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Перед:.ЮRО\ про місцеву поетичну творчість. Пісні про

С.Іобідсьно-украінс ьку ко.ІЬонізацію. Пісні про Івана
Сірки. ІІіІ~ні про Ронана Сірка. ІІісні про Сірчиху і
сина її Петра. ІІісні npo гусарію. Пісня про Капв11стоrо.
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Наукове обробленпяУкраrпської пародпьо'rСJJе
веспости йде досить жваво в Галичині, а па Укр<А
rні Російській, де зібр
і найголовніші матеріяли,
де колись на сій ниві сіяли гарне зерно такі на

укові діячі як Максимович, Потебня, Чубинський,
Костомаров, Грінченко, стало зовсім тихо; нема
нових наукових ро.Jвідок; старі видання та розвід
ки, здається, припали пилом і пішли на забутта.
Не тільки пові сторінки: народнього життя, а й ті,
икі вt~бІJ.лись в старих народніх словесних творах,

не м!Ють наукового роагляду. Правду кааати, і р•·

сійська' ~родня
ие

дуже

швидко

слоресність

посувається

з

наукового боку

та

все

ж

таки

посувається
в
розвідках
проф.
В W.ілєра.
Д. Зеленина, а украrнсЬІса словесність в веп
чеани:х російських об.міжкаz на'Іе за:холо:ауа, •
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иерзла, так що про неї вже і не чути. І зовсім ніх
то не звертає уваги на ту сторінку народньоr твор

чости, котра зацікавила д. Мілєра-на П теріторі
яльві відміни. ЕтноГрафичні особливости відпові
дають окремим місцевим обставинам народнього жит
тя. З сього погляду чималу вагу мають стара Слобі
жанщина та Галичина, як окраrнні місця
україн
ської теріторіr.

І

Пісні про с побідсьво украЇнську
RО.ІЬОИЇЗаЦію.
Після Хмельнищини для правобережаоr Укра
їни наст&.'ІИ важкі часи ру)'ни, знищення сел, місоr.

жюду. Татари, Турки, Поляки рвали il на шматки
і нівечили до щевту, Московський уряд був ще ду
же слабий, щоб допомогти Українцям, та й не ду
же про те турбувався, бо вже тоді добре пройняв
с.и бюрократичним духом; під прапором православія
пильнував найбільш про те, щоб поналихати усю
дк своїх воєвод та почати перелицювання УкраІнцtв

на :московський лад. За Дніпром, в Західній Ук~Е
ні кетушився завзятий Дорошешсо і с1юїми зs~и~~~
вами Турків та Татар тільки більш знищуВМt"

країну.

_____

-=

Люде тікали світ за очі, хто на Дунай. а хто

-і таких було найбільше-на. лівий бе_І!ег Д~
в Полтавщину і далі в Слобщську УRраrпу~--п

rx

береги Псла, Ворскла, Донця і
чис.пених. ~lr"JiiЬ
nків,-гарні, просторі краї, в котрих хазяtнуЩі!'_:~

,uвні предки, п вазують русько·славяІІ~Ьхt_-тt'6~
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городПІц по доІцю та Ворск.ли, і як добре свідчат~о

.археол:&оr'~чні ··знахідки в сих краях. Все більш і
більш тіка.JІИ люде з правого ляшського бdpera
Дніпра на лівиjі :московський, і тут селилась сло

бодами, займаюЧи землі поволі, скільки хватаJІо на
силу, і одночасно все більш і більш пустіла Київ
щина, ще більш Волинь і Поділ.1я. В кінці XVII
віку на сих місцях зробилась така сумна пустеля,
що вражала не тільки освічених Українців, також
і в~.тшкоросів, і навіть самих Лпів, з Н'lіібі.ТJЬШ
совіст.швих і богобояJдиви:<:. Так. п J~Іьська:іі пись
менник Млодзяновський каже: "Л думаю, що к >ЛИ
б Господь Бог зtбрав в. одне :місце усі сльози бід
ного народу, пролиті й досі про.·пІваємі з -за

при

тисків, то лю::(ина ут.>нула б в них. Ми.1а Укі)аїІІо,
-питає Млодзяновський-в чім ти П·1Тону.'Іа'l В сльо
зах народу. Милий Ка:мевець, з чого ти загинув?
Слізьми бідного народу до тебе припдило Турець
.ке взяття"*). Млодзяновський нагадав про ту неща
сну пригоду 1672 р., коли султан турецький Ма
гомет IV рушив на Україну з великз:м військом в
150.000, ВЗІІВ фортецію Каменець, в'їхав па коні в
собор, вимостив іконами улиці, забрав в певолю
безліч люду, як кажуть, одних українських хлопців
взяв soo в .яничари. Народ ховавсь по лісах:; хто
тільки зміг тікав світ за очі.

Московський піп Лук'янов, йдучи н Св. Зем
лю через Україну, записав білІІ 1702 р. так~ •
."бисть сІе путное mествіе печально і уньшо, б-я
ше бо видtти ни града, ни се.11а; ащз бо и бшп&
прежде сего градІі краснlі и нарочити села виді:.
ніе:м'Ь, но нlінt точію пусто :м:tсто. ПустЬІня ве-.·

'*) Maчnau~~t>, ,.TpyJ;w

Кіев. Дух. Ака..." 1870 р.,УП,

2•1
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лjя и звtрей :множество, козн дикія, и волци, ло
св, :медвtди, ннн'В же все розвоевано да разорено
от'Ь крнмцев'Ь. А земля з'Вло угодна и хлtбород
на, и овощу всякого мноrа; садн-что якій

лtс'Ь;

яб.1оки, орt.хи волошскіе, СJІИВЬІ, дули, да
все
п~·стння, а они собаки (татари) nришед'Ь и разо
рят'Ь, R. всtх'Ь людей В'Ь nолон'Ь nоберут'Ь. Не noгptuiy зту землю пазвать златою, понеже всего
JІВОГО В неН родИТСЯ . .И ИД()ХОМ ТОЮ nу ст JШеЮ

пять ,1,ней, ничто же вид:І>хом'Ь"*).
В 1705 р. ~·краі'нський історик ВеЛичко дро
ходив з козаками від Корсуня до Білої-Церкви
ва Волинь і дав такий заnис: "Видtх'Ь простор
НЬІЯ поля, лtсЬІ, обширнне садове, красиня дуб
равн,

рtки,

ставн,

озерн

запустtлня,

мхrм'Ь,.

тростіем'Ь и непотребною лядиною зарослня. Ви
дtх'Ь много костей человtческих'Ь, сухих'Ь и нагих'Ь,
тильк ЬІ небо покров'Ь себt имущих'Ь; рекох'Ь В'Ь
у:мt:
кто суть сіл? Насмотрt.вшися, побол'Вх'Ь.
сердце:м'Ь и душою, .яко красная и всякими блага
ми прежде изобиловавшая земля и отчизна наша
Україна в д~·стннt оставлена, і поселенцн ея,

елавпне предки наши, безвtстнЬІ

явишася".

За

порожці nлакали, слухаючи в 1676 р . .;tИСТ об "уnа
лій отчизні своей малороссійекай тогобочной"**).

Роздивившись добре в Слобідській
захожі люде побачи.'Іи, що край

Україні,

добрий на усе

на хліборобство, бджільництво, усяку

садавину і

огородину, на рибу, на раків, на звірів-багато
роскоші та простору, і ось у сім краr залунал&.
весела nісня:
Лук&лнов'і, Пут. в Св. Зеи.аю, в вид. Бартвквва •.
**)Са.м. Виичко, Jl'tтoп. 1, 5, 11, 394.

*)
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Покинь батька, покинь :мати, покань Іюю
худобу
Іди з нами козаками на У країну на слободу.

На УкраУні всього :много, і паши, і браги.
Не стоять там вражі ляхи, ко3ацькії враги;
На Україні суха риба із шапраном:
Будеш жити з козак•JМ як з паном,
А у Польщі суха риба із водою:

Будеш жити з вражим ляхом, як з бідою.
3годо:м: воля і роскіш зvарніли, землі помен
шало, риба подuхла від заводів, панщин& стала
забирати людей в міциі лапи, пішла рекрутч11на,
-салдатчина, і вже · не чути було таках веселих
nісень.

АJІе й тоді, як співа;"Іи такl пісні, важко бу
ло людям покидати старі батьківські :місцІІ, сум
-брав за далеку дорогу, а в нових :м1сц~х. Х')Ч і
гарних, зходИ.'Н гірка думка про тих, що
лись в далекім: старім краю, про та~f1ШЕІЮ

зоста
роди

ну. Такі почуття відбились в де-як11х: пісюІх,
напр., в пісні, як брат ШІШе лист сестрі і питав
lT, чи привикла вона жити на ВкраІні, а сестра
від:мовля:

Ой брате, м:ііі брате, тр~ба при:вию.ти,
Од роду далеко, нікз:м накз.:зати!*)

.

В одній цікавій пісні оаасана сама дорога,
~оли і як люде йшли в C.'Io1!.:з;чrrfly і що буJІО у
вих на думці.

Пісня відома в 4·Х варіянтах, однаково коро*)КосmоАСаров, Ист. ковач.

121.
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теньких і попсовавих *). Варі.явт д. Новицького,.
вдається, ватякає ва втікачів в Слобожавщиву в
XVII віці. Один з варі.янтів д. Еварницького при
пучений до Кубанщини і річки Кубані.
Великі
дощі звеселяють кубанських пьнів, і вони закпи
кають до себе людей. В другім варі.явті висловле
но, що всі добрі степи зробились павськими. В
третім, найбільш nопсованім, згадується в кінці
цариця Катерина, буцім вова пише кошовому~
щоб бурлгків (? мабуть, козаків) не брали в сал
дати.

Пр~~ведемо цілком варіянт Новицького:
Та не спав я нічку не одвую,
Не буду спати ще й другую,
Чогось мені трудно,
На серденьку нудно.
Сам я молод-не можу .я звати.
Видно, що пісня перш зложена .якимсь чу
лим пар~·бком перед виходом в Слобідчину, в
тім добре відомім настрою, коли і жаль nокидати
доміЕку й треба rхати, і важкий сум огортає сер
це. Далі пісня вказ;ує, коли вона була зложена:
йшли на нові :міста здебільш весною, заздалегідь,
:иабуть, щоб зорати нову землю на озимину, да по
теплу обстроїтись:

Та віють вітри все буйвіr,
Ідуть дощі все тучніr,
3емлю зворушаюrь,
*)Один у НовицьКО'Ц),

5,

і три

J

Еварнrщь";ою.

676-677.

·
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Травою устилають,
А цвітамн украшають.
Несвідомий творець піснісхопив весняну красу
і залежність li від весняних дощів, котрі тим більш
були привабні хліборобові,
що обіцяли йому в
будучині добрі врожаї. Тучні дощі о .rq>овесні і
весною-добра признака в Х3іборобстві. Далі:
Та йдуть люде, поселяне,
Все з дочками та з синами,
Покидають грунти сво\",
Приславниї вжитки
І привтішної nасіки.

Прямісінько такі, як ті втіхи, про котрі ага,~;увапи Лук'янов і Величко-се б то-"краснЬІя
,цубравЬІ'', "садЬІ, что дикій лtс'Ь". І зрозуміло,
що туга огортає серце співця, як вона огортала
тих поселян, що 8 нудьги-неволі тікали з доч

ками і синами, кидаючи
дапі йде така риса:

r'рунти і

вжитки. І оеь

Та чогооь луГа потемніли,
Наші поселяне посм.утніли,
Засмутилася птиця,
Що назад (не) воротить~·я
На свої прежні вжитки.
Здається, що тут є помилка, і за:місць "на
аад" треба сказать "неможна". З такою поправко~
значіння цілком ясне. Співець так з'ясував ее тек
не місце: ~,Назустріч їм верталась з вирію птиця
на своr старі вжитки, і як побачила, що вже лю
дям нема життя-тікають, засмутилась і вона".

Топковапня слабеньке. Вірніш

думат.а:, що перш

·
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сакі посе.ляне бJ·ли порівневі з

перелітвою

пти

цею, що rм: не можна вже вернутись, як ее щасли

ве роблять птиці.
Уже весна-Дніпр широкий,
Перевози скрізь глибокі,
А зелені д~ брави ключі попускали.

Сп, мабуть, і кінчалась колись пісня про
те, як утікали колись люде з України в
Слобо
жанщину. Кінець в 9 стр. узятий з другої пісні
иід впливом: слова "ключі"-джерела. Воно нага
д,ува.n співцеві пісню про бурлаків, і через те:
Ой тече річка невеличка,
І вширь вона ве широка,
І вглибь вона ве глибока,
Тільки корабель проходив
І бурлак проводив,-

Все за добрими панами
А тепер не проходе,І бурлак не проводе
3а ворожими ворегами *).
UЦо сей кінець випадково пристосований

до

Ііоиі, можна бачити з того, що він зустрічаєтьса
в коротенькій пісні про те, як бурлаки
втікали
иа Дунай, і скоріш вів тут тільки й був, але :за

ІІі~ бурлаків перш були, мабуть, козаки:
Наші бурлаченьки (козаченьки) доrада
лись,

Через Дунай річку перебрались;
Та Дунай річка мати,
--~~----

•)

В "ЗбіриикJ" М. Jlисевха варіявт: "аа. превражвии ·паиакв".
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Та пе дай погибати,
Нам безчасвим сиротам*).
Пісні :зложені буJІИ одночасно: одна про те,
як люде утікали в Слобожанщину, друга про те,
як козаки втікали за Дунай, і де-які риси легко
могли перешІ~'Татись.

Хоч пісня
коротенька і полсована в 2-х
місцях. а все ж вона в першій свuїй кращій ча
стині яскраво малює переселення в Слобожанщи
ну і З'ЯВJІЯЄ'fЬСЯ З СЬОГО боку ОДИНОКОЮ і дуже ЦіН·
ною для щирого зрозуміння далекої харьківськоr
.старовини.

ІІ.

Дума про Івана Сірка.
3апорожський і слобідсько-український діяч
,половини XVII в. Іван Сірко був за своі'х часів
найславніщим чо.'Іовіком на Украі'ні, і пам'ять
про нього, про його вдову і двох синів бу.'Іа за
~овапа в багатьох піснях. На жа.11ь, з протягом
часу вони були забуті і зараз ми має:~~~о всього
дві пісні про Івана Сірка в збірнику Еварницько
го, велику і гарно скомпоновану думу про його
вдову і старшого сина Петра в збірнику Кот.УІJІ
ревського, і коротенький
уламок про меншого
·сина Романа Сірка в початку пісні про Івана Бо
гуславця.

А. Єфіменко справедливо добачає в
*)Новиц"іu,

Mu:opoc. u'hc., 5-9.

постаті
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ІІІана Сірка-"очень интересвую и типичную фп
гуру своего времени і средЬІ" *) і недарма шанов
ний Д. Еварницький присвятив сьому славному за
порожському лицарю цілу книжку**).
Вояка великої хоробрости, знавець усіх ко
зацьких звичаїв, Іван Сірка в GO-x і 70-х роках

XVII

в. часто

з'ЯВЛ?ВСJІ в .Запоріжжі в головних

військових урядах-полковником,

кошовим,

вою

вавІз Поляками, найбільш з Татарами й Турками.
Часи на Україні були смутні, роздирали П тоді
~усіди, були часи руїни, розвалу. Правобережну
~аїну зо всіх боків плюндрували і руйнували
Турки, rrатари, Поляки. Там, на правім боці, БОВ
тужився гетьман Дорошенко, тутечки,
на лівім:
боці, метушились Ханенко і Суховій. Запорожжя
держалось окремо, і Сірко з Запорожцями допо
иаrав то одному, то другому, не маючи

точної і

справжньої політвчної проr'рами. Особливо вабила
Сірка Слобідська УкраУна, де він мав .хутори. В
~і, в 30 верствах від Харькова, жила його
сем'я і там була головна його оселя, хоч він, як
завзятий вояк11, найбільш пробував в паходах та
в Січи. Як би там не було, а Харьківщипа в осо

бі славного Сірка має свого сина, але і Запоріжжя
тягло його до себе, і коли він помер в 1680 р. в
Грушівці, на своrй пасіці, то був перепроваже

ний до Січи і там:

похований в полі за Січчю "з

JІногою арматвою і мушкетною

стрільбою і з ве

пвкою всего войска низового жа.постію". Так ка
же Самійло Величко в своrй лі·rоппсі, і да.'Іі по-

*) Ефи.менІСо А Ист. украинск. нарща, 11, 285.

-)

Чикuа

статя є ще в Російськ.
біоr'раф.
с.1ов, з біб..lіоr'р. показчиком.
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•сн.яє, що

Військо

Низове

справляло

Сіркові

пишний похорон, "яко по вождю своем справнок
і щаслввом, которвй од младости аж до старости
своєя военними бавячвся промислами, не тільки
значне Крим воевал і попалил в нем
гради,
также і в полях диких на разних місцях
мно
гіе татарсrсіе гром.1ивал
чамбули, і ясир хри

стіанський одгромлювал,

але і в

Чорное

:море

лодками вплииувши, на разних місцях не малия
бусурманам чинил шкоди і разоренія, а по морю

Чорному к!абли і каторги, з Константинополя в
Крим, Азо
з великим

инші :міста пливучіе, гро:мливал і
добиЧами щасливе з войском запо-

рожським до коша

своего

повертался,

которого

Сірка все войско запорожrкое зtло .'Іюбило і за
отца свого почитало. Погребши его, значную над
вим могилу висипа.'Іо, і крест камяниіі на ній по
ставило, з належитим имени 1 дt:r его
подпи

со:м:". Сей хрест зберігся й до наших часів і зраз
хи з його можна бачить в книжках по українській
історіf д. Еварницького і проф. Грушевського.
Найславнішою подією Івана Сірка була його
виправа До Криму степом, в l_ш_р., щоб помсти
тись ханові за його напад на Січ. Сірко став над
Сивашем, маючи під рукою тисяч чотирі козаків,
а тисяч до п'ятнадцяти Rпнув далі в розсип на пів

день під приводом завзятих і знаючих начальни
ків, наказавши їм звервутись до Сиваша на п'ятий
день. Величко в Літописі каже, що "тое войско
вітровоги:ми кіньми своfми внутр селенііі кримських
нечаянво вшедши і, по совіту, на кільки частей
розділивтися весь Крим собою паполиили и зас'hя
лв, огнем і мечем: овий плюндруючи, Комова, Ка-
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_раче~3. Бакчисарая і иних городов коснувшися j
nрёвеликія їм: разоревія нанесши. Хан тоді з сул·
танами ·і мурзами чим: скорій з Бакчисарая Р.ИХО·
пплся угонзнул в гори кримскія". Згодом Татари

зібрались і напашІ на козаків,

але Сірко

їх

від·

бив і повернув додому, забіраючи по дорозі вели
чезні отари і табуни, а ра::~ом і багато ясиру,
християнського і бусурменського. Тих з християн,

що забАжали вернутись до Кр~му, Сірко перебив,
щоб вони не розмножувалиf'Ь між бусурменами на
козацькі голови, других відпустив, а за бусурмен
ський ясир вз.яв згодом великий викуп грішми і
товарами-мосу.1беса~и •.. Мj!.lа(Сами_Юпдяками, ваб~:
ми, бавельвою, саф'янами, кіньми, а тцх, хто н~
зміг дати за себе викупу, відіслав в Москву в не·
исходню нево.'Ію. Цікаве свідоцтво Величка, що ко·
ли nолонянвкп Татари почули, що 1'Х Бідішлють 1
:московську неволю, то

"здрогнувши зараз

почали

торгуватися і належитни за себе по своїй возмож·
НОСТИ ОКУП ПОСТ~'ПОВаТИ" *).
Ще в 1882 р. 1\остомаров, висловив гадку, Щ(І
,,бол·І>е чtм'Ь, вtроятнЬІМ'Ь признть можно, что когда·
то о самом'Ь Ctpкt Иванt существовали думн,
так'Ь как'Ь В'Ь самЬІХ'Ь лtтописях'Ь зтот'Ь богатнрь
пр~.щстав.1яетс.я в позтическом'Ь свtтt. Трудно до
пустить, чтобЬІ народная поззія не коснулась его
Участіе К'Ь дtтям'Ь Сtрка до такой степени, чтоб'Ь
они могли с~ать предметом'Ь особой думЬІ, можне.
предполагать плодом'Ь того интереса, какой возбуж
дали думн или дума о са:мом'Ь Ctpкt"**).
*)Са.ІІС. ВеАичко, Лі>топись, ІІ, 372,
**)Косmо.ІІСарово, Ист. ковач. 100

497.
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Гадка Костомарова недавно справдилась. ~ід
rуки і досить гарні старих пісень про Івана СІрка

/)Ловив

д.

Еварницький

в К.атериносJІавщині на

ісці Чортомлицької Січі, в 1887 р. від діюн Дм_и
ра Сукурп і Дивниченка. Надруковані вони в збt~;
ику
Еварницькоrо "Малорос. народ. пt~ни ·
890 р. Усього дві пісні-одна краща в 21 в1рm,

f:

. друга, иншого змісту. папсована і без кінuя, вс~о
rо в 9 вірш. Останню дід Дивниченко заб~·в вщ
старости. Проспівавши трохи, він спинився і ска

зав:" Не зведу, серце, як воно ця пісня співається".

~

~·же

жаль, що старий забув пісню, бо з почат

у видно, що пісня оповідала про морську випра

У Сірка, тоді як краща пісня Сукурн змісто~ має

його виправу

степом.

3начить,

ж•ншою

мірою

було два рядки пісень про Івана Сірка. " Гей, та
із-за моря вітер повіває",-так починається варіянт
Дивпиченка. Сірко нагрібає ко:заків в чайки і
край дороги сажає клин-дерево, щоб на йому
кувала зозуля і завдавала жалю козацьким кісткам.

Тут старий зпинився і виказав здогад,

що

може

аозj·ля на Татарву кувала.

Варіянт Сукурп починається з того, що Сірко-
крикпув на своrх козаченьків, щоб

вони

сідлали

коней та збірались до хана в гості. Козаки висту

пили з Січі, наче орли, засяяли в степу, як сопце~

Кінець такий:

Та :ми думали, ой та ми ж думали,
Що то :місяць в степу ой зіхожає,

Аж то козак Сірко, та козак же Ci~t&Q~~·
На битому шляху та Татар оступає*};--- -.- =

•

..

-~ ";1і х;

;s-

) 3варницкtи, Мао~ор. вар Irhc., 651, 652.(;~~:-----=::о~=:
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ІІІ

Пісня про Роиана Сірка.
Історична пісня про сина славного кошового
Івана Сірка-Романа заrублР.на. Випадково уривок
з неr попав в думу про Івана Боrуславця, уривок
дуже :маненький, і по йому не можна догадатисІt
прn первісний зміст:

Ой
Ти
Да
Ой

Ли:мане, Лииане!
Сірку Романе,
гей же ти Сірку Романе!
що будем робити,

Нема козакам по чарці горілки де взяти,
Да гей же де взяти ...*).

Тілько. Здається, що в пісні про Романа оповіда
лось про якусь пригоду козацьку, в який лучивеа

й Роман Сірко, десь то коло Дніпрового гірла.

По зачину "Ой Лимане" підходить одна за
гадкова пісня в збірнику Новицькоrо "Малор. пtс
ни":

Ой Лим.ане, Лимане,
3апорожський отамане,
Ой чого ж ти смутний ходиш
Та у чорному оксамиті.
Він відповідає, що перш у його були славиі
гості-Запорожці совіт :мали, а потім нr.їхали вzе
инші несподівані гості-Татари, матір його знева
жили, дітей повбивали, жінку забрали. Кінець
пристосовано балядний, що жінка не схотіпа вер.
*)Авт. а Дрd., І, ~.И.
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нутись і nолюбила nашу. .Я. Новицький добачав
тут Богдана Ружинського і напад Татар в 1575 .р.,
після котроІ'О руські посли прийшли на сейм в
чорному, вознаку горя*).
Може тут не Богдан Ружинський, а той же
Роман Сірко, і згадується про якусь пригоду з
його життя, бо Татари були дуже лихі на всіх
Сірків за те, що їх грізний батько Іван жорстоко
помстився за Ух напади.

Коли злучити сі уламки, то вийде, що козаки
nитають у Романа горілки, а він каже, що де там:

до ГО_ЕіJІКИ коли Т~тари зробили йомW(1rаку шкоду.
До сих ~1.!1ЮІКІВ можна долучитh коротеньку

·

згадку
про Романа Сірка в кінці думи про вдову
Сірка, котра гірко плаче, відібравши лист від тор
ськоІ'О
отамана Лохвицького про смерть сина і"ї
Петра. який лист дійшов до неї саме тоді, коли
nомірав її син Роман.
Здаючись на пісні про Петра і Романа Сірків,
иожна думати, що nерший був Jтбитий Татарами,
а дрJrгий помер дома ще молодим, і славний ли
царь втратив синів своїх, то допомагали йому в

його військових справах. Його нещасну родиину

пригод;, поділяв з ним вдячиий йому J'Краївсь:кий
народ, що надовго закріпив пам'ять про Сірків в
дуиках і пісня~.

IV

Дум:а про Сірчиху і ои~а УІ Петра.
Дума про жінку Івана Сірка і сина

l'Y

Петра

.дійшла. до нас тільки в однім: варіянті, в рукопи-

*) н~•щкіu, 11.
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су Котляревського; таким: робом: :маємо nuicuш; ся
ду:ма досить велика, в 84 вірші, і добре злаштована
в чисто думській постаті, па ваірtщь старіших про
сторих дум.--М.аючи на увазі, що сем'я С!рка про

~ в· Мерефj, де у неї б~rла в.1асна :маєтність,

що в самій думі про Сірчиху зга,nу€ться Мерефа і
один з П :мешканців Пилип Мерефянський, можна
гадати, що тутечки була зложена й дума про
Сірчиху, яка такни робом з'являється·чисто с.побід
сько-Українським твором.
ПостІІть Сірчихи дуже нагадує дружину Та

раса Бульби в оповіданні Гого.'ІЯ. Може Гоголь
чув де думку про Сірчиху, а коли не чув, то, як
людина на.:t:звичайноУ поетичної в.:tачі, вгадав. У
Бульбахи дnа сини, яких вона дуже любить-Остап
і Андрій; 'l'apac, П чщовік. часто покидав сем'ю
за-д.1я низовоа·о тоJІариства. Сірчвха жалкує, що
чоловіка в вічі не бачила сім років, і
всю свою
щqру любов вкладає в двох своїх синів, котрі обид
ва гинуть. Дума починається тим, що

В городі Мерефі жила вдова
СтареньюJя жена,
Сірчиха Івапиха;

Она сім літ проб~rвала,
Сірка Івана в очи не видала,
Тільки собі двох сипов :мала:
Первого сина Сірченка Петра,
Другого сина Сірченка Романа.
Пt>тро став питати :матір,
де його батько.
Сірч:яха ска3ала, що він пішов до Тору (сучасний
Слав'янськ.)
Петро взяв в товариші волошина
Голуба і мерефянця Пилипа і поїхав з ними до
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Тора шукати батька. Торський отаман Яків Лох
виuький зустрів і роспитав Петра, після чого
Петро лоУхав далі в степ. Лігши на спочинок під
тернами, він безпечно пустив коні, а Турки теє
зобачили, взяли в полон Голуба і убили Пилипа.
Голуб, щоб піддобритись до Турків, заманив до
них Петра і вбив його. Ко3аки стародавні, себ-то

з тих. що в сім місці раніш вже пробували і бу
ли старіші і з більшим досвідом, побили Турків
і чесно поховали Петра Сірченка. Лохвицький по·
слав до Сірчихи листа, в якому писав про не
щасливу пригоду з 1ї сином. Сірчиха, . прочитав
ши лис~а,

К сирої землі крижем упадає,
Словами промовляє:
Що вже тепер на моїй голові три печалі пробуває:
Первая печаль, що я сім год пробувала

Сірка Івана в очі не видала;
Друr8.Я печаль, що Сірченка

Петра на

світі немає,

Третя печаль, що Сірченко Роман помірав
У.

Пісна про слобідську rусарію.
Козаки дорожили своєю службою . в козаць
ких полках, по виб(\рному значінню l"x, по старо
ку призвичаю; але в половині ХУІІІ в. стали пе
ревертати їх в салдатські полки. Цариця Єкатери·

ва

11

почала сю переробку слобідчан. Спершу в 1755

р. надіслано указ, в котрік було сказано про "про
:мншленіе о польз'В государств~нвой", "благоден-
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ствіе подданних'Ь", "материнское милорердіе" (саме
тоді вводилось кріпацтво). "надлежащІй порядок'Ь",
,.истинньrя отечеству заслуги", а при

кінці,

що

"всt тамошніе военньrе и граждан1·кіе чиньr, по
луча сів полезнtйшія учрежденія (са.лдатство в
гусарах), как'Ь ощутительннй знак'Ь К'Ь ним'Ь и ко
всем у народу тамошнему благоволевія потщатся со
отвtтствовать должною благодарностьк/' ... Але СJІО·
бідчане не дуже дякували і набрані в гусари тіка
ли. Тоді уряд забірав замість втікачів 1·х родичів,

а коли такіх не було

ro,

навіть, сусід із

"семей

НЬІХ'Ь и заЖиточньrх'Ь людей". Така справа забра.л&
людей вже до живих печіпок, і в изю:мськім пол
ку вибухнув бунт, до котрого пристав сам полков

ник Краснокутський. Полковника
аань, а инших і того далі. Хоч

заслали в Ка
цариця трохІІ

підласкала козацьку старшину "удовольствіе:аб
·чинами и жалованьем'Ь", одначе, і старшина бу
ла стурбована і не хотіла тоr гусарі~, що відб•·
.лось в деяких невеличких піснях,. напр.:

·

Усіх хлопців в гусари забра.ли,
Мене молодого охввцером записал•,
Та дали ж мені коня вороного,
Та пос.1али мене попе.ред війська всьоге,
Та звеліли мені серед полку стати,
Та сказа.ли мені у суремочки грата:,
Ой ви грайте, суремочки, грайт~.
Мені :молодому жалю не завдавайте ....
А не жаль :мені а у дому нікuго,
Тільки ж жаль :мені: :матуся старая,
Матуся старая, сестриця ма.лая,
Сестриця :малая, а жена м:олодаs *).

--~--------~~-

*) Драюм., По.1іт. піс. ІІ, ~06.
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VI.

Пісня про :Капни ота.
Коротенька, в 16 віршів пісня про Капписта
цікава тим, що свідчить, як Укра'іпці навіть в по
повині ХУІІІ в., при всім занепаді, бу.пи чуткі І
відго.посні па політичні поді'і.
Василь Петр. Капнист, з Греків, пристав до
царя Петра в Прутсько:му поході, ходив пізніше
з Мініхом до Крима, дістав посаду :миргородсько
го по.пковника і зажив в Харьківщипі великІ
маєтки, а яких декотрі досі

вдержалась аа його

родом, папр., чудовна по красі краєвидів Михай
.півка Лебединського повіту. 3 ним: в 1750 р. по
доносу ароби.пась

якась

пригода,

але

через рік

його відпусти.пk і поставили комавдірок над усі
ка слобідськими полка:ми. 3 своУми козаками вtп
був в пруськім поході, тоді і вбито його в бата.пі~

під ірос-Еге:есдорфо:м 1757 р. Він мав ді.по а гай

дамаками, ловив rx і сажав в тюрми. Спомив
про ее захований в пісні: "Коли ж тіr гайдамаки
та такеє чинять, то послати Капнистого, нехай Ух
припинить і половить"-так хтось роспорядився,
і Каппист наловиІ rx два остроги, а сам поrхав до

хана гуляти. Саме тут а ним і скоrлась біда; його
закували в кайдани і повезли до столиці драбип
ІІІfати:м возом, але пісня анав, що доля знов до його
повернула, і ківчається тим, що
Ой повезли Капниетого драбвпчатим возом:

А відтіль

rхав пап Капнистий велвкик
обозом:.

-~·-

26.

МоА. JІевмцuміі. Як писати службові nа-

пери українською мовою.
5f ІІМ.
2f.
. Безnартійний. Жарт.
40 ""·
27. І. Неоtуjі-.Аевицt.кмй. Біда бабі Парасці. 45 кtm.
28.
•
•
.
.
. Микола Джеря. :J :1· 20 к<Ж.

29.

Унія і Петро Могила.

•

6о кои.
95 кett

30. В. Стеnевий. Запорожський зімовник.

Не3абаром вийїіуть

3 ~~~ ..__
~--

1.

М;д. Левиц~окий.

Язь1к, нар-Бчіе или

2. І. Нечуй-Левицьного.

Старосв.

говор?

батюшки та ма
тушки.

3.
4.

Біда бабі Палажці.
Н. Ремановмч. Життя людське.

Готуються до друку:

1. І. Франко. Учитель.
2.
Хрещення Володимира (з чеськ-ого).
3. Манжура. Поезії.
1. Ажіоnні о. СпартіІК.
__,;
'4:1,;..;
5. 8. JІеІИЦІtНК~. Волинські ОПОВідання.

v:).

6.

Г. Неааление. Про Будду.

.

\

7.
Про f\рабів і Магомета. "
8. А. ИащІЖно. Історія Війська Зепоріжеwсоrо.

9.
1-6.
11.
12.
13.
14.

І. Нечуt•Левмцьний:
&урлачка.

Чертяча спонуса.

;.

Перші Киїаські князі.
Татари і Лит•а на У-краІні.

•

•

Голодному і оnеньки м'к•.

1б. С. Ч.,UСемае. Пр• небо. І і
:М.
діrкам. К"""'•·

U

•~тк•·

17.

О. Левицький. ПолтавсьІ<і оrюві.цання.

18.
.
.
Шкільні сnогади.
1\t. Проф. М. Сумцов. Леонардо да-Вінчі.
%0.
Історічні зразки украrнськ.
т~р._

.єдна

21. І. сtранко. Перехр~сrні стежки.
22.
ДлІІ домашнього огнища.
23. І. Франко. БатькlвщИ'і"' і .,,н!•Іі оnовідання.
2~.......-;----:Jit!~лe листя.
Украдене щастя.

25.
26.
'27.

ДаІіте Аліr'ієрі.
Сім Ю'ІЗ'Ж.

28. М. Левицький. Твори т. І.
ТВОf.>И т.

2\1.
М.

та

3.

11.

.ІІевиц~к-мх nереІІАа.І,м.

30. Т. єак. Д.rі.Нщина.
31.
Вдосвіта.

Cittue". Неrри.
33. Kys iw. Михайло Чернишенко. Іс,·о,.річні оп
34. Історія Риму.
)
. Б олгар11.
.,. ) !Іtшуться по закоВJІеннІС
35 . І стор1я

32.

А.

r

36. М. ГоrоJІь. ) П

37 .

Тургеиев.

)

·

,.

ерек.nадаютьс11 на_ укра1нську

;

Замоuення на КНІІ.іІ{КИ треба робить на rо..ю~
ок.аа,.ї: м. ЧРркаш, на Київщині, Олекс:ш.дрі.!

.,..,

~

104,

Видавництву ,.Сіяч".

У'паковаа і nереси.: Іtа. у всих

· мет~ос:в

ка

коwт

ви ~Іадках

замовща

Піна

85

коп.

в~

