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Микола Iльницький

СЕРБСЬКI СЮЖЕТИ УКРАЇНСЬКОЇ 
ФОЛЬКЛОРНОЇ БАЛАДИ

В основу цiєї доповiдi лягла пiсня-балада, записана вiд матерi 
автора в 1977 роцi i опублікована у збiрцi пiсень з її голосу Ой за-
цвiла черемшина (Київ, 1981). Спершу наведемо текст пiснi:

Iшли женцi жито жати
Тай забули серпи взяти.
Серпи взяли, хлiб забули,
Якi ж ото женцi були?
Як нажали по снiпочку,
То зломили по серпочку.
Ходить сербан по риночку,
За ним дiвча у вiночку:
„Ой сербане, сербаночку,
Возьми мене за жiночку“.
„Зчаруй, дiвко, брата свого,
Дiстанеш ня молодого“.
„Я не вмiю чарувати,
Не навчила мене мати“.
„Йди до саду вишневого,
Злапай їжа зеленого,
Посiчи його дрiбнесенько,
Зготуй його скоресенько.
Брат приїде iз дороги
I закличе: „Сестро, води“.
„На ти, братцю, тога пива, 
Щось го не пив, як я жила“.
А брат п’є i з коня летить:
Вважай, сестро, в мене дiти“.
„Би’м на дiти уважала,
Чарiв би’м ти не давала“. 
„Продай, сестро, коня мого,
Рятуй мене молодого!.
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„Не на то’м тя чарувала,
Щоби я тя рятувала“.
Нема брата, нi сербанця, 
Пiшло дiвча за жебрачка
Жебрак ходить, торбу носить,
Все за собов дiвку водить.1

Вiдкинувши перших шiсть рядкiв як механiчну контамiнацiю 
не зв’язаних мiж собою сюжетiв, зупиняєшся перед питанням: чому 
саме сербин намовляє дiвчину отруїти брата? Та ж у середовищi, де 
пiсня побутувала, навiть етнiчну самоназву персонажа вказано не 
зовсiм правильно: „сербан“. Це спонукає до пошукiв iнших варiан-
тiв цього сюжету. Їх виявляється багато, зокрема зiбраних у книзi 
Балади. Кохання та дошлюбнi взаємини (Київ, 1987), i така намо-
ва на отруєння звучить то з уст „верменятка“, тобто вiрменина, то 
„дворянина“, а то й просто „козака“. Таким чином, акцент тут не на-
цiональний i навiть не соцiальний, а передусiм етичний.

А коли визнати прiоритетним саме етичний аспект цiєї сюжет-
ної колiзiї, то постає проблема мотивацiї отруєння брата та мораль-
ної науки, яка звiдси випливає. Звернемо увагу, що сюжет цей побу-
тував переважно у трьох мiсцевостях України – на пiвднi, зокрема 
на територiї сучасних Херсонської та Одеської областей, на Подiллi 
та на Буковинi. Але перед українським фольклористом та iстори-
ком лiтератури Миколою Сумцовим, автором працi Народнi пiснi 
про отурєння змiїною отрутою, вiдкрився значно ширший ареал 
побутування цього сюжету. Хоч учений застерігав, що питання про 
походження циклу про отруєння брата сестрою – темне, вiн усе ж 
ладен був виводити його з давнiх фантастичних казок, у яких „ма-
ти закохується у велетня, чудовисько, чаклуна чи просто сусідсько-
го царя, вбиває свого чоловiка i хоче звести зi свiту сина, який пере-
важно виявляється бунтарем i мстить потiм матерi та її коханцю“.2 
М. Сумцов припускає, що цей мотив з казки проник у повiсть, зо-
крема у французький роман про Бову Королевича та його численнi 
iталiйськi паралелi, а вiд так поширився серед iнших народiв. Коза-
ковий мотив мiг, на думку дослiдника, у Францiї та Iталiї перерос-
ти у пiсенний сюжет iз заміною матерi братом або сестрою i розпо-
всюдитися у цьому варiанті про Бову Королевича.

Микола Сумцов, як i багато його сучасникiв, бувши прихиль-
ником порiвняльно-iсторичної школи в лiтературознавствi, подi-
1  Ой зацвiла черемшина. Народнi пiснi з голосу Ганни Ільницької, Київ, 1981, с. 

18–19.
2  Н. Сумцов: Народные песни об отравлении змеиным ядом. „Киевская старина“, 

1893, т. 43, с. 260.
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ляв iдею мiграцiї сюжетiв i вiдповiдно до неї склав схему поширен-
ня циклу пiсень про отруєння серед народiв Європи. На його думку, 
цей сюжет виник спершу десь у Захiднiй Європi, можливо в Iталiї, 
в Україну проник рiзними шляхами, один з яких мiг вести через 
Сербiю (оскiльки в багатьох варiантах пiснi згадується сербин), а з 
України – в Росiю, Литву i т. д.3

Такий погляд зводить мотив отруєння в українських баладах-
пiснях виключно до мiграцiйного. Тим часом, цей мотив у наших 
пiснях спорiднений з iншими варiантами мотиву отруєння, – ма-
тiр’ю – невiстки або сина, дiвчиною – зрадливого нареченого – що 
побутують у рiзних регiонах України. Все це дає пiдставу твердити, 
що мотив отруєння мiг бути не тiльки мандрiвним, а й мав грунт 
для самостiйного виникнення i проширення на українських зем-
лях. Якi ж аргументи можемо навести для пiдтвердження цього 
припущення?

Передусiм, за твердженнями етнографiв та фольклористiв, в 
українському побутi довго зберiгалися релiкти матрiархату, що зо-
крема засвiдчує у своєму Описi України Гiйом Левассер де Боплан. 
Так, вiн пише, що дiвчина тут заходить до батькiв парубка, якого 
кохає, i просить, аби їх син узяв її за дружину.4 Згодом така форма, 
очевидно, трансформувалася, що призвело до ускладнення родин-
них стосункiв: дiвчина просила хлопця засилати до неї старостiв, 
а не сама йшла сватати його. I не раз на завадi їй ставав брат, яко-
му – особливо при втратi дiвчиною батька – належала вирiшальна 
роль у сiм’ї. Тим-то у багатьох варiантах мотиву отруєння парубок 
вiдповiдає дiвчинi, що вiн посватав би її, але боїться брата, i радить 
отруїти його. Очевидно, подiбна ситуацiя з тими чи iншими вiд-
мiнами була характерна для обставин родинного життя й iнших 
слов’янських народiв – полякiв, чехiв, словакiв, сербiв – якщо варi-
анти цього сюжету фольклористи фiксують ще й досi.

Маємо переконливi свiдчення, що пiсня про сербина широко 
побутувала на Україні в першiй половинi ХIХ ст. У поемi Т. Шев-
ченка Перебендя, написанiй у 1839 роцi, старий кобзар спiває:

З дiвчатами на вигонi –
Гриця та веснянку,
А у шинку з парубками –
Сербина, Шинкарку...5

3 Там само, с. 259–260.
4 Гiйом Лавассер де Боплан: Опис України. Київ, 1960, с. 75.
5 Т. Шевченко: Повне зiбр. творiв: у 12 т. Київ, 1990, т. с. 45.
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Вперше пiсня була опублiкована у збiрнику М. Максимовича 
Украинские народные песни (Москва, 1834), трохи згодом – у жур-
налi „Časopis českého Museum“ (Прага, 1841, № 1). Посилаючи текст 
чеському вченому П. Й. Шафариковi для публiкацiї, український 
письменник I. Вагилевич зазначав, що слово „сербин“ у пiсні не тре-
ба розумiти буквально, бо сербинами iнодi називають себе бойки6 
– етнiчна група українцiв у Карпатах. Але ж якби походження пiснi 
було зв’язане тiльки з Бойкiвщиною, то вона навряд чи набула б та-
кого поширення у всiй Українi.

Характерно, що наш варiант, повторюючи в головних рисах 
спiльнi перипетiї сюжету, вiдрiзняється вiд iнших варiантiв, так би 
мовити, матерiалом для приготування отрути: в бiльшостi випад-
кiв її готують з гадюки, яку пiдвiшують за гiлля дерева, а тут отрута 
приготовлена з посiченого зеленого їжака (цiкаво, чи такий трунок 
справдi мав бути отруйний, чи це просто умовний знак отрути?). 
Втiм, отрута в пiснi могла бути iз зiлля (як у повсюдно вiдомiй пiснi 
„Ой не ходи, Грицю...“), могла мiститися у пшеничному чи вiвсяно-
му пирозi тощо.

В українськiй баладнiй писемностi поширений також цикл сю-
жетiв про те, що брат продає сестру „турчиновi“. Цей сюжет вiдби-
ває другу сторону медалi родинних стосункiв в українському се-
редовищi давнiх часiв, що характеризують залежнiсть дiвчини вiд 
брата. Про цей цикл згадуємо тут тому, що вiн допомагає ближче 
пiдiйти до з’ясування ситуацiї з „сербином“.

Розповсюдженiсть як першої, так i другої сюжетних ситуацiй 
наводить на думку, що „сербин“ i „турчин“ не означає насправдi 
тiльки представника конкретної нацiональностi i навiть чужозем-
ця взагалi, а вказує на „чужий рід“, до якого дiвчина приходить пiс-
ля весiлля. Це поняття чужого роду майже iдентичне з поняттям 
„чужини“ („Тобi’м сину, рада, бо’сь моя дитина, Невiстцi ’м не рада, 
бо чужа чужина“7 – з пiснi, записаної вiд матерi). Таке розмежуван-
ня було характерне для багатьох народiв, згадаймо трагедiї Ромео 
i Джульєтти у Шекспiра, Iвана i Марiчки в Тiнях забутих предкiв 
Михайла Коцюбинського. До того ж у давнi часи iснував звичай, зу-
мовлений, мабуть, потребою оновлення кровi: брати дружин не iз 
свого роду-племенi, а дiвчат вiддавати на „чужину“.

Отже, „продаж“ сестри можна трактувати як укладання шлюб-
ної угоди. Як вiдзначає український фольклорист С. Мишанич, 
„рiдний брат молодої в момент „продажу“ сестри родовi молодого 
порiвнюється з найлютiшим ворогом в системi негативних персо-
6  М. Шалата: Народними пiснями зачарований. „Народнi пiснi в записах Iвана 

Вагилевича“, Київ, 1983, с. 15.
7 Ой зацвiла черемшина, с. 32.
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нажiв усної народної творчостi – з татарином чи турком. А прихiд 
молодого з почетом до хати молодої часто зiставляється з нашес-
тям туркiв i татар“.8

Враховуючи архаїчність обрядового фольклорного циклу, мо-
жемо стверджувати, що сюжетні колізії з отруєнням мали грунт 
для свого виникнення у місцевих обставинах і ці обставини пере-
важно відбивають. То чому ж у такому разі в цьому сюжеті найчас-
тіше фігурує саме „сербин“? Гадаю, тут маємо справу з процесом 
десимволізації баладного циклу, переведенням символу в конкрет-
ні історичні та побутові обставини. Це явище відзначив І. Фран-
ко з поводу свого запису весільної пісні Журю, я ся журю, як вечір, 
так рано: „Від 9 вірша починається вояцька добавка далеко меншої 
стійності поетичної“.9 (у дужках зазначу, що я записав від матері цю 
пісню без „вояцької добавки“ із первісним обрядово-символічним 
закінченням).

Можна припустити, що з Сербії в Україну прийшов і серб-
ський варіант сюжету про отруєння сестрою брата. А прийти він 
міг разом з міграцією на українські землі сербів, яка, почавшись ще 
за часів Київської Русі, набрала більш масового характеру в ХVII– 
XVIII ст. (серби у козацькому вiйську, сербськi вiддiли в народно-
визвольнiй війнi пiд проводом Богдана Хмельницького, з одного 
боку, i створення т.зв. Нової Сербiї у 1752 р. Катериною II на пiвднi 
України супроти Запорiжжя, з другого).

Характерно, що записи сюжету про отруєння брата за намо-
вою „сербина“ були зробленi переважно в трьох регiонах – на пiвднi 
України (Херсонщина, Одещина), на Подiллi та в Карпатах, зокрема 
на Буковинi. Цi регiони бiлш-менш „накладаються“ на місця про-
живання сербів, які переселилися сюди в різний час. Полишивши 
південь України, де сербські поселення були особливо численними, 
чимало слідів проживання сербів досі знаходимо в назвах населе-
них пунктів по всій Україні: с. Серби (тепер Гнатівка) з ХVI ст. (Ві-
нницька обл.), с. Сербинівка з ХVI ст. (Хмельницька обл.), с. Серби 
з XVII ст. (Житомирська обл.), с Сербичани з XVII ст. (Чернівецька 
обл.) та ін. з цього й пізніших часів аж до XIX ст.

Проживання сербського населення серед українського ет-
носу, поступове злиття з ним, викликали накладання деяких сю-
жетних ситуацій пісень, які принесли з собою мігранти, на укра-
їнський грунт без реалій тутешнього життя, що переконливо по-
казав І. Франко у своєму аналізі балади Іван і Мар’яна, сюжетом 
якої є зрада жінки свого чоловіка, втеча з турком і помста чоловіка 
8  С. Мишанич: Сучасне життя української народної пiснi-балади. Ужгород, 1981, 

с. 12.
9 Народнi пiснi в записах Iвана Франка. Львiв, 1966, с. 402.
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за зраду. Франко пише: „... Тут маємо такі риси, що не відповідали 
ніколи нашій дійсності. Наша історія знає турецькі напади на пів-
денно-східну Галичину в XV i XVI в., знає татарські напади в XVI– 
XVIII в. (...) У нашій пісні, одначе, бачимо зовсім не те. Про напад 
тут немає ані мови; турчин приїздить до Івана як знайомий до зна-
йомого, чи, краще, як пан до підданого. Він хоче купити у нього 
жінку, яка сподобалася йому, і тільки в такім разі, коли б Іван не 
хотів продати жінку, грозить йому бійкою. Таких відносин у нас ні-
коли не було. (...). Такі відносини – маємо на це величезну масу сві-
доцтв – були в XVI–XVII віках у Сербії, в Болгарії, але не у нас“.10 
Франко робить висновок, що пісня була до нас занесена з тих кра-
їв, на підтвердження чого наводить цілий ряд сербських та болгар-
ських паралелей. 

У нашому випадку з сюжетом про отруєння брата немаємо та-
ких виразних ознак перенесення узору на нове полотно. Тут сюжет 
міг бути або грунтовно перероблений, або контамінований з тутеш-
нім, оскільки свідчення „запозичення“ є хіба що персонаж „сербин“ 
у більшості варіантів пісні, що міг узяти на себе роль „чужого роду“. 
Мотив помсти тут також інший – морально-дидактичний від того, 
хто намовляв дівчину на отруєння брата: „чужий“ сербин чи „свій“ 
козак. Дівчина-отруйниця у більшості варіантів пісні виходить за-
між за жебрака, носить торбу, спокутуючи свій гріх чи то за Божим 
покаранням, чи за докорами власного сумління (згадаймо величез-
ну торбу з гріхами в легендах про Марка Проклятого). 

Та якими б не були шляхи переплетіння мотивів наших пісень, 
видозмін їх сюжетів у новому етнокультурному середовищі, вони 
переконливо засвідчують діалог української та сербської культур, 
який має давню традицію.

РЕЗИМЕ

Тема овог рада је упоредна анализа различитих верзија укра-
јинске народне баладе о Србину. Једну верзију је саопштила ауто-
рова мајка 1977. године (објављена 1981.), док су друге преузете из 
књига са украјинским баладама. Заједнички мотив ових песама је 
да сестра трује брата да би могла да се уда за „Србина“. Улога брата у 
породици је била веома важна у украјинској традицији; он је могао 
да осујети сестрину удају. Овај аспект породичне традиције основа 
је мноштву мотива.

10 Народнi пiснi в записах Iвана Франка. Львiв, 1966, с. 402.
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Постоје и друге баладе у којима брат хоће да прода сестру 
„Турчину“. Термин „продати“ овде означава брачни уговор. Са дру-
ге стране, употреба термина „Србин“ у овом случају може се обја-
снити чињеницом да је у различитим деловима Украјине од 16. до 
18. века било доста српских насеобина. Уз то, може се повезати и са 
десимболизацијом циклуса свадбених песама и трансформацијом 
симбола под утицајем историјских песама. Иван Франко је тако-
ђе и ову тему истраживао. Може се закључити да песма о „Србину“ 
представља један аспект украјинско-српског културног дијалога.

SUMMARY

The subject of this report is the comparative analysis of the dif-
ferent variants of Ukrainian folk song-ballad about “Serbyn” (Serbian). 
One among them is recorded from the voice of autor’s mother in 1977 
(published in 1981), other ones are taken from the books with Ukraini-
an ballads. The common motif of these song is poisoning of the brother 
by his sister to let her marry “Serbyn”. The role of brother in the family 
was very important according to Ukrainian traditions, and he was able 
to obstacle sister’s mariage. This aspect of family traditions yields mo-
tifs of considered type. There are also some other ballads where broth-
erwish of trade his sister to “Turchyn” (Turk). The anakusis of both mo-
tifs as well as a lot of from other family than of other nationality, and 
term “trade” mean marriage contract. On the other hand the use of term 
“Serbun” for this purpose can be explained by the fact of existing a lot of 
Serbian settlements at 16/18 cent. in different regions of Ukraine. This 
also can be connected with the tendency of desymboliyation of the mar-
riage song series and transformation of the symbolic images due to his-
torical songs was investigated also by Ivan Franko. We can conclude that 
the song about ,,Serbyn» is one of the aspect of the Ukrainian-Serbian 
cultural dialogue.

МИКОЛА IЛЬНИЦЬКИЙ




