лисенко: Збірн. укр. пісень II. 9. (в скороченю; мельодию записано від Богд. Лепкого). 
85 Лисенко: Збірник укр. пісень т. III. ст. 13. 
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Збірайте ся, панове молодцї та все народ молодий, 
Тай підемо, панове молодцї, у той лїсок Лебедин. 

Ой що-ж бо то, панове молодцї, щось у хмарі гуде, 
Ой щось бо нам, панове молодцї, за пригодонька буде. 

Рости рости а клен древо, рости в гору високо, 
Поховали пана отамана в сиру землю глибоко. 

Рости-рости, а клен древо, рости в гору ще вище, 
Поховали пана отамана в сиру землю ще глибше86. 

 
В тім самім часї, що гайдамаки на Українї, з’являють ся у наших Карпатах 

л е ґ і ники  або опришки , що попри розбою справляли також кріваве дїло пім-
сти ва гнобителях. І доси співають у нас піснї про с л а вно го  ват ажка  л е ґ і -
ник і в ,  Довбуша , що єго зрадила Дзвінка: 

 
 
Спійманих леґіників карали лютою смертию, так як і гайдамаків; ось що го-

ворить Довбуш умираючи до своїх товаришів: 
 

Ой ви хлопцї, ой ви мої, возьміт мене з хата тої. 
Возьміт мене на топори, занесїт мя в Чорні Гори. 
В Чорну Гору занесїт мя, на дрібний мак посїчіт мя. 
Най ся Ляхи не збиткуют, моє тїло не чвертуют. 
Сріблом злотом подїлїт ся, а самі вже розходїт ся. 
Але не йдїт розбивати, людську кровцю проливати. 

                                                      
86 Лисенко: Збірник україньских пісень ІІ. 28. 
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Людська  кро вц я  не  водиця ,  проливати  не  годи т ь  с я " . 
Впали Ляхи, всїх забрали, назад руки повязали, до коней поприпинали. 
Ой Добушу, ти пане наш, велика пригода на нас! 
Деж ми будем зимувати тай лїтечко лїтувати? 
В  Ст ан ї с ла в і  на  риночку,  в  тяжких  дибах ,  в  з е л ї з очку.  
Там  буд е т е  ночувати ,  будут  Нїмц ї  т ї л о  рвати 87. 

 
По  упадку  Польщ і  (1772-1795 р.) прийшла т а кож  пр а воб і чн а  

Укра ї н а  з  Под і л єм  і  Волиню  п і д  мо сков с ко го  цар я ,  а  г а лицку  
Рус ь  прилуч ено  до  Авст ри ї . Від того часу настали у нас більш упорядко-
вані відносини. Австрийскі цїсарі почали давати панщиняному людови деякі по-
лекші, але за те заведено рекрутчину, що сумно записала ся в народній памяти. 

Тимчасом московскі царі, запровадивши на Українї свою управу, касують до 
решти гетьманьский уряд і змагають до цїлковитого поневоленя україньского на-
роду. Та щоб того доконати, прика зу є  цариця  Катерина  1 7 7 5  р .  з руй -
нувати  Нову  С їч  з апорожску,  що  була  тод ї  одиноким  з а боро -
лом  народно ї  с вободи . Послїдного кошового отамана Кальниша вивезено в 
північну Московщину та замкнено в соловецкому монастирі як у вязници, де він 
вимучив ся цїлих 26 лїт. 

По зруйнованю Сїчи якась частина Запорожцїв поселила ся в турецкій земли 
над Дунаєм, де сидїли они кошем аж до 1828 р. 

Україньский нарід дуже жалкував над руїною Сїчи так як Запорожцї нїколи 
не покидали думки про цїлість усеї України, про єї вільність, та про рівність і до-
бро черни. 

Оттимто і доси згадує народ ру ї н у  Сїч і  у сумовитих піснях: 

 
Облягаяє Москаль Сїчі, 
Лаґерями88 стали, 

                                                      
87 Лисенко: Збірник укр. пісень IV, 16. 
88 таборами. 
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Вониж свого ґенерала 
Три днї ожидали. 
Шатнули  с я  по  кур і н ях  
З апа су  шукати ,  
А  мо сковска  в с я  с т аршина  
Церкви  обб і р ати .  

Та  беру т ь  с р і бло ,  беру т ь  з лото ,  
Ще  й  во с ко в і  с ь в і ч і , 
Зостаєцця пан кошовий 
З писарями в Сїчі. 

Ой устань Харьку, устань батьку, 
Просять же нас люде, 
Як станемо на гряницї, 
По прежньому буде. 

Як вийдемо на гряницю, 
Та впросим царицю, 
Щоб оддала степи вільні 
По прежню гряницю. 

Та не на теж я, вражі сини, 
Москаля зібрала, 
Щоб степ добрий, край веселий 
Назад завертала. 

Ой устань Харьку, устань батьку, 
Щож ми наробили, 
Що степ добрий, край веселий 
Тай занапастили! 

Та тече річка невеличка 
З під білої кручі, 
Заплакали Запорожцї, 
Від царицї йдучи. 

Встає хмара з за лимана, 
А другая з поля, 
З апл а ка л а  Укра ї н а ,  
Така  ї ї  доля 89. 

 
Оттак то знївечили московскі царі свободу україньского народа, завели у сво-

їм темнім царстві тяжку неволю: – а всеж таки україньский нарід переховав живу 
память про давно минулі часи свого самостійного вільного житя, коли мати  не  
могл а  зд ержати  син а ,  що  рвав  с я  у  д а л е ке  Запорожє , щоб зажити 
слави козацкої та щоб ураз із лицарями-Запорожцями боронити рідну батьківщи-
ну перед ворогами, як співають у піснях: 

 
 
 
                                                      
89 Лисенко: Збірник укр. пісень т. II. ст. 11. 
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Та болить серце ще й головочка, 
Чорна хмара наступає, 
Дробен дощик накрапає, 
Мати сина научає: 
"Та слухай, сину, мого слова, 
Не йди нїгде, ночуй дома". 
Син матері не послухав, 
Осїдлав коня тай поїхав. 
Менча сестра коня веде, 
Середуща сїдло несе, 
А старша з братом іде. 
– А коли братїку в гостї прийдеш? 
"Візьми, сестро, піску жменю, 
Посїй, сестро, на каменю – 
Коли, сестро, пісок зійде, 
Тодї братїк в гостї прийде". 
Нема піску, нема сходу, 
Нема брата із походу90. 

 
Щож стало ся із сим козаком, що покинувши рідне гнїздо, матїр і сестри, по-

їхав на війну? Про се співає слїдуюча пісня: 

 
Накрив очі китайкою, заслугою козацькою. 
Що в головах ворон краче, а в ніженьках коник плаче. 

                                                      
90 Лисенко: Збірник укр. пісень т. VI. ст. 7. 
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Та біжи коню дорогою, степовою широкою, 
Щоб Татари не піймали, сїделечка не здіймали, 
Сїделечка золотого з тебе, коня вороного. 
Як прибіжиш під ворота, стукни, грякни біля плота. 
Вийде сестра, рознуздає, вийде мати, роспитає: 
"Ой коню мій вороненький, а деж мій син молоденький"? 
– Та не плач, мати, не жури ся, уже твій син оженив ся, 
Та взяв собі паняночку, в чистім полї земляночку"91. 

 
Бувало й таке, що козак, вернувши із далеких походів, не застав уже нї роди-

ни, нї дружини, як про се співає отся прекрасна пісня: 

 
Козак їде, козак блудить, 
Гей під собою кониченька нудить. 
Як приїхав він до гаю 
Та до тихого дунаю, 
Як став же він коня напувати, 
Стала зазуля кувати. 
Зазуленько, моя ненько, 
Закуй менї жалібненько. 
Скажи менї ту дорогу, 
Куди їхати до роду. 
Що до роду, до родини, 
Та то вірної дружини? 
Не питай ся зозуленьки, 
Поспитай ся соловейка. 
Соловеєчку, мій брате, 
Зупини ся щебетати. 
Скажи менї путь-дорогу, 
Гей куди їхати до дому. 
І до дому, до родини, 
І до вірної дївчини? 
Не питай ся соловейка, 
Поспитай ся соколонька: 

                                                      
91 Лисенко: Збірник укр. пісень т. IV. ст. 25. 
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Сокіл високо лїтає, 
Він доріженьки всї знає. 
Скажи менї, соколоньку, 
До домоньку доріженьку. 
І до дому, до родини 
І до вірної дївчини. 
Ой на дубі в темнім лугу 
Кричить пугач: пугу! пугу! 
Верт ай  коня ,  ко з а ч ен ьку ,  
Вже  не  з н айд еш  дом і вон ьку .  
Нї  дом і в ки ,  н ї  родини ,  
Ан ї  в і рно ї  дружини 92. 

 
Єсть богато таких пісень, що в них співає ся про козаків, і що належать без-

перечно до козацкого віка, як усї три висше наведені піснї, однакож годї означити 
докладнїйше час, до якого саме они відносять ся. Піснї козацкі, се так сказати-б, 
піснї станові, бож козацтво творило осібний війсковий стан серед україньскої 
людности. Однакож ко заки  протягом  1 6 -то го ,  І7 - то го  і  1 8 -то го  с то -
л ї тя  вели  перед  в  пол ї тичн ім  житю  укра їньско го  народу,  а  
свою  справу  з і лляли  і з  народною ,  томуж  у  по е зи ї  ко зацкого  в і -
ка  в ідбила  ся  і с торична  доля  ус е го  укра ї ньско -руского  народу. 

Лицар с к і  думи  й  і с то ричн і  п і с н ї  ко з ацко го  в і ка  укл ад а ли  
понайб і л ьше  с ам і -ж  ко з а ки , живі сьвідки й участники тих подїй, про які 
співають згадані піснї й думи. Через те богата поезия козацкого віка визначує ся 
живим з’ображенєм та історичною вірностию. Слїпцї-кобзарі, між котрими поди-
бались инодї й козаки, окалїчілі в битвах чи то в турецкій неволї, розносили отсї 
козацкі думи по всїм усюдам та ширили їх між народом. 

Піснї козацкі мають всенародне значінє і дають найкраще сьвідоцтво для са-
михже козаків, показуючи, як горячо любили они свій нарід і свою віру, з яким 
посьвяченєм бороли ся в оборонї народної свободи; врештї бачимо із пісень коза-
цкого віка, що ко з а ки  то  був  виць в і т  народно ї  сили  й  енер ґ і ї , то 
була верства сьвідома своїх цїлий та як на тії часи доволї осьвічена. I не дивниця: 
в  р яд ах  ко з а к і в  було  бо г ато  пис ьменних  людий  і таких, що вчили 
ся в київській академії. В самій Сїчи запорожскій була школа, в якій учило ся не-
раз і по сто хлопцїв. Притім ко з а ки  с тояли  дуже  бли з ь ко  до  духов ен -
с т ва , верстви в тих часах найбільше осьвіченої. 

Під впливом письменства і в думи козацкі увійшли зразки93 тодїшної книжної 
мови і церковщини. 

 
 
 
 
 
                                                      
92 Лисенко: Збірник укр. пісень т. IV. ст. 38. 
93 взірцї, приміри. 
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в) Піснї про рекрутчину і панщину. 
 
Зруйнова вши  З апорожску  С їч ,  цариця  Катерина  з а в е л а  на  

ц ї л і й  Укра ї н ї  уже  бе з  н ї я ко ї  пер ешкоди  тяжку  не волю  –  г і рш  
т ат а р с ко ї  і  тур ецко ї ,  а  то  р екру тчину  і  кр і п ац тво  (панщину ) . 
По україньских селах почали ловити парубків у солдати. Котрому парубкови су-
дила ся нещасна салдатска доля, так уже він немов на віки прощав ся з родиною; 
бо хоч вертав дехто із солдатів до дому, та хиба на те, щоб калїкою-інвалїдом віка 
дожити. 

Ось як оспівує народна пісня прощанє  матери  і з  сином , що його взяли 
в рекрути. 

 

 
94 

"Вийди, вийди, серце моє дївчинонько!" 
Ой не вийшла дївчинонька, вийшла стара мати: 
Взяла коня за поводи так стала питати: 
"Ой сину-ж мій, соколоньку, деж тебе шукати?" 
– Шукай в степу край дороги, моя рідна мати! 
Там я буду, моя мати, горем горювати 
Своїм чубом кучерявим степи устиляти, 
А своєю кровицею моря доповняти, 
А ще своїм білим тїлом орли годувати". 
"Бодай же ви, воріженьки, всї разом пропали, 
Як ви тую біду знали, – минї не сказали. 
А тодї вже ви сказали, як сина піймали! 

А піймали мого сина та руки звязали, 
Повязавши білі руки, везуть до Прилуки, 
А з Прилуки до Полтави, до вічній присяги: 

                                                      
94 цариця. 
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Прися г  царю ,  прис я г  Бо гу ,  –  одр і к  с я  од  роду ,  
Прощай  сину ,  м ій  г о лубе ,  не  думай  до  дому ! 95 
 

Подібну пісню про ловл ен є  р екрут і в  співають і у нас на підгірю: 

 
Молодого парубочка на некрута ізловили. 
Як вони го ізловили, назад руки ізвйизали, 
Посадили на возочок, їде рекрут, як паночок. 
Фйирман конї наганяє, на рекрута поглядає, 
Би дороги не змилити, би рекрута не згубити. 
Привезли го до циркулу, йобтьили му всю голову, 
Як  куч ер і  йоб тина ли ,  є го  с л ьо зи  облива ли . 
Привели го до комнати: оттут рекрут присьигати. 
Оттут рекрут присьигати, би до дому не втїкати. 
Привели го на кватиру, на біленькую перину: 
Льигай рекрут, вісипляй сї, на зицирку вібирай сї. 
Ой став рекрут дуже рано: анї тата, анї мами; 
Бідна-ж моя головонька та чужая сторононька96. 

 
Отсе дуже розширена пісня про смерть  жовн ї р а  на  чужин ї : 

 
Ой виправляла, ой виправляла 

За нові воротенька, 
"Ой їдь, синоньку, та на віноньку, 

Щіслива доріженька! 
                                                      
95 Лисенко: Збірник укр. пісень т. II. ст. 34. 
96 Ів. Колесса: Етноґраф. збірник XI. 256. 



Філярет КОЛЕССА 230

Ой їдь синоньку та на віноньку, 
Не дуже забавляй сї, 

За рочок, за два тей за чотири 
До домоньку вертай сї". 

– Або сї верну або не верну 
Або тамой загину, 

Ой озми мати завінчаную 
За рідненьку дитину. 

Ой сїє вдова яру пшеницю 
Тай зелененький румен, 

"Ой усї бранцї їдут з віноньки, 
Лише мій синок умер". 

Сіяла вдова яру пшеницю 
Тай озимоє жито, 

"Ой усї бранцї їдут з віноньки, 
Лиш мого сина вбито"... 

– Ой не плач, не плач, старая мати, 
Не вдавай сї до ворожки, 

Поховали ми твоєго сина 
В яворовії дошки. 

Ой не плач, не плач, старая мати, 
Та не заходи в тугу, 

Ізробили ми твоєму сину 
Яворовоє трумно. 

Ой не плач, не плач, старая мати, 
Та не вдавай сї в чари,  

Поховали ми твоєго сина 
У Львові на цвинтари. 

Ой не плач, не плач, старенька мати, 
Та не вдавай ся в лїки, 

Поховали ми твоєго сина 
Та у Львові на віки. 

Ой як ховали, то вигравали 
На трубки, на орґани, 

Як поховали, то заплакали 
Всї молоді жовняри. 

Так будем, братя, так будем, братя, 
Ми усї спочивати, 

Не буде чути, не буде знати 
Анї отец, нї мати97. 

 
 
 

                                                      
97 Ів. Колесса: Етноґр. Збірник XI. ст. 261. 
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Рівночасно із рекрутчиною утверджено скрізь на Вкраїнї неволю панщи-
няну – кріпацтво тим страшнїйше, що панщиняні порядки стояли тепер під 
охороною московского уряду і війска. 

 
Батькам було добре 
На Вкраїнї жити, 
А синам досталось 
Панщину робити98. 

 
Як тяжко дали ся в знаки панщиняні порядки україньскому людови в Росиї і в 

Австриї – сего доказують отсї піснї народні: 
 

Ой бодай ти, ватамане, тай хата згоріла, 
А як минї молодому панщина доїла99. 
 
Ой зацвило біле зїлї на терновім плотї, 
Зробила-м си білі руки на паньскі роботї100. 

 
Наступила чорна хмара – настала ще й сива, 
Була Польща, була Польща, тай стала Россія. 
Син за батька не одбуде, а батько за сина. 
Живуть люде, живуть люде, живуть слободою, 
Іде мати на лан жати разом із дочкою. 
Прийшли вони до ланочку, помагай нам Боже, 
І сьвятая недїленька, велика госпоже! 
Сїли-ж вони обідати – гіркий наш обіде! 
Оглянуть ся назад себе, аж оконом їде. 
Приїхав він до ланочка, нагай розпускає, 
"Ой чом же вас, вражих людей, по троє не має?" 
Ой зачав же їх оконом лаяти та бити: 
"Ой чом же вам вражим людям снопів не носити?" 
А в нашого оконома червоная шапка, 
Як приїде до панщини, скаче як та жабка. 
А в нашого оконома шовкові онучі, 
Плачуть, плачуть бідні люде, із панщини йдучи. 
Повблазили волам шиї, бідним людям руки. 
Ой ярини по півтори, а зимени копу! 
Треба стати, поправитись хоч якому хлопу! 
Змолотити і звіяти і в шпихлїр собрати, 
А в вечері по вечері та на варту стати. 
Прийшли-ж вони до шинкарки, дай шинкарко кварту, 
Випєм з жалю по стакану тай станем на варту! 

                                                      
98 Драгоманів: Нові укр. піснї про громадскі справи ст. 36. 
99 Драгоманів: Нові укр. піснї ст. 46. 
100 Ів. Колесса: Етноґр. Збірник XI. ст. 101. 
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Ходить попок по церковцї, у книжку читає, 
Ой чом же вас, добрих людей, у церкві не має? 
Ой як же нам, добродїю, у церкву ходити, 
Од недїлї до недїлї кажуть молотити101. 

 
 

г) Піснї про волю. 
 

Коли в 1848 р. заворушили ся австрийскі народи (Нїмцї, Мадяри, Поляки), 
добиваючи ся більшої свободи, а вс т рий ский  уряд  з н ї с  панщину  в  Га -
личин ї  1 8 4 8  p ., щоб  мати  з а  с обою  с ї л ь с ке  нас е лен є  проти  во -
рохобник і в . Хоч як скривджено сїльский люд при роздїлї ґрунтів, лїсів та па-
совиск, хоч хлопи дорого заплатили панам за знесенє панщини податком 
індемнїзацийним, який ще й доси сплачують онуки за своїх дїдів, – то всеж таки 
знесенє панщпни було радісною подією в житю народу, що й заспівав з тої нагоди 
веселїщі піснї: 

 
Тепер бо нам пісня мила, Панщина ся вже скінчила. 
Пішли тії пани в кути, Що носили на нас прути. 
 

 
Всю-м країну ізлетїла, спочивати-м сїла, 
Як за мною задуднїло, аж я-м ся зуміла. 
А свобода у погоню панщиноньку гнала, 
Та загнала в лїси-дебри, щоб там пропадала. 
Пани за нев у погоню, просять ї до себе, 
"Та верни ся панщинонько, бо нам зле без тебе!" 
"Ой уже я не верну ся, я вам була вірна, 
Сами сьте мя відправили – я тому не винна". 
"Ми не вмієм молотити, наші жінки жати, 

                                                      
101 Драгоманів: Нові укр. піснї про громадскі справи ст. 25. 
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Ми не знаєм, як то тяжко на хлїб заробляти". 
Ой ти горо кремінная, такась дуже ясна, 
О тось же нам засьвітила, аж панщина згасла!102 

 
(Годить ся зазначити, що отсї піснї про знесенє панщини суть книжного похо-

дженя). 
 
У кримскій війнї 1854-56 р. потерпіла Росия великі неудачі, а при тій нагодї 

вийшли на яву всякі хиби державного ладу і надужитя правлячої верстви, так що 
ро сий ский  ур яд  п і д  напором  з а г а лу  про с ь в і ч ених  т а  с вободо -
любивих  людий  був  приневол ений  пер е в е с ти  де як і  зм іни  в  
ус т рою  держави . І так в 1861 р. з н е с ено  в  Ро си ї  кр і п ацтво  (пан -
щину ) , до чого причинили ся чимало україньскі письменники як Костомарів, 
Кулїш, а особливо Шевченко і Марко Вовчок, що у своїх творах виказали нелюд-
скість і підлоту панщиняної неволї. 

Про знесенє панщини зложено на Українї подібні піснї як і в Галичинї: 

Моліте ся, хлопцї, Богу до сьвятої Матки, 
Що подарував цар панщину, подарує ще й податки. 

 
Тяжкі, невідрадні обставини, серед яких приходить ся жити україньско-

рускому народови, зродили ось яку сумну пісню про правду  і  непр авду : 

 
Уже тепер правда стоїть у порога, 
А тая неправда сидить кінець стола. 
Уже тепер правду ногами топтають, 
А тую неправду медом напувають, 
Уже тепер правда сидить у темницї,  
А тая неправда с панами в сьвітлицї. 
А вже тая правда сльозами ридає, 
А тая неправда все пє да гуляє. 
Десь ти правдо вмерла, чи ти заключена, 
Що тепер неправда увесь сьвіт зажерла! 
Тілько в сьвітї правди, що рідная мати... 
Де-б ми єї могли в сьвітї одиськати? 

                                                      
102 Ів. Колесса: Збірник рукопис. І. 46. 
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Ой орлице мати, де-ж нам тебе взяти? 
Тебе не купити, анї заслужити! 
Коли-б тебе, правдо, в сьвітї увидїти, 
Орловими крильми раді-б ми летїти. 
Ох якже тим дїткам без матері бути? 
Да що дня заплачуть, не можуть забути! 
Вже-ж бо кінець віку оце приближив ся: 
Хоть рідного брата тепер стережи ся. 
Із ним на суд стати, правди не зиськати, 
Тілько сріблом-злотом панів насищати. 
Хто по правдї судить, то того карають, 
А хто не по правдї, того поважають. 
Ой хто буде в сьвітї правду ісполняти, 
Тому зошлеть Господь що дня благодятї. 
Бо сам Господь-правда і смирить гординю, 
Сокрушить неправду, вознесе сьвятиню!103 
 
 
 

В. Піснї станові. 
 
Памятники староруского письменства виказують, що тисячу лїт тому на-

зад провадили Русини оживлену торговлю з иньшими народами, особливо з 
Греками: в тії часи був у нас свій богатий стан купецкий. До того-ж стану мо-
жна-б причислити також чумак і в ,  що  ї здили  волами  над  Чорне  
море  т а  у  Крим ,  в і дки  приво зили  на  Русь  с і л ь ,  рибу,  су кна  і 
всякий крам, який розпродували по базарах. Вибираючи ся в далеку і небез-
печну дорогу, лучили ся чумаки у великі громади, т. зв. валки, по кількадесять 
маж, себ то є возів чумацких, брали з собою збрую та вибирали собі атамана, 
бо в дорозї у степах нераз треба було відбивати ся чи то від Татарів, чи то від 
иньших розбишаків. Звичайно давали чумакам Запорожцї війскову охорону, 
побираючи за се відповідні мита, томуж і розцьвіт чумацтва припадає на час 
сильної орґанїзациї сїчового козацтва (16-18 стол.). 

Житє чумаків давало богатий материял до пісенної творчости. І справдї чумак 
переживав на свому віку богато незвичайного: прощанє з родиною, що проводила 
чумака далеко за село, довга розлука із дорогими серцю особами, далека подорож 
зо всїлякими переправами і пригодами, причім неодин чумак гинув у дорозї чи то 
від хороби, чи від розбійницкої кулї – неодин, вернувши до дому, не заставав при 
житю найдорожших осіб – усї ті незвичайні обставини чумацкого житя причини-
ли ся до витвореня великої сили пісень про чумаків. 

У нас в австрийскій Українї найбільш розповсюднена пісня про чумака ,  
що  з а хор і вши  з гинув  у  доро з ї : 

 
                                                      
103 Драгоманів: Полїтичні піснї укр. нар. т. II. ст. 213, мельодия записана в Стрийщинї. 



Огляд україньско-рускої народної поезиї 235 

 
 
Ой їхав, їхав, на дорозї став, 
Воли му ся поболїли, а він сам заслаб. 

Ой заслаб, заслаб, під возом лежит, 
Нїхто го ся не спитає, що єго болит. 

"Ой болит мене серце, голова, 
Бідна-ж моя головонько, чужа сторона... 

Чужа сторона, чужії люде, 
Та хто-ж мене поховає, як ми смерть буде?" 

Вгорнув ся чумак у новий кожух, 
Обернув ся долів серцьом, віддав Богу дух. 

В недїлю рано ударили в дзвін, 
Посходжав ся, поз’їжджав ся всїй чумацкий рід. 

Найстарша сестра найперше прийшла, 
"Чумаччику, мій братчику, де-ж тя смерть найшла!" 

Ідут волоньки я в новім ярмі, 
"Лишилисьмо ґосподаря в чужій сторонї". 

Ідут волоньки, ідут ричучи, 
"Лишилисьмо свого ґазду, в дорозї йдучи". 

Прийшли же вони аж під ворота, 
"Вийди вийди ґосподине, вже ґазди нема!" 

"Нейбим була вас всїх полупила,  
Та я би ся була вами не засмутила. 

Одних ся збуду, другі набуду, 
А я свого ґосподаря нїколи не вздру"...104 

 
Отсе україньска пісня про смерть  чумака  в  доро з ї : 
 

 

                                                      
104 Із рукопис. збірки Івана Колесси. 
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Воли ревуть, води не пють, 
Бо в Крим доріженьку чують, 
Ой Бог знає та Бог відає, 
Де чумаченьки ночують. 

А ночують чумаченьки 
В кримськім степу при долинї, 
Розпустили та сїриї воли  
При зеленій муравинї. 

Бодай же ви, сїрі воли, 
Та в Крим по сіль не сходили, 
Ой як ви мені та молодому 
Ой та жалю наробили! 

Ой умер-же чумаченько 
Ой та в недїленьку в ранцї, 
Ой поховали та чумаченька 
Та в зеленому байрацї. 

Насипали над чумаком 
Та високую могилу, 
Ой посадили та в головоньках 
Та червоную калину. 

Прилинула зазуленька 
Taй сказала: куку! 
"Ох подай, сину, подай, орле, 
Та хоч праву, праву руку". 

"Ой рад же я, моя-мати 
Та і обидві подати, 
Ой та налягла сирая земля, 
Ой та трудненько підняти"105. 

Чумацка гулянка: 

 
                                                      
105 Лисенко: Збір. укр. пісень. І. ст. 34. 
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Ой пє чумак, пє, гуляє 
Добро своє пропиває. 
Добро своє пропиває, 
Товариство напуває, 

Щоб вірне було. 
Прокинув ся чумак в ранцї 
Тай полапав у гаманцї106: 
Всї кишені вивертає, 
Аж там грошей вже чорт має, 

Нїчим похмелитись! 
Прийшов чумак до шинькарки: 
"Сип шинькарко хоч пів кварти!" 
Шинькарочка з горда дметьця 
Ще й з чумаченька сьмієть ця, 

Що гіркий пяниця. 
Скинув чумак жупанину: 
"Сип шинькарко четвертину!" 
"Ой не всиплю четвертину, 
Добудь грошей хоч з полтину, 

Тодї пий, гуляй". 
Ой вийду я на могилу 
Та погляну у долину: 
Лежать воли, стоять вози, 
Висять ярма ще й занози, 

Все чумацьке добро. 
Ой пішов би я до дому, 
Та бою ся поговору. 
Будуть бити ще й ганити 
Та заставлять ще й косити, 

А я козак нездоров. 
Ой піду я у Молдаву 
Та сїм років погорюю, 
Та сїм лїт я погорюю, 

                                                      
106 в мошонцї. 
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Воли й вози покупую, 
Знов буду чумак107. 

 
В нинїшних часах торговля на просторах України-Руси перейшла майже зов-

сїм у чужі руки, а по заведеню зелїзничих шляхів і плавби пароходами чумацтво 
упало і доживає свого віку на Українї; томуж і чумацкі піснї належать уже радше 
до історичних. 

Доволї розповсюднені суть між україньско-руским народом п і сн ї  про  
бе здомних  бурла к і в -наймит і в , що задля заробітків лучили ся також у 
спілки під проводом господарів або атаманів та трудили ся ловлею риб по біль-
ших ріках як Днїстер, Бог, Днїпро, Дон і над Чорним морем. 

У нас в Галичинї найбільше знана є отся пісня про наймита-бурлаку: 

 
Я би єї злотом побив, що я вже в нї гроший пропив. 
Ішов бурлак йа с панщини та повернув до коршмини. 
Бурлак в коршмі напиває, ґосподинї нарікає. 
Ґосподинї нарікає, а ґосподар усе лає. 
"Й устань дочко, устань мати, дай бурлаку вечерати". 
"Нема нїчо вечерати, таки льигай бурлак спати. 
До порога головами, я до стола тай ногами". 
Ой ще бурлак не вложив сї, вже ґосподар пробудив сї. 
"Ой чьис бурлак уставати, на долину воли гнати". 
Нї вмивав сї, нї вгортав сї, не мав ходак, не вбував cї. 
Не мав ходак, не вбував сї, немав паса, не впасав сї. 
Ой ще до дньи три годинї, бурлак з воли на долинї. 
Чорна хмара наступає, дробен дощик покропляє. 
Бурлак нїжки підношає, свою матїр споминає: 
"Мати-ж моя чорнобрива, нащо-с мене породила? 
Єдного-с мі сина мала, бурлаком-єс мі назвала. 
Понад річку-с мі носила, чому-с мене не втопила?"108 
 

Найбільше сучасного змісту мають п і с н ї  го спод ар с к і , що найтїснїйше 
вяжуть ся з хлїборобским житєм. До того роздїлу пісень належить богато коля-

                                                      
107 Лисенко: І. десяток ст. 8. 
108 Ів. Колесса: Етноґр. Збірник ХІ. ст. 87. 
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док, щедрівок, гагілок або веснянок, пісень купальских і майже усї обжинкові 
піснї, як се ми вже висше показали. В піснях обрядових переховали ся затим най-
давнїйші риси пастушого і хлїборобского побуту – та богато таких рисів давнїй-
ших і новійших єсть розкинених у піснях історичних і в піснях з житя родинного 
й особистого. 

Прекрасний образок сїнокосів подає отся пісня з житя родинного: 

 
Наймила вна си, наймила вна си косариків чотири, 
Щоби скосили тай згромадили всї гори тай долини. 
Косарі косьит, косарі косьит, а вітрец повіває, 
Шовкова трава дзелененькая на косу налягає. 
Шовкова трава дзелененькая на косу налягає, 
Молода вдова, молода вдова я з жьилю й умлїває. 
Кличе синонька, кличе синонька: "йди сину громадити", 
А синок каже, а синок каже: "я йду до коршми пити". 
"Ой йди, синоньку, ой йди, синоньку, та йди копицї класти", 
А синок каже, а синок каже: "то я льигаю спати"109. 

 
Господарскі турботи змальовані також в отсїй піснї: 

 
Злетїла сї вся пташина, злетїли сї горобцї, 
Ззїли, снили пшениченьку, лиш лишили стебельцї. 
Бодай тота вся пташина виздихала до ноги, 
Що вна ззїла пшениченьку бідненької я вдови110. 

                                                      
109 Ів. Колесса: Етноґрафіч. Збірник XI. ст. 242. 
110 Ів. Колесса: Етноґрафіч. Збірник XI. ст. 243. 
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Рем і сницких  п і с ен ь  у нас дуже небогато; а се тому, що ремісники, як 
мешканцї міст, побільшій части відбили ся від свого народу та переняли ся чужи-
ною. На взір нїмецкого міщаньства і наші ремісники лучили ся в осібні корпора-
циї, т. зв. цехи, що вибирали собі цехмайстрів і иньшу старшину. 

Отсе пісня цехова з шуточннм, гумористичним підкладом – записана від лїр-
ників на Волинї: 

 
Зібрала ся кумпанїя, 
Невеличка але чесна. 
Єдні сїли по один бік, 
Другі сїли по другий бік, 

Куперян найстарший по серединї. 
"Зібрали ся ми та всї тутечки, 
Не простії люди, все ремеснички: 
То писарі, то малярі 
То ковалї, то слюсарі, 
То музики, то дзвонарі, 
То шевчики, то крамарі, 

Куперян цехмайстер над соломою". 
"Ой дайже нам Господи, що ми зібрались, 
Що ми собі трошечки понапивались. 

Хто маючий, хто богатий, 
Хто покірний, хто завзятий, 
Хто вродливий, хто хороший, 
Кому течуть з річок гроші, 

А Куперян каже: я ввесь у злотї!" 
Біжить Ганна ще й Титяна, 
Страшать батька Куперяна; 

Біжить Ганна ще й Данилко, 
"Тікай, татку, куди видко, 

Ось мамуня йде, – всїм біда буде"! 
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Одні кажуть: "не криймо ся"! 
Другі кажуть: "признаймо ся", 
Один каже: "сидїм тихо!" 
Другий каже: "буде лихо!" 

А Куперян каже: "якось то буде!"111 
 
 
 

Г. Піснї з житя родинного і особистого. 
 
Найдавнїйшими піснями, що з’ображують родинне житє україньско-руского 

народу суть безперечно обрядові піснї, а особливо ве с ї л ьн і . 
З весїлєм лучить ся цїлий ряд старинних пісень і величавих обрядів, в яких 

бачимо також дїйство або драматичну акцию; в нїй беруть участь: молодий, мо-
лода, їх дружина, отець, мати, староста, бояри, а від усїх осіб співають піснї сва-
хи. У піснях і обрядах весїльних виведено цїлий ряд образів і подїй, що живо пе-
реходять перед нашими очима, а нагадують инодї дуже давні часи, коли форми 
родинного житя не були ще такі, як нинї. Отсе подаємо коротенький образ весїля 
на Підгірю. 

Весїлє зачинає ся дївич-вечером і вінкоплетинами; подруги і свахи просять у 
піснях благословеня для молодої від батька, матери і всеї родини. 

Коли молодій розплетуть косу, прощаєсь вона у піснях із своїм дївованєм. 
Свахи печуть коровай. 

На другий день молодий приїжджає до дому молодої і привозить єї дари, від-
так виводять молодих до шлюбу серед прекрасних обрядових співів, що розжало-
блюють присутних до слїз. 

По обідї відходить молодий з частию весїльних гостий до дому та аж пізно в 
ночи вибирає ся з дружбою і боярами по жінку. Єго приїзд звіщають свахи піснею: 

 
Ішла Марусенька по воду 
До камяного броду. 
Ще й по воду не дійшла, 
В поли ігроньку вчула, 
До дому сї вернула. 
Строснула коновками, 
Сплеснула рученьками: 
"Ой батеньку, душенько! 
Велика війна іде. 
Будут нас воювати, 
Мене з собою брати. 
Малую, молодую, 
Ягідку червоную". 
"Марусю, дитє моє, 
Сховай сї до сьвітлоньки 

                                                      
111 Лисенко: "Збірник укр. пісень". III. ст. 80. 
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Межи красні дївоньки!" 
"І там мене пізнають 
По моїй головонцї 
По русії косонцї. 
Бо всї дівоньки в косах 
І в рутяних віноньках, 
Йно моя розплетена, 
Барвінком обложена"112. 

 
В часї тих співів молода старає ся як найскорше сховати ся перед молодим, 

котрий саме тепер вступав до хати і знаходить молоду досить швидко; одначе єї 
брат не позваляє молодому до неї доторкнути ся, засїдає з сестрою і єї подругами 
за стіл і відтам боронить ся проти заходів мужа. Врештї молодий платить якийсь 
окуп братови молодої, що аж тодї позваляє забрати сестру. 

Сей обряд єсть безперечно останком глубокої старини, єсть памяткою давних 
форм родинного житя: молодий парубок, хотячи оженити ся, збирав собі дружину 
відважних товаришів, нападав на дім молодої і викрадав її або здобував силою. 
Пізнїйше увійшло в звичай, що молодий платив окуп родинї молодої і купував 
собі жінку. 

У піснях весїльних мало й згадує ся про батька: се були такі часи, коли мати 
була головою родини і давала своє імя дїтям. 

Отже у піснях і обрядах весїльних лишили ся слїди такого ладу (т. зв. матрия-
рхату), який уже давно минув ся і уступив місце новому порядкови. 

Любов, яка вяже молоду із родиною, і жаль із причини розлуки найкраще 
оспівані у піснях, якими свахи проводять прощанє молодої із рідною хатою: 

 

 
 
"Ой не плач, не плач, моя матїнко, за мною, 
Не заберу я усього добра з собою. 
Покину тобі свої слїдоньки на дворі, 
Покину тобі свої сльозоньки на столї, 
Покину тобі пахуче зїля в коморі"113. 

 

                                                      
112 Головацкий: 
113 Рукопис. збірник Осипа Роздольского. 
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Дуже старинні суть також деякі приколи ско в і  п і с н ї , як на се показує їх 
форма пісенна. У колисанках оспівана нїжна материна любов та журба над буду-
чою долею дитини: 

 
Сонїнко зайде (2) 

Тай назад воно зійде, 
Матінка умре (2) 

Вже йинчої не буде. 
Хоть вна сї найде, (2) 

Все вона не рідненька, 
Що сї притулит, (2) 

Все вона студененька. 
 

У збірниках народних пісень звичайно найбогатший є той віддїл, що обіймає 
любовн і  п і с н ї ; не подивуємо ся тому, коли зважимо, що любов то найкращий 
вицьвіт людскої душі, то весняне сьвято в житю чоловіка; любов, се чувство, що 
в своїй порі стає осередком змагань людскої одиницї, жерелом особистого щастя 
або й нещастя. Любов не знає нїякої ріжницї між хлопом і паном та однаково 
процьвітає у царскій палатї, як і під соломяною стріхою. Так було здавна, як люд-
ска память сягає, і так оно єсть до нинї. 

Оттому то любов оспівували залюбки поети усїх часів, оттому то і в україньс-
кій народній поезиї любовні піснї занимають таке визначне місце не лиш що до 
числа, але також з огляду на красу, богацтво і ріжнородність змісту. Притім лю-
бовні піснї не переживають ся так скоро як пр. історичні піснї, не перестають за-
всїгди бути зрозумілими та не тратять своєї живучости і примани. Любовні піснї 
україньского народу перейняті глубоким нїжним чувством, з’ображують з вели-
кою правдою всїлякі радости і скорботи, яких приходить ся зазнати закоханим. 
Наведемо тут кілька примірів що кращих любовних пісень. 

 
Милий  надходит ь . 
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Колиб знала, колиб знала, 
Відкіль виглядати, 
Toб наняла, заставила 
Стежку промітати. 

Аж він іде, аж він іде, 
Ступає дрібненько, 
Тож то милий, тож то любий, 
Дивіте ся, ненько! 

Дощик, дощик, 
Аж із стріхи капотить, 
Розсердив ся мій миленький, 
Аж ногама тупотить. 

Розсердив ся, розгнївав ся 
Мій милий на мене, 
А як гляне, серце вяне 
І в його і в мене114. 

 
 

Д ї вчина  виходи т ь  до  мило го  на  ро змову. 

 
Ой як зійшла зірниченька, усе поле осьвітила, 
Та як вийшла дївчинонька, козаченька звеселила. 
– Ой ти дївчино, ти тихая погідонько, 

                                                      
114 Лисенко: Збірник укр. пісень т. І ст. 67. 
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Ой дай же менї сьи чути, та як вийдеш по водоньку. 
Ой не так то по водоньку, та як вже підеш з водою, 
Постав мила коновоньки та поговори зо мною. 
 
Понад тими гороньками сходить місїць з зороньками, 
Я ще вижше підлїтає сивий сокіл з вірлоньками. 
Ой летит же він летит тей крилоньками блудит, 
Ой як тяжко на серденьку, як хто кого вірно любит115. 

 
 
Туг а  д ї вчини  з а  милим , що не вертає з далекого краю. 

 
"Ох і рад би я повівати, 
Так глибокиї яри, 
Ох і рад би я серце к тобі прибувати, 
Так далекиї краї". 

"Ох і рад би я повівати, 
Так лютиї морозеньки, 
Ох, рад би я серце к тобі прибувати, 
Так лютиї вороженьки". 

"Ох і прибудь, прибудь, мій миленький, 
Та я з тебе рада буду, 
Сю нічку не спала ще й другу не буду, 
За тобою, серце, як голубка гуду". 

"Та замочила хустиночку, 
Дрібні слези витираючи, 
Ой і видивила свої карі очі, 
Тебе серце виглядаючи". 

                                                      
115 Ів. Колесса: "Етноґраф. Збірник" XI. ст. 118. 
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Не повіває буйний вітер 
Із глибокого яру, 
Ой і не прибуває козак молоденький 
Із далекого краю. 

Та не повіє буйний вітер 
Та із степу широкого, 
Ой і не жди не жди, молода дївчино, 
Козаченька чорноокого. 

Ой не повіває буйний вітер 
Та із чистого поля, 
Ой і не жди, не жди того козаченька, 
Видко твоя така доля116. 

 
 

Милий  покида є . 
 

 
 
Чом не ходиш ти до мене крутими горами, 
Покидаєш сиротину поміж ворогами? 

Чом ти милий не послухав, як тобі казала: 
Ходїм, серце, повінчаймось, щоб мати не знала? 

Ти все неньку свою слухав, мене покидаєш, 
Покидаєш сиротину, иншої шукаєш. 

Найдеш собі дївчиноньку з карими очима, 
Буде тобі, серце моє, камінь за плечима. 

Найдеш собі дївчиноньку з чорними бровами, 
Та не знайдеш тиї правди, що була між нами. 

Такий камінь тяжкий-важкий на серденьку буде, 
Покидаєш через люде, сам Бог сьвідком буде117. 

 
 
 

                                                      
116 Лисенко: Збірник укр. пісень, т. І. ст. 57. 
117 Лисенко: Збірн. укр. пісень т. І. ст. 51. 
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Милий  г ин е  на  чужин ї .  

 
"Я без тебе загину, 
Як ти підеш в чужину". 
"Я верну ся серденько в осени, 
Як упаде листячко з калини". 

Ждала дївка навісна, 
Мина осїнь і весна: 
Нема, нема козаченька тай не чуть, 
Злії люде вороженьки вже кують. 

А як жито зацвило, 
Прийшла вістка у село: 
Не вертатись вже до тебе козаку, 
Заснув в степу він сердега до віку118. 

 
 

Жаль  д ї вчини  по  ут р ат ї  мило го . 

 
                                                      
118 Лисенко: Збірн. укр. пісень 7-тий десяток ст. 16. 
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Ой хоч-же піймаю, 
Тай уже-ж не такого, 
Не приляже моє серденько 
Ніколи до його. 

Ой гаю мій, гаю 
Та густий зелененький, 
Любив мене та козаченько 
Хороший молоденький. 

Ой гаю мій, гаю 
Та густий, кучерявий, 
Любив мене та козаченько 
Хороший, чорнявий119. 

 
 

Пі сн ї  про  подружє . 

Піснї про подружє оспівують переважно лиху  долю  з амужно ї  жінки  і 
складають ся на сумний  обра з  жіночо ї  невол ї . 

Силуваний  шлюб ,  бр а к  любови  м іж  подру г ами ,  лихий  муж ,  
пяниця ,  нелюб ,  лиха  с ве круха ,  неприхильн а  родина  мужа ,  
ро злучниця  – отсе найзвичайнїйші теми пісень про подружє. У тих піснях ви-
ливає замужна жінка гіркі сльози і наріканя на свою нещасливу долю, жаль за 
утраченими лїтами, за змарнованим житєм, тугу за далекою родиною, а всї свої 
муки душевні виспівує з великою правдою і глубоким чувством так, що укр а ї -
нь с к і  п і сн ї  про  жіноче  го р е  числя т ь  с я  до  найкр ащих  в з і р ц ї в  
л ї рично ї  по е зи ї 120,  на  як і  лиш  м і г  здобу ти  с я  людский  дух . 

Треба лиш дивувати ся, як отсї мілїони поневолених, принижених, нещасли-
вих жінок можуть серед тяжкої працї і невідрадних відносин родинних заховати 
чистоту серця та сьвіжість і силу духа, що стати їх на такі прекрасні піснї. Звісна 
річ, що народн і  п і сн ї  плекають  і  сп і вають  голо вно  жінки  і  д ї в -
ч ат а ;  нема  сумн ї ву,  що  жіноцтво  і  ви творило  найб і л ьшу  ч а с т ь  
п і с ен ь  з  житя  родинно го  і  о соби с то го , особливо-ж піснї про любов і 
про подружне горе. 

Лиха  св е круха . 

 
                                                      
119 Лисенко: Збірник україньских пісень І. вип. ст. 45. 
120 що осьпівує особисті чувства. 
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Гей, в мене ненька та й не рідная, 
А свекруха неймовірная. 

Гей, сами сїли та вечеряти, 
Мене молоду та шлють по воду. 

Гей, шлють по воду по кринишную 
Мене молоду непривишную. 

Гей, шлють по воду по холодную, 
Мене молоду та безродную. 

Гей, по воду йшла через батьків двір, 
А з водою під віконечком. 

Гей, седить батько край віконечка, 
Держить, руку коло серденька. 

"Гей, дитя-ж моє та коханеє, 
Житя твоє препоганеє! 

Гей, в мене була за хазяйочку, 
А в свекрухи та за наймичку. 

Гей, в мене була та за клюшницю, 
А в свекрухи за послушницю. 

Гей, не плач, дочко, нї на батенька, 
Не плач, дочко, тай на матїнку. 

Гей, а плач, дочко, та на воленьку, 
Що втопила та головоньку"121. 

 
 

Муж  пяниця . 
 

 
 
А пяниця тай не каєть ся, 

Як день так ніч пє, 
А як прийде із коршми до дому, 

Мене молодую бє. 

                                                      
121 Лисенко: Збірник укр. пісень, т. V. ст. 21. 
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Відсуну я та кватирочку, 
Моя матїнка йде; 

Питаєть ся дїточок дрібненьких, 
Чи пяниця дома є. 

"Потихеньку, помаленьку 
Моя матінко, йди: 

Спить пяниця в рубленій коморі, 
А ти, мамо, не збуди. 

"Та нехай він спить та нехай він спить, 
Щоб до віку він не встав, 

Щоб він твою бідну головоньку 
Та вже більше не клопотав". 

"Ой не лай, моя матїнко, 
Пяницю мого, 

Єсть у мене дїточки дрібненькі, 
Горе жити без його"122. 

 
 
Муж -нелюб  побиває жінку, вона-ж переказує матері про свою недолю. 
 

 
 
Она єму стелит білу постеленьку, 
А він їй готує дротяну нагайку. 

Біла постеленька порохом припала, 
Дротяна нагайка біле тїлце рвала. 

Біла постеленька порохом присїла, 
Дротяна нагайка кровю обкипіла. 

Он мужу-ж мій, мужу, не бий мене дуже, 
В мене тїло біле, болит мене дуже! 

Пусти мене мужу в вишневий садочок, 
Та най я си урву ружевий квіточок. 

                                                      
122 Лисенко: Збірн. укр пісень т. V. ст. 15. 



Огляд україньско-рускої народної поезиї 251 

Взяла ружу-квітку тай вергла на воду: 
"Плини, плини, руже-квітко, аж до мого роду. 

Плини, руже-квітко, плини по Дунаю, 
Як увидиш мою неньку, приплини до краю". 

Вийшла стара мати в Дунай воду брати, 
Як уздріла ружу-квітку, та взяла плакати. 

"Де-ж ти, руже-квітко, ту ся й обявила. 
Відай тебе моя донька й опустила?" 

"Ти гадала мати, що мя не згодуєш, 
Далась мене за нелюба, а тепер бануєш! 

Ти гадала, мати, що мя ся не збудеш, 
Така прийде годинонька, ще плакати будеш"123. 

 
 

Жінка  покид а є  мужа . 
 

 
 
Ой оре Івась, оре, вже сонце під полудне, 
"Ой нема-ж тої Марисуненьки, а вже-ж бо єї не буде". 
Прийшов Івась до хати, взьив сьи дїтий питати: 
"Ой дїти-ж мої тей дрібнесенькі, ой де-ж є ваші мати?" – 
"Ой пішла наші мати ой у гай за теляти, 
Ой казала вна нам, обіцьила вна нам, що будете сиротяти". 
Взьив-же Івась дитинку, підхилив си кватирку, 
"Ей верни сї, верни Марисуненько, та вважьий на дитинку". 
"Хіба-бим дурна була тей розуму не мала, 
Та щоби я сї, до песього сина тей назад повертала". 
Вернула сї Марисьи а й у чотири лїта, 
"Ей прийми-ж мене, ти мій Івасеньку, тей до свого обіда". 
"Нагадай си, Марисю, ой та на сирід лїта, 
Ой був же я тей до полуднї без раного обіда"124. 

 
                                                      
123 Лисенко: Збірник укр. пісень т. IV. ст. 57. 
124 Ів. Колесса: Етноґр. Збірник XI. ст. 206. 
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Ро злучниця . 

 
"Не мож буде, мила, та кедрини дістати, 
Такой будеш мила у яловім лежати". 
"Поховай мі, милий, та в вишневім садочку. 
Посади мі, милий, конец голов ягодочку. 
Я сам будеш, милий, по садочку ходити, 
Будеш розлучницю за рученьку водити. 
Будеш розлучницю за рученьку водити, 
Мене молоденьку будеш з гробу будити. 
Ой устань-же, мила, та устань, подиви сї, 
Вже твоя худібка по сьвіточку розійшла сї. 
Ой ней она іде, та чей она зійде сї, 
А вже она свої ґаздинї не прижде сї. 
Ой устань-же, мила, та устань подиви сї, 
Вже твої дїточки по службонцї розійшли сї. 
Ой ней они ідут, та чей они зійдут сї, 
Я вжеж они свої матїнки не приждут сї. 
Ой устань-же, мила, та устань милесенька, 
Плаче за тобою та дитина малесенька. 
Ой ней она плаче, чей она перестане, 
Я хто вже раз умре, той вже з гробу не встане. 
Ой устань-же, мила, та устань, чорнобрива, 
Вже твоя ягідка та в головах зацвила. 
Ой ней она цвите та ней вна процвитає, 
Я хто вже раз умре, та ней в гробі спочиває"125. 

 
 

Сирот а  і  мачуха . 

 
                                                      
125 Ів. Колесса: Етноґраф. збірник XI. 224. 
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Ой пішли-ж бо они горами-долами, 
Здибав їх Син Божий з трома ангелами. 
"Де йдете сирітки?" – "Матїнки шукати, 
Ой уже три роки, як ї не видати". 
"Ой не йди, сирітко, бо далеко зайдеш, 
Ти свої матїнки вже нїгде не знайдеш. 
Ой вломи, сирітко, три прути лозові 
Та удар, сирітко, три рази по гробі". 
"Ой а хто-ж там, хто-ж там та на моїм гробі?" 
"То я, мамунцуню, озміт мене д’ собі". 
"Ту нема що, сину, нї їсти, нї пити, 
Приказав Син Божий в сирі земли гнити". 
"Не хочу, мамусю, нї їсти, нї пити, 
Лише я сї хочу на вас подивити". 
"Ідиси, сирітко, ідиси до дому, 
Ней тобі мачуха я змиє голову". 
"Як головку миє, тьижко проклинає, 
А як заплїтає, з тїлом вириває, 
За кождим волоском кровцю випускає. 
Як сорочку крає, тяжко проклинає, 
Абис не сходила, бос не заробила. 
А як хлїбок крає, як кленовий листок, 
Та ще сї питає: ци ззїш ти го вшисток ? 
Ой ззіслав-же Господь два ангели з неба, 
Та взьили сирітку до ясного неба. 
Ой струтив же злий дух два д’яволи з пекла, 
Та взьили мачуху гаками до пекла. 
Плавай ту, мачухо, маєш ту широко, 
Поглядай на небо, як небо високо. 
Взьила сї мачуха я в гору дивити, 
Взьили тяжкі враги в очи смолу лльити. 
Ой дай ми сї, Боже, на той сьвіт дістати, 
Та буду я знати сиріт шінувати126. 

 
 
 
 
 

                                                      
126 Ів. Колесса: Етноґрафічний Збірник XI. ст. 245. 
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Ґ. Вандруючі піснї – баляди. 

 
Між україньскими народними піснями єсть спора пайка таких, що їх спі-

вають по своєму майже усї европейскі народи: се мандрівні піснї, що не дер-
жать ся вузких етноґрафічних127 границь, а переходять від народа до народа. 
Отсї піснї, звані також б алядами , оспівують якісь незвичайні, сумні подїї, 
як убийство мужа, жінки, брата, шлюб із сестрою і пр. Якраз для сеї незви-
чайности змісту баляди розповсюднили ся широко, так, що становлять спіль-
не міжнародне добро богато народів і ріжних племен. Через те не хочемо ска-
зати, щоб усї баляди належали до мандрівних пісень, або щоб усї мандрівні 
піснї були балядами. Єсть то річ дуже нелегка дослїдити науковим способом, 
який нарід і в якім часї утворив чи переймив якунебудь із тих мандрівних пі-
сень. Через те у таких піснях годї дошукати ся повного образу народного жи-
тя і характеру з єго типовими128 рисами, таксамо як і в казках, що задля чудо-
вного змісту переходять від народу до народу; така приміром казка про 
мерця-опира, що приходить до любленої за житя дївчини і бере її з собою до 
гробу. А всеж таки годить ся зазначити, що кождий  нар і д ,  переймаючи  
якунебудь  мандр і вну  т ему,  оброблює  ї ї  в і дпов і дно  до  с во є ї  
вдач і  і  с ьв і то гляду. Отже хотяй основа мандрівних пісень не єсть на-
родна, то подибають ся в них дрібнїйші побутові риси, що характеризують 
нарід, котрий по своєму оспівав мандрівні теми, надавши тим пісням місцеву 
закраску. В мандрівних піснях, які співає україньско-руский нарід, подибають 
ся найчастїйше ось які балядові теми129: 

1. Дївчина за намовою коханця напуває брата трутиною. 
2. Дївчина напуває отруєю зрадливого любка. 
3. Панї забиває мужа, єго братя карають смертию убійницю. 
4. Козак убиває зрадливу любку. 
5. Муж убиває жінку за намовою матери. 
6. Муж убиває жінку за намовою вдови. 
7. Зла свекруха чарами перемінює невістку в тополю. 
8. Свекруха, наготовивши трутини для нелюбої невістки, отруїла власно-

го сина. 
9. Жінка думаючи, що муж згинув на війнї, виходить за другого заміж, 

тимчасом на весїлє над’їздить перший муж з війни. 
10. Брат вінчає ся з рідною сестрою, не знаючи її роду. 
11. Розбійники забивають сестриного мужа, найстарший брат покохав рі-

дну сестру, не знаючи єї роду. 
12. Чужоземцї заманюють у коршмі дївчину, щоб з ними вандрувала, від-

так палять її живцем, привязавши до сосни. 

                                                      
127 народних. 
128 знаменними. 
129 справи, подїї, предмети. 
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13. Син лицяє ся до вдови не знаючи, що се єго мати. 
14. Батько або брат продав дочку (сестру) Турчинови. 
15. Батько продає дочку розбійникам, брат ратує сестру. 
16. Муж забиває ся на гробі жінки, котру сам зарубав через непорозумінє. 
17. Зраджена дївчина топить ся. 
18. Мати-покритка топить дитину. 
19. Закохана пара топить ся через те, що родичі не позволили на звінчанє. 
20. Панї любить Петруся, – пан каже єго забити (втопити). 
Отсї мандрівні піснї порушають такі загально-людскі справи, що по всї часи 

однаково ворушать людску душу, однаково займають серце кождого чоловіка, до 
якоїнебудь народности він належав би, томуж і співають сї піснї по своєму ріжні 
народи, знаходячи у них щось спільного усїм людям. 

Декотрі із тих мандрівних пісень походять із дуже давних часів, та нагадують 
поданя і перекази давних Греків про кровосумішку, як прим. отся пісня: 

 
 

Вдова  і  є ї  женихи ,  р і дн і  сини . 
 

 
 

Як вона їх зродила, в чорний китай повила. 
В чорний китай повила тай в човенце вложила. 
Тай в човенце вложила, в тихий Дунай пустила. 
"Ой ти тихий Дунаю, я в тя дїти пускаю. 
Ой ви жовті пісочки, корміт мої дїточки. 
Ой ви круті береги, не втопіт ми два сини". 
В сїм лїт вийшла по воду, думцї стоять на броду. 
Єден чеше голову, другий мруга на вдову. 
"Ой ти вдово молода, чи любиш ти думцї два?" 
"Ой я думцї любю тай за думця піду. 
За єдного сама йду, за другого дочку шлю". 
Який тепер сьвіт настав, що брат сестри не пізнав. 
Яка тепер година, йшла би мати за сина130. 

 
 
                                                      
130 Ів. Колесса: рукопис. збірник т. І. ст. 5. 
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Зла  св е круха  стає причиною смерти невістки і онучати: 
 

 
 
Та послала Галю в недїленьку жати: 
"Іди, доню, та не оглядай ся, 
Жни пшеницю та не розгинай ся''. 
Ішла Галя тай не оглядалась, 
Жала Галя тай не розгиналась. 
Ой дожала Галечка до краю, 
Оглядїлась, – сонечко сїдає. 
Як побігла Галя із поля до дому, 
Пішла Галя корів-же доїти. 
Чотирі здоїла, під пятою сїла. 
Вийшла к’ Галї свекруха лихая: 
"Ой ти-ж Галю, ще й ти молодая, 
А де-ж твоя, Галю, дитина малая?" 
"Ох менї горе, я в полї забула!" 
Як побігла Галя із дому у поле, 
А там лїтає орел сизокрилий. 
"Ох і ти лїтаєш, сизокрилий орле, 
Чи не бачив малої дитини?" 
"Ой я бачив та ще й приглядав ся: 
Коло неї аж три няньки скачуть. 
Що первая очі випиває, 
А другая серденько виймає, 
А третяя кісточки хитає". 
Як побігла Галя із поля до дому, 
"Ой дай, мати, гостренького ножа, 
Урізати лляне полотенце". 
Не влучила Галя в лляне полотенце, 
А влучила сама себе в серце. 
"Оце-ж тобі, мати, три гріхи на душу: 
Що первий гріх – недїля сьвятая, 
А другий гріх – дитина малая. 
А третїй гріх – Галя молодая". 
Що по Галї усї дзвони дзвонять, 
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А свекруху нагаями гонять. 
Що на Галю домовину тешуть, 
А свекруху нагайками чешуть. 
А вже Галю, Галю поховали, 
А свекруху на Сібір загнали. 
Що по Галї увесь народ плаче, 
По свекрусї чорний ворон кряче131. 

 
Мати  от ру ї л а  р і дно го  син а  тою отрутою, що приготовила для нелю-

бої невістки: 

 
"Тобі-м синку рада, бо-с моя дитина, 
Невістцї-м не рада – чужа чуженина". 
Пішла до пивницї, взьила три скльинницї: 
У єдну зачерла вина солодкого, 
У другу зачерла вина дзеленого, 
А в трету зачерла їду гадьичого. 
Сама сї напила вина дзеленого, 
А синови дала меду солодкого, 
А невістці дала їду гадьичого. 
Миленька не пила, з милим подїлила. 
А милий напив сї, з лави повалив сї. 
"Ой Боже мій, Боже, що я ізробила, 
Свого миленького на віки-м стройила!" 
"Ой цит мила, ой цит, не ти мі стройила, 
Стройила мі ненька, вся моя родина!"132 

 
Мати  с т а є  мимох і т ь  причиною  смерти  син а  і  нев і с т ки : 

 
                                                      
131 Лисенко: Збірник укр. пісень т. V. ст. 17. 
132 Ів. Колесса Етноґр. Збірник т. XI. ст. 301. 
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Єго мати старенькая в голову си взьила, 
Написала дрібне листє тай на почту дала. 
"Твої двори муровані порозвалювані, 
Твої стайнї муровані порозвалювані, 
Твої конї воронії порозпродувані, 
Твої вози кованії порозтягувані, 
Твої куфи мід-горівка розпечьитанії, 
Твоя челядь препишная порозправлювана"... 
А молодий Дребеньоха в голову си узяв, 
Всїдлав собі ворон-коня тай до дому примахав. 
Ой приїхав Дребеньоха та до свого двора, 
Вийшла їмость Катерина я ще краща, як була. 
А молодий Дребеньоха тай на тото не вважав 
Та і виняв гострий палаш, голову єї істяв. 
Єго двори муровані я ще кращі, як були, 
Єго стайнї муровані я ще лїпші, як були, 
Єго конї воронїї позастоювані, 
Єго вози кованії позатачувані, 
Єго челїдь препишная я ще краща, як була, 
Єго мати старенькая на крісельци сидит 
Тай молоде Дребеньитко на рученьках держит. 
"Ой кобим сьи, моя мамо, Пана Бога не бояв, 
Табим виняв гострий палаш, голову бим ти істяв". 
Ой поїхав Дребеньоха на високу гору 
І сам собі і коневи головоньку утрунув. 
"Ой ти горо кремінная, взялас мого вітця, 
Озми-ж мене молодого – молодого удівця"...133 

 
 
 

4 .  Давн їйші  і  нов ійші  верстви  в  народних  п і снях . 
 

Бачимо із того короткого огляду україньских народних пісень, що они прово-
дять не лиш житє одиницї від колиски до гробової дошки, але об і ймають  жи -
т є  ц ї л о го  народу  і  то  в і д  найда вн ї йших  ч а с і в ,  як  с я г а є  народ -
на  памя т ь ,  в і д  поход і в  во ї вничих  дружин  у  д а л е к і  з емл ї  з а  
здобич ею  аж  до  найнов і йшо ї  доби ,  коли  нужда  жене  нашого  
с е л янина  з а  море . 

                                                      
133 Ів. Колесса. Рукопис. збірник. 
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У кождім роздїлї пісень бачимо д авн ї йш і  і  нов і йш і  формаци ї . І так 
піснї обрядові і релїґійні подають цїлу історию релїґійних вірувань, починаючи 
від обожаня явищ і сил природи аж до звеличеня християньских сьвятих. 

Історичні і полїтичні піснї найвиразнїйше показують давнїйші і новійші верс-
тви. 

Нї один славяньский нарід кромі Сербів не має так богатої історичної поезиї, 
як україньско-руский нарід. Дуже значна чисельність історичних пісень стано-
вить характеристичну признаку україньскої народної поезиї. 

Знаменитий дослїдувач україньскої народної поезиї Михайло Драгоманів до-
казує, що навіть про так давні часи, як дружинна і княжа доба, переховали ся в 
україньских народних піснях доволї ясні спомини: "Нав і т ь  у  найд авн їщих  
с во ї х  памятка х  укр а ї н ь с ка  по е зи я  з бе р і г а є  у  сил ьному  с тупн ї  
і с торичний ,  а  не  ка з ко вий  хар а кт е р " 134.  Зма г ан є  до  сусп і л ьно ї  
вол ї  і  прот е с т  проти  ус яко го  насил ь с т ва  і  поне вол еня  –  с е  
пров і дна  і д е я , що тягне ся безпереривним пасмом в історичних піснях украї-
ньского народу від найдавнїйших часів до нинїшного дня. 

В україньских історичних піснях оспівані прояви масових рухів народних в 
оборонї свободи і народних прав. Поетичними  памя тниками  дока з а в  
укр а ї н ь с кий  нар і д ,  що  з о в с їм  с ь в і домо  боровс я  з а  с вою  волю ,  
що  с т р ем і в  до  д емокр атично го  с т рою  су сп і л ьно го ,  з  виборним  
л адом , так як було у Запороскій Сїчи. 

У піснях станових, як приміром у скотарских, господарских, чумацких – слї-
дно також давнїйші і новійші верстви, таксамо, як у піснях із родинного житя: і 
так піснї весїльні згадують про на пів дикі звичаї і старинні форми родинного 
житя, коли не було шлюбів ("брацы же не бываху135 – як говорить лїтописець – но 
игрища межю селы"), а жених силоміць поривав молоду або здобував її збруєю 
або й купував за гроші, як невільницю. Зовсїм що иньшого бачимо в новійших 
піснях любовних і родинних, які показують поважанє для женщини а навіть дуже 
мягкі відносини обох полів. 

У декотрих мандрівних піснях бачить Драгоманів в і д гом і н  с е р еднов і -
ко во ї  лицар с ко ї  по е зи ї , що ішла до нас із заходу; порівнуючи пісню про 
королевича (що вернувши з далекої дороги застав свою жінку помершою від зло-
гів) із відмінами тої-ж піснї у иньших народів, виказує Драгоманів, як то мандрі-
вна тема у кождій сторонї обростала дрібними рисами, характерними для народу 
тої сторони. Із таких порівняних дослїдів показує ся щораз то яснїйше, що у пе-
рейманю і передаваню мандрівних пісень Україна була посередницею межи пів-
денно-західною Европою а північно-східною Русию, себто Московщиною136. 

Ми подїлили народні піснї відповідно до їх змісту на пять головних роздїлів, 
а то: 1 )  обрядо в і  і  р ел ї ґ і йн і  п і с н ї ,  2 )  і с то ричн і  і  пол ї тичн і  п і с -
н ї ,  3 )  с т ано в і  п і сн ї ,  4 )  п і сн ї  з  житя  о с оби с то го  і  родинно го ,  
5 )  мандр і вн і  п і сн ї  –  ба ляди . Та уже висше зауважили ми, що між обря-
довими піснями містить ся богато любовних і господарских і історичних. Між 

                                                      
134 Драгоманів: Розвідки. Збірник фільольоґіч. секциї Наук. Тов. ім. Шевченка т. II ст. 13. 
135 Не було шлюбів. 
136 Драгоманів: Розвідки. Збірник фільольоґічної секциї Н. Т. і. Ш. т. II. ст. 86-7. 
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історичними піснями подибаємо родинні, любовні і станові. Взагалї неможна 
придумати такого докладного подїлу пісень, щоб у найменьших подробицях від-
повідав пісенному материялови і щоб не треба було тут і там поробити деяких 
уступок. У висше поданім оглядї звертали ми увагу головно на такі піснї, що з 
поважної сторони обрисовують народне житє; але до кождого із висше наведених 
роздїлів народних пісень можна завести споре число шуточних ,  на с ьм іш -
ливих  п і с ен ь ,  нав і я них  здоровим  природним  г умором  і  ве с е -
ло с тию . Навіть між обрядовими і релїґійними піснями єсть спора пайка таких, 
що в них бачимо іронїчне137 відношенє до обряду. Годить ся тут згадати ще кіль-
кома словами про коломийки , що підходять найбільше під роздїли станових 
пісень і пісень із житя особистого і родинного. Коломийка ріжнить ся від усїх 
иньших пісень своєю короткою формою: що два чотирнайцятискладові стихи 
злучені в одну строфу138 замикають скінчену думку і становлять для себе цїлість. 
Часто лучать в одну цїлість дві, три або і більше коломийкових строф. 

Коломийки – с е  найнов і йша  ве р с т ва  народних  п і с ень ,  с е  може  
одинока  г а лу з а  народно ї  т ворчо с ти ,  що  й  до си  бе з  пер е с т анку  
з р о с т а є  і  з бо г ачу є  с я  новим змістом. В Галичинї коломийки стали пану -
ючою  формою  п і с енною , що поволи випирає і приглушує давні довші піс-
нї. В однім селї Ходовичах стрийского повіта записав пок. Др. Ів. Колесса 2.326 
коломийкових стихів. Коломийки обіймають своїм змістом усї ясні і темні сторо-
ни народного побуту, а завдяки своїй короткій формі втискають ся в найменчі по-
дробицї особистого і родинного житя, доторкають таких житєвих проявів і дріб-
них рисів народного побуту, які не можуть нїяк найти місця у довших піснях. 
Велика часть коломийок належить до жартовливих, насьмішливих пісень. 

 
 
 

Частина III. 
 

5 .  Крас а  поетичного  вислову  у  народних  п і снях . 
 
Та ємна  чаруюча  сил а  по е тично го  с лова  л ежить  у  т ім ,  що  

оно  не  лиш  с во їм  зм і с том  роби ть  вр аж і н є  на  ро зум  і  с е рц е  
чолов і ка ,  а л е  і  с во єю  г а рною  формою ,  г а рним  ви сло вом  і  сп і -
вучо с тю  вдо воля є  природному  почу тю  кр а си , (яке в більшій або ме-
ншій степени вроджене є кождому чоловікови) і  побуджує  фант а зию , то є 
духову силу, через котру ми є в станї представити собі такі річи, яких небачимо 
перед очима. Хоча наш сїльский люд жиє в великій бідї, то єсть у него дуже висо-
ко розвинене природне  з а любован є  в  по е зи ї  і  нахил  до  в с е го ,  що  
в і д з н ач а є  с я  кр а с ою . Наш селянин любить, щоб його хата була не лишень 
тепла, міцна і вигідна, але, щоб она і з верха була чистенько вимазана і щоб в се-
рединї була гарно прибрана, та украшена килимами, різьбами, чи образами. Коло 

                                                      
137 насьмішливе. 
138 зворотку. 
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хати садять наші селяни цьвіти і деревину не так для пожитку, як радше для при-
краси. 

Так само украшають наші селяни білє і одїж ріжнобарвними богатими виши-
вками, а хатню посуду різьбами. Тії взори народного прикрашуваня то є орнамен-
ту у вишивках, ґірданах або ланках, плетених з пацьорків, килимах, витиканих з 
вовни, писанках, різьбах і глиняних поливаних виробах, показувані на всесьвіт-
них виставах звертають на себе загальну увагу чужинцїв і знавцїв незвичайним 
богатством помислів і своєрідною красою. Тесаме можна-б сказати і про наші 
прекрасні деревляні церкви, що їх будували давнїйше сїльскі доморослі майстри. 

А вже в народних піснях найсильнїйше проявило ся отсе вроджене нашому 
народови почутє краси: в народній поезиї достигло оно найвисшого розвою. 

Уже с ама  в і рн і с т ь  у  з ’обр аженю  народно го  житя  і  щир і с т ь  
чув с т ва  нада є  рус ким  народним  п і сн ям  в е лико ї  примани .  При -
т ім  в і д з н ач ають  с я  т і ї  п і с н ї  не з вич айною  кр а с отою  ви слову  і  
по е тичних  обр а з і в . Возьмім за примір весїльну пісню, що її співають при 
вінкоплетинах, коли молода є сиротою: 

 
 
Знати молоду, що сирітонька, 

Що матїнки не має. 
Стів не встелений, двір не вметений, 

Родина не спрошена. 
Ой післала вна сив соколенька 

В країну по родину, 
Сив зазуленьку в сиру земленьку 

По рідну матїноньку. 
Сив сокіл летить, красно щебече: 

"Їде родина, їде!" 
Зазулька летить, жалібно кує: 

"Нема матїнки, нема! 
"Твоя матїнка (2) 

тей перед Богом стоїт, 
на вхрест рученьки держит 
тей у Бога сї просит": 

"Гей спусти-ж мене, мій милий Боже, 
дрібним дощом на землю, 
ясним сонцьом до хати, 
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та ней я сї придивю 
тей своєму дитяти: 
Ци красно оно вбране, 
на посаг посаджене? 
ци є на нїм віночок, 
ци є у нїм чісночок?" 

"Ой красно оно вбране, 
На посаг посаджене, 
Ой є на нїм віночок 
Тей є у нїм чісночок, 
Убране як панятко, 
Сидит си сиротятко. 
Убрали єго люде, 
Добра доленька буде"139. 

 
 Ся пісня висказує жаль молодої-сироти, що в так важній хвилї нема коло неї 

матери, щоб усему лад дала та щоб поблагословила її під вінець: але в яких пре-
красних високо-поетичних образах виспівує молода свою думу! Она уявляє собі, 
що мати десь на другім сьвітї, бажаючи горячо побачити свою дитину під вінцем, 
іде перед лице самого Бога, складає руки на вхрест та просить-благає, щоб вільно 
їй було той раз зійти на землю, як дощ із хмари сходить, та з’явити ся у хатї як 
радісне сонце. Того образу ми не бачимо очима, а лишень представляємо єго собі 
в нашій уяві; спосібність чоловіка витворювати в своїй душі такі образи, яких не 
бачимо на яві, називають уявою або фантазиєю. Отже кромі щирого чувства, що 
промавляє нам до серця, бачимо у сїй піснї ще прекрасні поетичні образи, що ча-
рують нас своєю красою та побуджують нашу фантазию. Коли возмемо під увагу 
ще й розкішну мельодию, то є нуту, або голос, під який співає ся висше наведена 
весїльна пісня, то й зрозуміємо те глубоке вражінє, яке она робить на слухачів це 
лиш своїм змістом, але також незвичайною красою поетичної форми. 

Великої примани надає україньским народним пісням часто уживаний р і в -
ноб іжний  ( а бо  пар а л єл ьний )  укл ад  двох  обра з і в  а бо  двох  ду -
мок ,  що  с тоя т ь  і з  с обою  в  т ї с н і й  з вя зи  і  дають  з вич айно  пр е -
кр а сн і  пор і вн ян я , як се бачимо в отсих коломийках: 

 

                                                      
139 Ів. Колесса: Етноґр. Збірник т. XI. ст. 172.  
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2. Коло млина ясенина, явір похилив сї, 
Як не озму, кого люблю, не буду женив сї. 

3. Ой на ставу на ставочку дрібні каченята, 
Які в тебе, такі в мене сиві оченята. 

4. Летит пташок попід дашок та красно співає, 
Маю любка на сторонї, та нїхто не знає. 

5. Високо ти, голубочку, з дуба воду пити, 
Далеко ти, мій любочку, до мене ходити. 

6. А я з дуба прихилю сьи тей води напю сьи, 
Я до тебе, моя любко, ходом забавлю сьи. 

7. Ой зацвило сине зїлє синенько, синенько, 
Нїхто ми сьи не сподобав, лиш той Василенько. 

8. Два голуби воду пили, а два колотили, 
Бодай тоті не сконали, що нас розлучили. 

9. Ой летїли дикі гуси тей не купали сї, 
Лїпше було, мій миленький, як ми не знали сї. 

10. Ой кувала зазуленька та на роздорожу, 
Ти за мене, любку, забув, я за тьи не можу. 

11. Ой гайові воротенька не можу заперти, 
Кого люблю, не забуду до самої смерти140. 

  
Кожда із висше наведених коломийок складає ся із двох стихів однакової до-

вжини по 14 складів: перший стих подає образок з природи, другий з’ображує 
душевний стан чоловіка, причім заходить між обома стихами тота тїсна звязь, що 
в природї і в душі людскій діє ся щось подібного: як зїлє цвите синенько, так у 
дївочім серци цвите любов до милого; як зазуля кує сумно на роздорожу, так дїв-
чина тужить за утраченим любком. 

У декотрих строфах навіть слова в обох віршах ідуть зовсїм рівнобіжно, тим 
самим порядком: 

Який листок зелененький, упаде тай гниє, 
Який любко молоденький, де по правдї жиє. 

 
Україньско-руский нарід, плекаючи від віків свою богату поезию, витворив 

в е ликий  з а с і б  по е тичних  висло в і в  т а  обра зових  з ворот і в  і  
форм ,  що  не  уживають  с я  в  буд енн і й  мов і ,  лишень  у  п і сн ях . 
Наведемо тут лиш деякі приміри поетичних висловів, що найчастїйше подибують 
ся у наших піснях: 

1) Сестра-жалібниця, злая розлучниця, чужа чужениця, орли чорнокрильцї, 
вовцї-сїроманцї, клен-дерево, трой-зїлє, вінок-зелїнок, сади-виногради. 

2) біл камінь, дробен дощик, ясен місяць, молод козак, ворон кінь, воли поло-
вії, ярма золотії, буйні вітрове, шайні141 дожджове, день біленький, сьвіт яснень-
кий, кленовий міст, сьвітла сьвітлонька, нова язбонька, коршмонька дильом ди-

                                                      
140 Ів. Колесса: Етноґрафіч. Збірник т. XI. ст. 95-105. 
141 зливні. 
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льована, кедровоє трумно, кедровая криниченька, чорний китай, червона китайка, 
шовкова трава, тихий Дунай, гора кремінная, густі копоньки, дрібні снопоньки, 
рісні сльозоньки, постіль біла, стїна нїма. 

3) лугом-берегом, крайом Дунайом, все попід луги, все калинові, а в недїлю 
пораненьку, на розсьвітю. 

4) Ей полинула сива голубонька від сив голуба впріч; сивий сокіл крилонька-
ми блудить; миленька-голубка сивенька; жито побренїло; сльозоньку зронив; що 
сльоза кане, то Дунай стане; стукнув-пукнув у копита; свого коня за поводи во-
дить, свого пана під милий Біг просить; через биту греблю бистра річка била; ой 
забренїли ковані вози на дворі; загиркувати (тяжко заробити), на жьиль завдавати; 
маківка бринула, голова хитнула. 

5) Службу служити, раду радити, думочку думати, у погоню гнати, вінки ви-
ла, біль білила. 

Колиб переглянути уважно якийнебудь більший збірник україньских народ-
них пісень, Головацкого, Чубіньского, чи Грінченка, то можна б назбирати з н ач -
ний  с ло вар  от а ких  по е тичних  ви слов і в ,  обр а зових  з в орот і в  т а  
д а вн ї йших  і  нов і йших  форм  сло в е сних ,  що  т вор ят ь  ви соко  ви -
обр а зо вану  по е тичну  мову,  о с і бний  п і с енний  с кл ад  укр а ї н ь с -
ко ї  народно ї  по е зи ї . Над витворенєм такої богатої образової мови у піснях 
пр ацюва ла  народн а  думка  дов г і  в і ки . 

Останки обрядової поезиї з передхристияньских часів і староруский поетич-
ний памятник з кінця 12-того столїтя "Слово о полку Ігоревім", що дуже близько 
споріднений з народними піснями, позволяють нам догадувати ся, що уже  в  
дот ат а р с к і й  доб і  рус ка  народн а  по е зи я  була  ви соко  ро звинен а  
і  орудува ла  виробленим  с кл адом  п і с енним . 

В  ко з ацк і й  доб і  п і с енна  т ворч і с т ь  укр а ї н ь с ко -рус ко го  на -
роду  так як і житє полїтичне п і дн ял а  с я  найвисше . З того часу походять не 
лиш найкращі історичні піснї, особливо козацкі думи, але й головна маса тих пі-
сень з житя родинного, особистого і баляд, що й доси співають ся на широких 
просторах України-Руси. Доба панщиняної неволї з рекрутчиною не богато ново-
го внесла до давного скарбу пісенного: значне число давних козацких пісень при-
норовлено до жовнярского житя, замінивши слово "козак" на "жовняр". 

Найновійші часи по знесеню панщини зазначили ся навіть занеханєм або за-
тратою і псованєм великої части давних обрядових та історичних пісень та при-
мішкою чужих висловів до щиро-руских. 

І чиж треба нам аж у чужих позичати слова, коли ми маємо свою прекрасну 
сильну і богату мову, чи треба нам переймати чужі піснї у калїченій мові, коли 
маємо свою високо розвинену на весь сьвіт славну поезию? 

Колиж мова єсть виразом внутрішного духового житя, а гарна мова єсть при-
знакою духової сили чоловіка, то як високо повинні ми з того боку цїнити наші  
народн і  п існ ї ,  що  подають  нам  недо стижимі  вз ірц ї  чисто ї  руско ї  
мови  і  високо  виобразованого  поетичного  вислову?  Сеж  витв ір  
тисячл ї тно ї  культури  народу,  с е  здобуток  довгов ікового  розвою  
нашо ї  народно ї  пое зи ї ,  с е  богат а  скарбниця ,  якою  укра їньско -
руский  нар ід  перед  ц їлим  сьв і том  може  повеличати  ся . 
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Ба, се не дивниця, – міг-би хтось сказати, що для Русина руска мова у рускій 
піснї найкраща і наймилїйша на сьвітї. Отже послухаймо, що говорять у сїй спра-
ві чужинцї, як ось нїмецкий поет Боденштедт, що зладив переклади україньских 
народних пісень на нїмецку мову: "укр а ї н ь с ко -рус ка  мова  най з вучн їща  
з  у с ї х  с л авянь с ких  мов  з  в е ликими  музика л ьними  з а вд ат ками ". 
Письменник Люкшіч говорить: "Мова Українцїв-Русинів, що живуть серед сла-
вянства, найбільше наближає ся до великорускої, але зрозуміла легко всїм инчим 
Славянам; вона визначає ся гармонїєю, легкістю і між усїма спорідненими з нею 
мовами має найбільше приспособленя до музики і співу"142. 

У сїй розвідцї говоримо лишень про слова народних пісень: що они говорять і 
яке вражінє викликують. Та слова – се лиш одна половина народної пісні: другу 
єї половину становить мельодия, то є голос або нута, на яку пісня співає ся. В  
наших  п і сн ях  народних  с лова  і  сп і в  т ї с но  з вя з ан і  і з  с обою :  
одно  бе з  дру го го  не  об і йде т ь  с я .  

Кра сою  і  бо г ат с т вом  укр а ї н ь с ких  мельодий  любують  с я  не  
лиш  с во ї ,  а л е  й  чужинц ї . Ось що годить ся завважити, говорячи про ме-
льодиї україньских народних пісень: 

Колиб нам хто вигравав незнать як богато мельодий, то україньску мельодию 
ми зараз впізнаємо, відріжнимо з потіж тисяча иньших мельодий, така она своє-
рідна, така знаменна; ми її впізнаємо, неначе когось близького і рідного серед 
многолюдної товпи народу. Що-ж з того виходить? Очивидно: укр а ї н ь с ка  
мельодия  має  в  с об і  що сь  т а ко го ,  чо го  немають  иньш і ,  чуж і  
мельоди ї ,  має  я к і с ь  т а к і  черти  і  з н аменн і  прикме ти ,  що  ї ї  
в і д р іжняють  в і д  у с ї х  дру гих  мельодий . І не дивота: укр а ї н ь с ко -
рус ка  народна  музика  має  у с ї  прикме ти  з о в с їм  в і д рубно го  му -
з и ка л ьно го  с тилю -покрою , який розвинув ся в часах глубокої старини, 
богато віків перед витворенєм теперішної західно-европейскої музики. 

Укра ї н ь с ко -рус ка  народн а  музика  р іжнить  с я  в і д  з а х і дно -
е в роп ей с ко ї  1 )  будовою  і  с кладом  мельоди ї , (що основуєсь в вели-
кім числї наших народних пісень на окремішних ладах, то є рядах звуків, в яких 
нема замиканя мельодий в октавну, осьми тонову рамку) і 2 )  ри тм і кою , то є 
правильним укладом часток мельодиї і відповідаючих їм слів у більші цїлости, 
стихи, і строфи. Та про се треба би говорити в окремій розвідцї. 

 
 
 

Частина IV. 
 

6 .  Вплив  народно ї  пое зи ї  на  ро зв ій  письменства . 
 

Устна словесність, а особливо народні піснї мали у всїх просьвічених народів 
великий вплив на розвій письменства. Лицарскі думи старинних Греків, в яких 
оспівано десятилїтну облогу міста Ілїону ("Ілїяда") і блуканину лицаря Одисея по 
далеких краях і морях ("Одисея"), записані із уст народних кобзарів десь коло 

                                                      
142 Драгоманів: Розвідки. Фільольоґіч. збірн. Н. Т. і. Ш. т. ІІ. ст. 66-67. 
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р. 500 перед Христом стали опісля улюбленою книжкою, що у нїй розчитували ся 
залюбки давні Греки та виучували її на память. Отсї знамениті памятники народ-
ної поезиї давних Греків стали на довгі часи взором для письменників і поетів 
нинїшних европейских народів. Ми виказали висше, що україньско-руска на-
родна поезия визначає ся незвичайним богатством і красою; отже не дивниця, що 
й наші письменники з давен-давна високо цїнили народні піснї. Уже такі давні 
памятники нашого письменства, як початкова лїтопись і особливо "Слово о полку 
Ігоревім" доказують, що д екот р і  с т а рору ск і  пис ьменники  11 - то го  і  
1 2 - то го  с тол ї тя  були  добр е  об зн а комлен і  з  народними  п і сн я -
ми ; так приміром творець "Слова" порівнує побоєвище із рілею заораною, а 
смерть руских вояків у битві з весїльним пиром, де частовано сватів крівавим ви-
ном. Такі самі порівнаня і поетичні образи подибаємо ще й доси в наших народ-
них піснях: 

Чорна ріля заорана 
І кулями засїяна, 
Білим тїлом зволочена 
І кровію сполочена. 
Лежить вояк на купинї, 
Накрив очи китайкою і т. д. 

 
Ось-що переказує умираючий козак через вірного коня до матери: 

"Та не плач, мати, не жури ся,  
Уже твій син оженив ся. 
Та взяв собі паняночку, 
В чистім полї земляночку". 

 
В иньшій піснї козак потапаючи промовляє до коня: 

Іди, коню, дорогою в нові ворота, 
Ой там вийде я до тебе матусї стара. 
Та не кажи мій конику, що я сї втопив, 
Але кажи, мій конику, що-м сї й оженив. 
Ой маю я дружбове в водї кленове, 
Ой маю я старости в водї стругове, 
Ой маю я свашечки в водї плотички, 
Ой маю я сватове в водї щупове143, 
Ой маю я молоду – тихую воду144. 

 
Письмо і книги прийшли на Русь разом із християнством у десятім столїтю; а 

що в тих часах письменством занимали ся черцї і взагалї духовні люди, тож они, 
маючи на оцї передовсім розширенє і скріпленє нової ще тодї на Руси віри Хрис-
тової, старали ся у своїх писанях відвернути нарід від співаня усяких сьвітских 

                                                      
143 щупаки. 
144 Ів. Колесса: Етноґр. Збірник т. IX. ст. 276. 



Огляд україньско-рускої народної поезиї 267 

пісень, особливо заказували обрядові піснї: колядки, щедрівки, веснянки, купаль-
скі, обжинкові і весїльні піснї, в котрих величав нарід давних богів і героїв. 

Колиж опісля із колишнїх воївників і княжих помічників виросли шляхтичі 
або дїдичі, що собі присвоювали виключне право користати із горожаньских сво-
бід та просьвіти, тодї і в письменстві виробив ся якийсь згірдний погляд на прос-
тий нарід, єго мову і поезию. Так було не лишень у нас, але й скрізь по Европі. 
Просьвічені люди дивили ся з горда на нарід і єго мову а духовенство уважало 
народну словесність за шкідливу для віри. 

Аж у 18-тім столїтю почали учені Анґлїйцї як Мекферсон звертати пильнїйшу 
увагу на твори народної устної словесности і збирати в наукових цїлях народні 
піснї. 

За Анґлїйцями пішли Нїмцї (як Гердер) а за ними й Славяни. 
В першій половинї 19-того столїтя появляють ся великі збірники народних пі-

сень сербских (Вука Караджіча 1814), ческих (Челяковского 1822-27), а рівночас-
но й україньских. І так 1819 р. кня з ь  Церт ел е в  видає збірку україньских істо-
ричних дум із розвідкою про україньску народну поезию; відтак професор 
найвисшої школи (унїверситету) в Москві Українець Михайло  Максимович  
надрукував богатий змістом збірник україньских народних пісень (1827 p.), що 
єго у збільшенім обємі видав ще два рази опісля (1834, 1849). Рівночасно вихо-
дять збірники І зма і л а  Сре зне в с ко го  (1833-38), Плятона  Лукашевича  
(1836) що помістив у своїй книжцї піснї, записані не лиш на Українї, але й в Га-
личинї. Опісля виходить ще богатий збірник україньского поета Амвр .  Мет -
линь с ко го  (1854 p.). Дуже богато потрудили ся над збиранєм і поясненєм укра-
їньских народних пісень Пант ел .  Кул їш  (у своїх "Записках о Южній Руси" 
(1856-57) і славний наш історик Микола  Ко с томар і в  (Малоруский лїте-
ратур. збірник Мордовцева 1859 р.). У нас в Галичинї перший почав занимати ся 
збиранєм народних пісень Яков  Головацкий , а за єго приводом І в ан  Ва -
г ил е вич  і Марк і ян  Шашкевич , що видав збірку народних пісень у своїй 
Русалцї Днїстровій 1837 р. (Ще перед тим надрукував Поляк Вацла в  З а лє с -
кий  латиньскими буквами збірку галицких народних пісень із нотами 1833 p., та 
він не вмів гаразд відріжнювати народні піснї від ненародних, і через те в єго збі-
рцї богато штучних складань подано за народні піснї. 

Яков Головацкий видав аж протягом 1862-67 pp. у Москві богатий чотирото-
мовий збірник україньско-руских народних пісень, записаних у Галичинї, на Бу-
ковинї і в Угорскій Руси. 

Ми не дармо згадали проте, коли і які збірники народної устної словесности 
почали в сьвіт виходити: адже із тими збірниками вяже ся дуже важна поява в 
духовім житю европейских народів, то є в і д родженє  і  обновл ен є  пис ь -
менс т ва . 

Коли в 18-тім столїтю письменство майже всїх европейских народів находило 
ся в занепадї, коли письменники у своїх творах мало коли виходили поза бездуш-
не наслїдуванє лїтературних творів старанних Греків і Римлян, коли письменство 
перестало вязати ся тїсно із дїйсним житєм та змаганями живих людий і свого 
часу, перестало бути вірним відбитєм народного житя, то з  появою  з б і рни -
к і в  народних  п і с ень ,  ка зо к  і  пер е ка з і в  поч а в  с я  в  пис ьмен с т в і  
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у с ї х  е в роп ей ских  народ і в  р ішучий  з в орот  до  народно с ти ,  до  
народно ї  мови  і  по е зи ї ,  до  народно го  житя  і  бува л ьщини ,  т.  
з в .  романти зм . В тім часї виступають в письменстві просьвічених народів 
Европи поети одарені незвичайним талантом, що перенявши ся духом народної 
поезиї, повертають духове житє усего людства на новий шлях, подають у своїх 
творах вірне з’ображенє сучасного і минулого житя своїх народів, видвигають на 
перше місце народні і суспільні, вселюдскі змаганя до свободи і кращого житя, до 
приверненя правди і добра в людских відносинах. 

Обновит ел ем  укр а ї н ь с ко -руско го  пис ьмен с т ва  в  народн ім  
ду с ї  с т а в  І в ан  Котляр е в с кий . Він перший на Українї став писати більші 
твори живим народним язиком, покинувши незугарну язикову мішанину церков-
щини з московщиною, якої уживали в тім часї наші письменники. В 1798 р. видав 
Котляревский перелицьовану "Ене ї ду "  в котрій висьміяв погані норови тодїш-
них панів україньских та взяв в оборону поневолені маси простого люду, що сто-
гнали в тяжкім ярмі кріпостного права або панщини, а в своїм драматичнім творі, 
(приладженім до театральної вистави) "Нат а лка  Полт а вка "  (1819 р.) подав 
вірне з’ображенє житя україньских селян. Котляревский був трохи чи не першим 
україньским етноґрафом145, він приготовляв ся до виступленя в лїтературі збира-
нєм творів народної словесности. 

Незвичайно важний вплив мали україньскі народні піснї на поетичну твор-
чість бе з смертно го  Тар а с а  Шевченка , що в 1840 р. видав під заг. "Коб -
з а р " першу збірку своїх поезий. Шевченко промовив огненним словом правдивої 
поезиї, він так гарно і вірно оспівав усю долю-недолю нашого народу, так сильно 
виступив супроти кривдників народних і так ясно показав дорогу, якою повинен 
іти україньско-руский нарід до волї і кращого житя, що не лишень став найбіль-
шим народним поетом і пророком, але здобув сьвітову славу собі й рідному слову 
та заняв почесне місце побіч таких великанів духа як Шілєр, Ґете, Шекспір, Міц-
кевич, Пушкін. 

Слїдами Котляревского і Шевченка пішов у Галичинї Марк і ян  Шашке -
вич , що перший зпоміж галицких Русинів, зрозумівши красу народної поезиї, 
почав писати живим народним язиком і видав збірку "Русалка Днїстровая" 
1837 р., а на Буковинї Осип  Федькович , що в 1860 р. починає свою лїтерату-
рну дїяльність під впливом україньских письменників і народної поезиї. 

Отс ї  з н аменит і  по е ти -пис ьменники  були  у  на с  з а р а зом  пе -
ршими  е тно ґ р афами :  они  з а нима ли  с я  пильно  з бир ан єм  і  ви -
учуван єм  т вор і в  народно ї  с ло в е сно с ти ,  щоби  тим  спо собом  
п і з н ати  докл адно  житє  народу,  з р о зум і ти  є го  с ьв і то гл яд  і  зма -
г а н я ,  щоби  на  п і с н ях  народних  п і з н ати  кр а су  р і дно ї  мови ,  
прис во ї т и  с об і  бо г ат с т во  по е тичних  вислов і в  і  обр а з і в ,  щоби  
оп і с л я  с во їм  т вор ам  над ати  с во єр і дн і  прикме ти  народно с ти , 
яка в такій повнотї і силї виявила ся в україньскій словесности. Они осягнули 
свою цїль і перенявши ся духом народної поезиї, дали нашому письменству зна-
мениті твори першорядної вартости, що рознесли славу нашої піснї не лиш по 
широких просторах Руси-України, але й далеко по чужих землях. 

                                                      
145 етноґрафи збирають відомости про народне житє і словесність. 
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З того бачимо, як велику вагу мають народні піснї для розвою письменства. 
Отже й не дивниця, що наші учені письменники займали ся щиро збиранєм і по-
яснюванєм народних пісень, а в Київі завязало ся в тій цїли навіть осібне товари-
ство 1873 р. Трудами учених Українцїв, а головно Павла Чуб ін ь с ко го  вийшов 
найбільший доси збірник творів нашої народної словесности (в 1872-78 pp.), що 
містить ся в сїмох великих книгах146. Рівночасно видає Рудченко  народні піснї 
про чумаків147, київскі професори Антонович  і Дра гоман і в  друкують збір-
ник історичних пісень148 з дуже добрими поясненями кождої піснї. Оттодї то і 
Микола Лис енко  починає видавати випусками свій знаменитий "Збірник украї-
ньских пісень із нотами"149. В новійших часах з’являє ся на Українї цїлий ряд 
збирачів і дослїдувачів народної словесности, як Манжура , Новицкий , І в а -
н і в , Гр і нченко , що видав дуже богатий збірник україньских пісень у Черниго-
ві 1899150. В Галичинї оживлену дїяльність коло збираня творів народної словес-
ности розвинуло Наукове  Товари с т во  і м ени  Шевченка , видавши доси 
кільканайцять томів "Етноґрафічного Збірника", які містять записки Осипа Ро з -
доль с ко го , Володимира Гнатюка , Д-ра Івана Коле с си  і др. Народні піснї 
мають велике значінє не лиш для розвою письменства, але й для  наукових  
до сл ї д і в  над  житєм ,  с ь в і то гл ядом ,  бува л ьщиною ,  кул ьтурним  
ро з во єм  народу. Дуже великі заслуги для наукового розслїдженя україньских 
народних пісень положив славний наш учений Михайло  Дра гоман і в , що 
при кінци житя був професором найвисшої школи (унїверситету) в столицї Бол-
гариї – Софії. Він видав "Нові українські піснї про громадські справи" 1881 p., і 
"Полїтичні піснї українського народу" 1883 p., обі збірки з многоцїнними поясне-
нями; в своїх знаменитих наукових розвідках, яких збірку видало "Наукове Тов. 
ім. Шевченка"151 порівнує Драгоманів україньскі народні віруваня, казки і піснї з 
віруванями, казками і піснями иньших народів і старає ся виказати, що в творах 
укр. народної словесности є своє, а що треба назвати чужим або й загально-
людским добром, що витворив наш нарід, а що переймив від других близших і 
дальших сусїдів, куди йшли та як перехрещували ся культурні струї, як впливало 
письменство на народну словесність і пр. Розбираючи науковим способом твори 
народної словесности, доходить Драгоманів до дуже важних висновків про духо-
ве житє нашого народу, так як в народних піснях доховали ся відомости про дуже 
давні часи, з яких не дійшли до нас нїякі письменні памятники. 

Побіч Драгоманова вступили на дорогу порівнуючих дослїдів над нашою на-
родною словестностю иньші визначні письменники, люди глубокої науки і не-
втомної працї, як Потебня , Житецкий , Сумцов , Манжура , Франко  і пр. 

Показує ся із згаданих збірників народних пісень і творів учених, що укра -
ї н ь с ко -руский  нар і д  має  по  Сербах  найбо г атшу  і  найкр ащу  в  
с ь в і т ї  народну  с ло ве сн і с т ь . Се признають і чужинцї; ось як оцїнює ук-

                                                      
146 "Труды этнографическо-статистической экспедиціи въ Западно-русскій край". 
147 Чумацкія народныя п�сни 1874. 
148 Историческія п�сни малорусскаго народа т. І. і II. 1874. 
149 якого вийшло доси 6 випусків по 40 пісень. 
150 Этнографическіе матеріалы том Ш. 
151 Збірник фільольоґічної секциї Н. Т. і. Ш. т. II. і ІІІ. Львів 1899-1900. 
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раїньску народну поезию Люкшіч: "Народна  по е зи я  Укра ї нц ї в -Русин і в  
найбо г атша  в  Европ і ; она визначає ся естетичними вартостями152 і поетич-
ним вітхненєм, влучністю виразу і має в собі щось піднимаюче, величне, щось 
чутливо-чуле, мелянхолїйне та живописне"153. 

Оттим то й україньско-руске письменство нової доби розвинуло ся так буйно, 
зростаючи на трівких основах богатої народної словесности та черпаючи з неї 
животворну силу. 

Україньско-рускі письменники находили і доси находять в народних піснях 
незрівнані взірцї правдивої поезиї та невичерпане жерело поетичного вітхненя. 

Україньскі народні піснї мали значний вплив також на польских і велико-
руских поетів, що назвемо тут лиш Богд. Залєского і Ол. Пушкина. 

 
 
 

7. Висновки. 
 
Збираючи усе, що висше сказано про україньско-рускі народні піснї, доходи-

мо до ось-яких висновків: 
Пі сн ї  укр а ї н ь с ко -рус ко го  народа  вяжут ь  с я  т ї с но  з  є го  жи -

т єм  і  под ають  в і рн е  з ’обр ажен є  народно го  побуту  в і д  найда в -
н ї йших  ча с і в ,  в і д коли  нар і д  поч а в  с е бе  тямити ,  аж  до  нин їш -
но го  дня ;  у  п і сн ях  з л ожив  нар і д  с вою  спов і д ь ,  в і д крив  с вою  
душу,  вия вив  с вободолюбн і  зма г ан я  т а  з о бр а зи в  в і рно  с вою  
вд ачу. Через народні піснї вчимо ся пізнавати людску душу, учимо ся розуміти і 
любити людий та цїнити в кождім чоловіцї те, що в нїм є людского: наша  на -
родна  по е зи я  має  обр а зуючий  і  виховуючий  вплив  на  широк і  
маси  народу  і  р іжн і  є го  вер с тви . 

Народн і  п і с н ї  –  с е  нен ач е  нац і она л ьн а  б і бл ї я  україньско-
руского народу, с е  кни г а  мудро с ти ,  у  я к і й  з ложив  нар і д  плоди  
с во го  дов го в і ко во го  до с ь в і д у  і  ти с ячл ї т но ї  культури . 

Україньскі народні піснї визначають ся пр екр а сною  формою  п і с енно -
го  с кл аду  і  не з вич айним  бо г ат с т вом  по е тично го  ви сло ву. 

Наша народна поезия стала усїм доступною скарбницею, що переховує взори 
руского народного язика у найчистїйшій формі. 

Народна  по е зи я  є с т ь  сил ьним  сполучником  ус ї х  т рийця ти  
м і л ї он і в  укр а ї н ь с ко -рус ко го  народу, що живе збитою масою на широ-
ких просторах своєї прадїдної землї від Попраду і Сяну на заходї аж поза Дон на 
сходї, від Нарви і Припети на півночи, аж по Тису, Чорне й Азовске море та куба-
ньскі степи на полудни. Найбільша часть Русинів-Українцїв, бо над 26 мілїонів 
живе в росийскім царстві; сильні кордони154 дїлять росийских Українцїв від їх 
братів, Русинів, що остають під володїнєм австрийского цїсаря та мешкають аж у 
трех країнах: в Галичинї, на Буковинї і в Угорщинї. 

                                                      
152 красою. 
153 Наводимо за Драгомановом: Фільольоґіч. Збірник т. II. ст. 67. 
154 війскова сторожа на граници. 
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Та  н ї я к і  кордони  не  годн і  ро з і р вати  є дно с ти  в е лико го  укр а -
ї н ь с ко -руско го  народу,  бо  с ко ву є  є го  в  одну  ц ї л і с т ь  і с то ричн а  
т р адиция 155, ти с ячл ї т н а  одноц ї л ьн а  культур а  т а  є ї  вицьв і т :  бо -
г ат а  мова  і  в е личн а  по е зи я  народна . 

Чим  є  кров  у  жив ім  т ї л ї ,  тим  є  народн а  мова  і  по е зи я  в  на -
родн ім  ор ґ ан ї зм і ; живою струєю кружить она у всїх верствах народних, 
усюди така-ж сама, своя, рідна, дорога, – усїм нагадує про єдність і спільність 
національну. 

Отсеї духової єдности, що виявила ся у спільній усїм Русинам-Українцям на-
родній поезиї, негодна захитати нїяка сила. Бо й хто-ж закаже Русинам по Днїст-
рови говорити такою самою мовою і співати такі самі піснї, які співають мілїони 
наших братів-Українцїв над Днїпром? 

І неситий не виоре 
На днї моря поле, 
Не скує душі живої 
І слова живого. 

Дякуючи  живучо с ти  р і дно го  с ло ва  і  бо г ат с т ву  народно ї  по -
е зи ї  не  з гинув  наш  нар і д  і  с ер ед  най тяжших  обс т а вин , які лиш 
можна собі подумати, не перестав культурно розвивати ся, хоч утратив свою по-
лїтичну самостійність. 

А вжеж пізнавши високу вартість і значінє своєї народної поезиї, н ї коли  не  
пер е с т ан емо  плекати  є ї ,  не  пер е с т анемо  пе с ти ти  с вою  п і сню  
т а  ро з вивати  с вою  мову : 

Наша дума, наша пісня  
Не вмре, не загине! 

Вправдї україньско-руский нарід поневолений, прибитий злиднями, веде тяж-
ку боротьбу о прожитє, о своє єствованє, боре ся з усякими перешкодами у своїм 
розвою, та м іцн а  і  до си  не  з л омана  є го  духова  сила . 

Неодин із щасливійших народів може нам позавидувати такого величавого 
твору народного духа, яким є наша народна поезия. Не  з г ин е  нар і д ,  що  по -
ка з а в  т а к  в е лике  бо г ат с т во  духа ,  що  ви явив  т а к  в е лику  силу  
по е тично го  с лова .  Нїяка  ворожа  сил а  не  зме т е  з  лиця  з емл ї  
укр а ї н ь с ко -рус ко го  народу,  поки  б є  ключем  жерело  є го  сло ва  
живо го ,  пер еливаючи  с я  у  чис т і  хрус т а л ї  правдиво ї  по е зи ї . 

Сьвідомі того, що наше слово живе в устах мілїонів, ховаємо в грудях сильну 
віру, що тот а  с ама  п і с н я ,  яка  п ер ехова л а  ще  жив і  спомини  про  
д а вну  волю  нашого  народу,  повед е  на с  до  кр ащо ї  будучно с ти ,  
з а луна є  во с кр е сним  г имном  

І розвіє тьму неволї, 
Сьвіт правди засьвітить, 
І помолять ся на волї 
Невольничі діти... 

                                                      
155 спомини, перекази. 
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