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Від редактора
Пропонований читачам науковий збірник матеріалів першої
словознавчої конференції, яку провів “Центр наукових досліджень
давньої української літератури “Інститут Слова” із Львівським
університетом імені Івана Франка. Чому сю тему ми вважаємо
настільки важливою?
Зазначена тема в загальному аспекті актуальна тому, що
дослідження давньоукраїнської пам’ятки в українській і світовій
науці потребує, насамперед, вирішення дуже важливого питання,
а саме: виправлення усіх негативних наслідків і викривлень у
її дослідженні, пов’язаних із незаконним привласненням нашої
пам’ятки московською імперською ідеологічною наукою.
Для кращого розуміння вказаної проблеми, яка існує уже понад
200 років, у науковому збірнику об’єднано дослідження сучасних
українських учених із публікаціями дослідження, відважної у
відстоюванні чесної наукової позиції, російського історика Емілії
Ільїної та класичних словознавчих лекцій великого українського
філолога Михайла Максимовича.
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Editor’s Note
We offer the readers a collection of the materials from the first
conference dedicated to “The Tale of Ihor’s Campaign”. The conference
was held by The Center of Old Ukrainian Literature Research called The
Institute of Word in collaboration with Ivan Franko National University
of Lviv. But why do we consider this subject so important?
The suggested theme is generally of great importance to both the
world and the Ukrainian humanities as far as the investigation of that
Old Ukrainian monument requires clarifying a very important issue of
recovering from all the negative consequences and distortions connected
with what we believe to be the illegal appropriation of our literary
monument by Moscow imperial ideological science.
To better understand that more than 200-year old problem, the
book comprises the pieces of research by contemporary Ukrainian
scholars, those by the Russian historian Emilia Ilіina, who proves to be
very courageous in supporting honest position as a researcher and the
classical lectures by the outstanding Ukrainian philologist Mykhailo
Maksymovych.
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МІФОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
УДК 821.161.2’04-142.09:398.4(=161.2)

МОТИВ “ЧУДЕСНОГО ОДЯГАННЯ”
У “СЛОВІ О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
Павло Салевич
Центр наукових досліджень
давньої української літератури “Інститут Слова”,
вул. Глібова, 9/9а, 79005, Львів, Україна
Дослідження розпочинається із застережень стосовно того, що
інтерпретації “Слова о полку Ігоревім” на основі старозавітних або
християнських джерел є звичайною фантазією, та разом з ідеологічною інтерпретацією “Слова” російськими ученими й інтерпретацією
його як сучасного неміфологічного твору зводять науку про “Слово”
на манівці та викривлюють природу давньоукраїнської пам’ятки.
Вважаючи “Слово” світським міфологічним давньоукраїнським твором, автор пропонує нове прочитання темного місця “Слова”: полоцький
князь Всеслав “обíсися сині мглі”. На великому міфологічному матеріалі
(замовлянь, колядки, молитви, прокляття, українського герба “Погоня”)
учений обґрунтовує тлумачення згаданого рядка міфоритуальним мотивом
“чудесного одягання” князя Всеслава у синю (грозову) тучу. Дослідник
підкреслює, що на мотив “чудесного одягання” князя-чарівника Всеслава
вказують присутні у контексті “Слова” два мотиви оборотництва, мотив
чудесного готування місця для битви та логіка міфологічного контексту, у
якому перебуває досліджуване “темне місце”: відбувається чудесне одягання задля того, аби Всеслав набув “грози (сили) і смілости от синьої тучі
громової (і молнії)”, – пояснює одне із замовлянь, цитоване у дослідженні.
Відтак, набувши чудесної сили, князь-чарівник Всеслав полоцький “разить” Новгород і завойовує його: “отвори врата Новуграду”.
Ключові слова: міфоритуальний мотив “чудесного одягання”,
міфологічний час, князь-чарівник Всеслав полоцький, замовляння,
молитва, прокляття, колядка, казка, український варіант герба “Погоня”, міфологічна семантика синього кольору.
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Мова1 про інтерпретацію одного темного місця, пов’язаного з
образом Всеслава Полоцького, із рядка “Слова о полку Ігоревім”
(Всеслав) обíсися сині мглі із такого контексту:
1

Перед тим, як вести мову про власне дослідження давньоукраїнської пам’ятки
наведемо кілька тверджень, спостережень і зауваг стосовно напрямків
інтерпретації “Слова о полку Ігоревім”. Отже:
1. “Слово” – світський міфологічний давньоукраїнський твір, у якому відсутні
церковна риторика, старозавітні й християнські символи і поняття. Спроби інтерпретувати “Слово” на основі старозавітних або християнських
джерел (див. зокрема праці Рікардо Піккіо, Олєга Творогова, Андрєя Ранчина, Алєксандра Ужанкова та інших) вважаємо звичайною фантазією. Попри те, тлумачення “Слова” ученими ліберального спрямування у контексті
старозавітної жидівської літератури разом з ідеологічною інтерпретацією
“Слова” російськими ученими мають мету усіляко перешкоджати адекватному розумінню давньоукраїнської пам’ятки. Наша пам’ятка оминулa вплив
позиченої церковної книжної візантійської літератури, яку отримала “через
посередництво молодої епігональної” староболгарської літератури, що “подавала Україні духову поживу в випрацьованій, спрепарованій для виключно релігійних цілей форм” [15, с. 284]. У нашій давній літературі світське
“Слово” “одиноке стоїть поза … тінню” церковної книжної візантійської
літератури [15, с. 288–289]. Відтак, “Слово” тісно пов’язане з усною народною
творчістю, що виявляється в широкому використанні української язичницької
символіки, релігійно-міфологічних образів, фольклорних маґічних жанрів:
зокрема слав, молитов, плачів, замовлянь, проклять, приповідок. “Слово” зберегло міфологічні смисли та ритуальні формули давньоукраїнського “старого
времені” (чотиритисячолітні традиції наших предків яскраво відсвічують з таких слів Михайла Москаленка: “Кінець І тис. н. е. був ознаменований великою
зустріччю язичницького світу зі світом християнським, за яким (за язичницьким світом, – П. С.) стояла власна священна історія, своє світобачення, своя
буттєва мова” [25, с. 6–7].
2. За тлумаченням “Слова” як сучасної метафоричної поезії, знаходимо в
ній подібні до сучасної поезії художні засоби, художні смисли, – в такому разі ми відкриємо лише блиск і поверхню художнього тексту “Слова”,
а не його природню художню суть. От як проілюстрував би розуміння “Слова” сучасною логікою, сучасною дійсністю дослідник міфу Я. Голосовкер:
“Читаючи міфи, розум рідко вдивляється в чудесний механізм, який рухає
світом міфології, тому що він не озброєний знанням сього механізму. Увага ковзає по міфологічній фабулі і міфологічних образах, як по чомусь
давно знайомому, схоплюючи лише явну або дуже прозору алегорію або
“сюжет”. Ми милуємось лускою міфологічного звіра, не бачачи в сьому фантастичному чудовищі усієї таємничої ночі античного космосу і тих перших
загадкових променів пізнання, які кидають розум-уяву на все найніжніше і
найкровожадніше в людині і в світі” [9, с. 10], – переклад з російської мій, –
П. С.
3. Коли розглядатимемо сей твір як твір епохи ХІІ ст., як епос, який лише
щойно вийшов із міфу, сповнений ритуальних міфологічних формул, смислів,
художніх засобів, міфологічної краси, то лише таке тлумачення, на нашу думку,
буде природним. Саме, таким шляхом дослідження нашої старої пам’ятки йдуть
українські вчені міфологічної школи.
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(Всеслав) “Скочи(в)1 от них лютим звірем в полночи2 із Білаграда
обíсися3 сині мглі
утрже вазні с три куси
отвори врата Новуграду
разшибе славу Ярославу
скочи волком до Немиги сду ток4
1
2

3

4

“Скочи” – побіг. Таке значення слова “скоч” я чув від свого батька Ярослава у
висловленні “скоч принеси (що-небудь)” – побіжи швидко (по щось).
Північ у контексті “Слова” – межова ситуація, коли відбувається оборотництво
Всеслава у лютого звіра. Нагадаймо в іншому місці тексту “Слова” Всеслав
також “вночи вовком рискав”.
Очевидно пізніша форма дієслова объвíсися, у якій б і в не могли вживатися
разом: “До занепаду слабких єрів в українській мові для скупчень приголосних у цілому діяли ті самі правила, що й у праслов’янській мові на пізньому
етапі її еволюції. У стислому вигляді їх можна представити в такий спосіб…: в)
сонантам могли передувати… фрикативний…, зімкнений…, однак сполуки bv
… були неприйнятні…” [54, с. 428]; за “фонетичним законом відкритого складу і тенденцією до складового сингармонізму” “відбулися зміни приголосних
на межі складу” “у групах приголосних відбувалося спрощення артикуляції, у
зв’язку з чим один з приголосних, частіше всього проривний, занепадав, наприклад: … *obvoz→*oboz − д.-рус. обозъ; *obvĕt→*obĕt − д.-рус. обhтъ (корінь
той, що й у словах привhтъ, отвhтъ); *obvlastĭ→*obvlastь − укр. область” [13,
c. 40].
Надаємо перевагу кон’єктурі місця съ дудуток на съду ток і тлумаченню съду
ток: здув тік – чарівно підготував місце для битви на річці Немизі. Таку думку
приймаємо за пропозицією бачити у словосполученні съ дудуток диттографію
− помилкове повторення складу -ду- під час переписування пам’ятки. Тлумачення съду ток як здув тік запропонував свого часу видатний український лінґвіст,
літературознавець, фольклорист, етноґраф Олександр Потебня, звернувши увагу на те, що в українських казках битва порівнюється з молотьбою, а тік із полем битви або місцем поєдинку: “битва – молотьба і віяння, тік – поле битви
(так у казках називається місце поєдинку між багатирями: “дми точок”, очищай
місце для поєдинку, готуйся), снопи – голови, ціпи – мечі, полова – легка душа,
зерно – тіло” (переклад з російської мій, – П. С.) [38, c. 125].
В іншій праці “О мифическомъ значеніи нhкоторыхъ обрядовъ и повhрій”.
(М., 1865) Олександр Потебня, розглядаючи варіанти казок про битву Змія і
Покоти́горошка також веде мову про чарівне готування місця для битви – здування току: Змій підготував мідний тік, а Покоти́горошок срібний.
“Битва відбувається таким чином: Змій подув, зробився мідний тік.
Покоти́горошок подув – зробив срібний тік. Схопились вони боротись. Змій
увігнав Покоти́горошка у срібний тік, а Покоти́горошок змія по коліна у мідний.
Другий раз Змій увігнав по коліна, а Покоти́горошок Змія по пояс. На третій
раз Змій увігнав по пояс, а Покоти́горошок, вискочивши, увігнав Змія по шию.
Потім булавою цілком замазав у мідний тік” (переклад з російської мій, – П. С.)
[30, c. 248].
У згаданій праці О. Потебня також каже, що “металевий тік” зустрічається і в
багатьох інших казках, і, для прикладу, розглядає, зокрема, словенську казку
“Hrdá panićka”, в якій багатир Янко б’ється із Змієм на мідному, срібному і золотому полях. Стосовно казкових “поля” та “току”, на яких відбувається битва,
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На Немизі снопи стелют головами
молотят чепи харалужними
на тоці живот кладут
віют душу от тіла
Немизі кроваві брезі не бологом бяхуть посіяні
посіяні костьми руских синов”.

У численних перекладах “Слова”, у статтях та монографічних
працях, написаних про пам’ятку досі немає адекватного прочитання
сього рядка1.

1

учений висловлює спостереження: “Полем у загадках називається небо…”, –
та, – “…мідний і срібний тóки, на яких б’ється Покоти́горошок, не що інше, як
небо” (переклад з російської мій, – П. С.) [30, c. 249].
Присутній “тік” – місце битви і в казці про Бабу-Ягу-костяну ногу, – читаємо
далі у О. Потебні, – образ Баби-Яги в аналогічному до розглядуваного сюжету
замінює образ Змія: “Руський Царевич приїжджає до Баби-Яги-костяної ноги, а
Яга в саду “на мідному току молотить, москалі робить” (пор. шиття або кування
і ткання москалів). “Що ж, каже, чи будем биться, чи будем мириться?”. “Ні,
каже, не того я заїхав, щоб мириться”. Вона зараз крикнула на своїх служниць:
“Піднесіте мені залізного бобу рéшето!..”. Як утопить Баба-Яга Руського Царевича, та в мідний тік, так по коліна і втисла. Він бабу як згріб, як ударить, так
вона під руки і вбігла в мідний тік”…, – (переклад з російської мій, – П. С.) [30,
c. 256].
Відкриття О. Потебні місця съ дудуток як съду ток привласнив російський і
американський лінґвіст і літературознавець, спеціаліст із семіотики Р. Якобсон (див.: [62, p. 68, 92] та [59, c. 120]. На думку російського письменника і
дослідника “Слова” Алєксєя Югова Р. Якобсон повторював у словознастві
“зади” – чиїсь колишні тлумачення. Так, Р. Якобсон, окрім згаданого, привласнив також відкриття Ф. Буслаєва та Дм. Дубенського (див.: [55]). Із моїх власних
спостережень Р. Якобсон привласнив тлумачення О. Руданського (1860–1896)–
О. Потебні (1878) місця “миті” “літами” (див.: [58, с. 125-134), тлумачення
М. Возняка місця “кони” – “клюгами” (“коп’ями”) (клюга, -ги, ж. Металевий
наконечник коп’я [36, c. 254]) [7, c. 235] і інші.
Окрім привласнення відкриття О. Потебні, Р. Якобсон навів два прикладиілюстрації (невідомо чи знайдених самостійно) вислову “дуй точок” із
записів українських казок українських письменників та фольклористів Бориса Грінченка та Івана Манжури, переплутавши ім’я Іван Манжура на А. Манжура (так само переплутано ім’я Манжури і в статті “Дудутки” у російському
словнику-довіднику “Слова о полку Ігоревім” В. Виноградової [37]). Два приклади міфологічної епічної формули “дуй точок” такі: 1. Змій і каже “Дуй точок!” (Коли збираються багатирі биться, то на сирій землі не вдержуться, а
дують точок). Зверхдуба й каже: “...дуй ти перш!”. Змій начав дуть; зробився
точок жалізний. Дмухнув Зверхдуба, зробився точок стальний [10, с. 351]; 2.
“Ху, каже, я думав, шо салдацькі сини-багатирі на печі ше кашу їдять, аж один
ось де! дуй тічок!” [23, c. 31].
Складний для багатьох учених, зокрема російських Югова А., Ліхачова Д. та Творогова О., рядок виявився для довірливого Віталія Скляренка легкозрозумілим: “Можна було б і не зупинятися так детально на фразі “обíсися сині мглі”, яка є досить
прозорою, хоч і йдеться в ній про темінь ночі…”, – каже учений, висловивши не
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Тож, перед тим, як запропонувати власну інтерпретацію його,
насамперед розглянемо:
1. Характерні особливості літописного часу подій за “Повістями
временних літ” (1067–1069 рр., 1077 р.), що відповідають контексту
“Слова”, у якому присутній досліджуваний рядок обíсися сині мглі,
та характерні особливості художнього часу подій досліджуваного
контексту “Слова”.
2. Образ Всеслава полоцького: літописний за “Повістями временних літ” та художній за “Словом о полку Ігоревім” і билиною
“Вольх Всеславич”.
3. Українські та слов’янські інтерпретації розглядуваного рядка
“Слова” багатьох попередників: учених та перекладачів.
1. Час історичних подій, поданих у “Повістях временних літ” є
лінійним: події рухаються від свого початку до свого кінця. Лінійний
рух часу запозичено у нас, як відомо, із християнською традицією.
Отже, лінійний час контексту “Слова” за ПВЛ такий:
Між 1 і 3 березнем 1067 р. відбувся 1-ий бій, у якому Всеслав Брячиславич підкорив, зруйнував і пограбував Новгород. Списки ПВЛ по
різному оповідають сю подію. Скупу інформацію про згадану подію
подано в Іпатському списку ПВЛ: “Заратився Всеслав син Брячиславів
полоцький і взяв Новгород…” [16, с. 155]. Софійський і Новгородський
літописи детальніше розповідають про Всеславове підкорення Новгорода. За “Софійським першим літописом” Всеслав “…зайняв Новгород
до Неревського кінця1 і спалив, і забрав усе у святій Софії – і панікадила, і кóлоколи, і одійшов” [32, с. 134–135]. За “Новгородським першим
літописом старшого зведення”: “Прийшов Всеслав і взяв Новгород, із
жóнами і з дітьми; і кóлоколи забрав із святої Софії. О, велика була
біда у час той; і понекадила забрав [28, с. 17].
Одразу ж після згаданого завоювання Новгорода за ПВЛ, Ярославичі у відповідь Всеславу захопили Мінськ, а 3 березня 1067 р.

1

оригінальне тлумачення сього місця, а повторивши тлумачення його українських учених і перекладачів: Возняка М., Грушевського М., Коструби П., Кравчука М., Огієнка
І., Перетца В., Щурата В.; білоруського перекладача: Анцукєвіча Н.; російських
перекладачів: Бібікова Н., Заболоцького Н., Карпуніна Г., Новікова І., додавши: “фразу “обíсися сині мглі” слід перекласти “повис у синій імлі”, а не “повис на синій
хмарі”, як думають деякі дослідники. Звичайно, “повис у синій імлі” є буквальним
перекладом аналізованої фрази. На наш погляд, автор “Слова” цією фразою хотів сказати, що Всеслав злився із синьою імлою, розтанув, розчинився в синій імлі” [35].
Нере́вський кінець – житловий район середньовічного Новгорода, на півночі
Софійської сторони, уздовж лівого берега річки Волхов, за ним починалася
Водська п’ятина Новгородської землі. П. С.
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відбувся бій на річці Немизі, де Всеслав зазнав нищівної поразки
від Ярославичів і втік. Того ж року, переступивши хресне цілування,
Ярославичі полонили Всеслава на річці Рші біля Смоленська, схопили
його із синами і, привізши у Київ, посадили у поруб (у рів-темницю).
15 вересня 1068 р. кияни, прихильні до Всеслава, визволили його
із темниці і посадили на княжий стіл у Києві, прогнавши з Києва
Ізяслава Ярославича. Сім місяців сидів Всеслав у Києві. Після семи
місяців князювання у Києві знову відбулося протистояння Всеслава
з Ізяславом Ярославичем. Ізяслав Ярославич повернyвся до Києва
з військовою допомогою польського короля Болеслава ІІ. Всеслав
спершу виступив з військом киян до Білгорода, що знаходиться в 10-и
км на захід від Києва, назустріч війську Ізяслава Ярославича, а потім
потай від киян (себто залишивши своїх союзників – повсталих киян,
які посадили його князем на київський стіл, на розправу Ізяславовому
війську) утік до угро-фінського племені вожан (у Водську п’ятину
Новгородської землі).
У 1069 та 1077 рр. подано інформацію про другий і третій бої за
Новгород, які для Всеслава були невдалими. Всеслав не зміг вдруге
і втретє завоювати Новгород.
Час подій у художньому відтворенні контексту “Слова” є циклічним: невпорядкованим, із нерозрізненням початку і кінця. Про
архаїчність часу “Слова” у порівнянні із ПВЛ і про початок його в
минулому вже висловлювався Д. Ліхачов: “Слово о полку Ігоревім”
не було літописом. Події, оповіджені в ньому, були самі собою єдині:
се були події одного походу, який закінчився невдачею. Спогади про
минуле в “Слові”, звернені до сього минулого не були систематичними і також не потребували штучного об’єднання річною сіткою. Тому
в “Слові” більше, ніж в літопису, відчувається архаїчне і органічне
уявлення про час. “Слово” вільне від необхідности слідувати строгій
хронології “від сотворення світу”. Тому воно живіше й простіше єднає
“оба поли сего времені” – минуле і останнє (“заднеє”). У свойому відчуванні часу “Слово” фольклорне. Воно ближче до загальнонародного
відчування, ніж до книжного. Воно не прагнуло бути хронікою подій,
літописом, історією” [20, с. 260], – переклад з російської мій, – П.С.
Отже, події “Слова о полку Ігоревім” починаються квітнем
1069 р. (1–2 рядки), коли полоцький князь Всеслав Брячиславич утік
із Києва після семи місяців перебування на княжому столі.
Далі подано події 1067–1069 рр. та 1077 р. (3, 4, 5 рядки): мова
про військове протистояння Всеслава та синів Ярослава Мудрого –
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Ізяслава, Святослава та Всеволода (три бої за Новгород об’єднано
у наведеному художньому контексті “Слова”), і про те, що один із
трьох боїв Всеслава (той, що відбувся між 1 і 3 березнем 1067 р.)
за Новгород, який належав Ярославичам, був вдалим (Всеслав як
мовлено у контексті отворив ворота Новгороду – завоював його).
Завершується контекст “Слова” 3 березнем 1067 р. (6–12 рядки) –
відтворенням бою на річці Немизі, відповіддю Ізяслава, Святослава
та Всеволода Ярославичів Всеславу за підкорення і пограбування
Новгорода.
Таким чином, уже спостережені риси міфологічного часу подій
контексту “Слова”, у якому присутній досліджуваний рядок обíсися
сині мглі, допомагають нам обрати відповідний ракурс дослідження
та розбудовувати нашу думку.
2. Образ Всеслава Полоцького (15 частина тексту у “Слові” про
сього князя) в українській епічній традиції (у “Повістях временних
літ”, у “Слові о полку Ігоревім” та билині “Вольх Всеславич”) подано
майже однозначно як міфологічний.
Зокрема, перша згадка про Всеслава у “Повістях временних літ” –
міфологічний мотив про його чудесне народження. Автор ПВЛ, каже,
що Всеслав народився від волхвування й при народженні мав на
голові особливий знак – язно (пасмо вовчої шерсти – подібно, як
сербський епічний герой Вук (українською Вовк): див. про сю аналогію, зокрема дослідження Р. Якобсона та Ґ. Ружичича, які “язно”
Всеслава порівняли із аналогічним знаком на голові сербського епічного героя Вука: “А на глави прамен косе вучjе” (українською: “А на
голові пасмо шерсті вовче”) [61]), через що боги наділили Всеслава
чарівною силою, він мав вовчу вдачу і був немилосердним на кровопролиття (згадка про немилосердність на кровопролиття органічно
лучиться в семантичний ряд із поясненням іншого “темного місця”
досліджуваного контексту (3 рядок сього контексту) “Слова” “вазнівасні” люттю, сварами з рядка Всеслав “утрже вазні с три куси”).
Також вважають за ПВЛ, що Всеслав став київським князем саме
завдяки повстанню киян-язичників і, що лише завдяки їхній підтримці Всеслав зміг княжити у Києві аж сім місяців. Щодо духовного
світу Всеслава: то Полоцька земля, яка наповнила його внутрішньою
сутністю, до ХІХ ст. була землею, яка найдовше затримала язичницькі духовні традиції давньої України – Київської Руси [12]. Всеслав
легко знаходив підтримку і порозуміння у язичників-вожан, інших
угро-фінів та балтів, проводячи свої війни з Ярославичами (Всеслав
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представляв язичництво у протистоянні з християнством Ізяслава та
Всеволода Ярославичів, Святослав Ярославич був прихильним до
язичницьких традицій) у ХІ ст., коли відбувалося остаточне винищення староукраїнської дохристиянської віри і традицій. Лише в одному
рядку автор ПВЛ вкладає в уста Всеслава власну християнську думку,
не характерну для образу князя-чарівника: “О хресте чесний! За те,
що вірував у тебе, збавив (ти) мене от рова (поруба) сього”. Всеслав
начебто висловив наведені слова після визволення із темниці, у якій
перебував із волі Ярославичів.
Однозначно міфологічна характеристика Всеслава у “Слові о
полку Ігоревім”. Зокрема, міфологічний образ Всеслава, який тікає з
Києва, згадано у контексті міфологічних мотивів: Всеслав обертається в лютого звіра (у хижака з роду котячих: барса або леопарда [29,
21]), чудесно одягається в тучу (про се мова нашого дослідження),
чудесно здуває тік (чудесно готує місце для битви на річці Немизі,
за словосполученням Всеслав “съду токъ”). Окрім того, за текстом
“Слова”, Всеслав обертається у вовка: із Києва за ніч до кур – до
[співу] півнів добігав до Тмутороканя, Великому богові Хорсу вовком
путь перебігав, мав віщу душу, був Віщим князем – Чарівником (з
серб. і хорв. мов “вéштіца” – чарівниця, “вéштац” – чарівник).
Учені досі губляться, по-різному витлумачуючи образ Всеслава
і залишаючи, зокрема, без відповіді питання: чому Всеславові приділено таку велику увагу у “Слові”, що аж 15 частина тексту про
нього [43]. Відповідь на се проста: у “Слові” Всеслав – один із трьох
важливих символів язичництва, на якому тримається міфологічна
структура тексту, тому так багато епічної інформації і міфологічних смислів пов’язані із Всеславом. Інші два важливі міфологічні
символи “Слова”: співець Боян та держава Троянь, існування якої
завершилось на сьомому віці – в ХІ ст., у час життя і діяльности
князя Всеслава. Автор “Слова” із замилуванням і прихильністю
згадує усі три символи.
У билині “Вольх Всеславич” Всеслав теж однозначно міфологічний образ, наявні приклади міфологічного мотиву його оборотництва:
Всеслав, полюючи на птахів і звірів, обертається у вовка, у ясного
сокола та в оленя з золотими рóгами.
3. Існуючі інтерпретації рядка “Словa” Всеслав “обíсися сині мглі”.
Дієслово обíсися та іменник мгла із наведеного рядка почали
тлумачити уже з перших видань пам’ятки, рідко витлумачуючи прикметник сині.
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Пояснення більшости інтерпретаторів (та коментаторів) ґрунтується на значенні слів обíсися і мгла, поданих у словниках І. Срезневського та В. Виноградової. Окрім того, існують також довільні
інтерпретації, у яких недотримано значення згаданих двох слів за
згаданими словниками.
Які ж значення слів обíсися і мгла за словниками І. Срезневського
та В. Виноградової?
За словником І. Срезневського дієслово обíсися і іменник мгла
мають по два значення: обíсися означає повиснути і обійняти [46,
c. 587], а мгла – туман [46, c. 223] та óблако (біля сього значення є
пояснення І. Срезневського: “Слово мгла, мъгла, мьгла не у одних
чехослов’ян, особливо в горах, отримало дуже визначене значення –
óблака або óблаків, зберігаючи разом із тим і значення туману взагалі і поєднаної із ним тьми... [46, c. 223]”, – переклад з російської
мій, – П. С.).
За словником-довідником “Слова о полку Ігоревім” В. Виноградової [37, c. 223] дієслово обíсися і іменник мгла мають по три
значення. Обíсися означає: 1. повиснути, залишатись висіти; 2. міцно
причепитись, повіситись; 3. забрати собі життя, удавитись, а мгла:
1. темнота, морок; 2. туман; 3. óблако, туча.
Таким чином, тлумачення інтерпретаторами дієслова обíсися із
рядка “Слова” Всеслав обíсися сині мглі за словниками І. Срезневського та В. Виноградової можна звести до таких двох його найпоширеніших тлумачень: одягнувся і повис.
1. У значенні одягнувся та синонімів сього дієслова (обвíсився,
вкрився, обгорнувся, оповився і інших) витлумачили інтерпретатори:
українські: Бантиш-Каменський М. (український учений, найбільш кваліфікований із оточення російського графа Алєксєя
Мусіна-Пушкіна, який підготував Мусін-Пушкінське видання): закрывшись мглою синею; Вагилевич І.: ослонився синьою
мглою (в українському і польському перекладах); Кендзерський
В.: мов туманом синім взявся [41, с. 259–275]; Коваленко О.: з
туманом повився, с. 474–536; Лепкий Б. (у польському перекладі): укрила його синя мла; Максимович М.: обгорнувшись синьою імлою (1837); Махновець Л.: окутався в синю млу, с. 123;
Павленко Є.: укутавшись в синю млу; Потебня О.: обвісився
синьою мглою [38, с. 124]; Рильський М.: окрився млою синьою, с. 395–435; Руданський С.: обíсився ще в тумані синім,
с. 186–217; Салевич П.: закутавшись в синій млі [42, с. 47];
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Стешенко І.: у імлу закрившись синю; Франко І.: рискав, синьов
мглов повитий, с. 236–253; Яценко Б.: огорнувся синьою імлою;
болгарські: Стоянов Л. обви се в синкава мъгла – огорнутийоповитий у блакитний туман;
білоруські: Барадулін Р.: сінім воблакам ахінуўся [3, с. 388];
Бохан Д. (переклад виконано російською): обернулся синей
мглою – и укрылся въ ней; Янка Купала: ахутаўся сіняю мглой;
македонські: Димитровскі Т.: обвиен од сива магла – оповитий
сивим (сірим) туманом;
польські: Бєльовський А.: о���������������������������������������
kry������������������������������������
ł ����������������������������������
si��������������������������������
ę ������������������������������
sin���������������������������
ą �������������������������
mg�����������������������
łą, с. 42 (������������
w�����������
mg��������
����������
ł�������
ach����
si���
nych ukrył murołamy с. 27); Обрембська-Яблонська А.: śmignął…
pod osłoną mgły błękitnej; Тувім Ю.: оtulony niebieską mgłą;
російські1 [60]: Азіат А.: обернулся вдруг синею мглою; Амєлін
Л.: обвесився синей мглой; Бальмонт К.: приукрылся синей
мглою; Бистров-Лєщов В.: обнесется синей мглой; Бірюкова Є.: укрывшись синею мглою полунощной; Богачіхін М.:
окруженный синей мглой; Ботвіннік С.: объятый синею мглою;
Буйначов В.: синей мглой прикрывшись; Вельтман А.: в синюю
мглу обернувшись; Гончаров В.: укрываясь мглою синею; Горський А.: объятый синей мглой; Грамматін Н.: завесившись
синимъ туманом, мглой одевшися; Гудзій Н.: обернулся синим
туманом; Гурчєнко Л.: скакнул…, завесясь синим туманом; Гутгарц Н.: объялся синей мглою Да небесной высью (видання 2-е);
Деларю М.: синею мглой обернувшись; Євплухін В.: синей мглою
объятый; Єрьомін І.: завесившись синей мглой; Жуковський В.:
синею мглою обвешенный; Златорунський С.: тучей синей завесясь; Катерина II (переклад у її листках): покрыт синею мглою;
Келтуял В.: окутался синей мглой; Кожевніков В.: укрывшись в
синей мгле; Козлов А.: скакнул… обвесясь синей мглой; Ліфшиц
Ю.: окутан синей мглою; Ліхачов Д.: объятый синей (ночной)
мглой; Малашев Я.: окутавшись синимъ туманом; Мей Л: обернувшись мглою синею; Мещерський Н.: завесился синей тучей;
Мєдвєдєв В.: прянул прочь… приукрывшись синей мглой; Морозкіна З.: синим окутан облаком; Набоков В.: объятый синим
туманом [39, с. 105]; Новіков І.: окутанный синею мглою; Орлов
А.: завесившись синей мглой; Павлєнко Є.: обвесившись синей
мглой; Сємьоновський Д.: окутался синею мглой; Сідоров В.:
1

Досліджуваний рядок у російських перекладах подаємо за сучасною нормою
російської мови.
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объятый синей мглой; Сіряков І.: мглою синею прикрывшися;
Смірнов А.: синей мглою охвачен; Стєллєцкий В. (1952 р.): окутался синею мглой; Стєпанов А.: объяв себя облаком синим;
Сумаруков Г.: синей мглою обернулся (2-ий варіант); Творогов
О.: закрывшись мглою синею [48, с. 679–688]; Тімофєєв Л.:
окутался мглою синею; Чєрков І.: окутанный синим туманом;
Чєрнов А.: обернулся синей мглой; обернулся синим маревом;
Шервінський С.: синей завесился мглой; Шкляревський І.: мглою
оборотень укрылся синей; Шторм Г.: повитый синею мглой;
сербські: Панич-Сурепа М.: обавијен сивом маглом – оповитий
сивим (сірим) туманом;
словацькі: Коморовський Я.: zahalený belasou hmlou – оповитий
блакитним туманом;
словенські: Нахтігаль Р.: zastrl ses sinjo meglo – заслонився синім туманом, Плетершник М.: zavije se v sivo meglo – оповитий
сивим (сірим) туманом;
чеські: Кубка Ф.: Zahaliv se sinou mlhou – окутався синім туманом; Юнгманн Й.: obestřel se sinou mhou – оповився синім
туманом.
2. У значенні повис витлумачили інтерпретатори:
українські: Возняк М.: повис у синьому тумані [6, с. 236]; Грушевський М.: повис у синій млі; Коструба П.: повиснув ув імлі
синій; Кравчук М.: повиснув у синій імлі, с. 559; Максимович
М. (1857, 1859): повис в синьому тумані (і полетів), с. 157–190,
(1880): “Обíситися по-слов’янськи – значить повіситься; обíсися
сині мглі – повісився, повис в синім тумані, себто полетів (як
у 17 главі сказано про Ігоря: “і полеті соколом под мглами”).
“Орел вішається, переміна погоди буде” – кажуть в Україні,
коли він не у вишині ширяє, а літає над землею” [22, с. 653], –
переклад з російської мій, – П. С.); Мирний П.: сивим туманом
повисає, с. 281–297; Огієнко І.: повис в синій млі, ввесь закутий;
Огоновський О.: повис у синьому тумані; Перетц В.: повис у
синій імлі; Щурат В.: повісившись на мглі синій, с. 350–354;
болгарські: Кадійський К.: увисна на син облак – повис на синій
хмарі;
білоруські: Анцукєвіч Н. (переклад виконано російською): повис в синей мгле;
російські: Барсов Є:. повис в синем тумане; Бібіков Н.: повис в
ночной он мгле; Дмітрієв Л.: повиснув на синем облаке; Євту-
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шенко Є.: повиснув на облаке; Заболоцький Н.: повиснув в синей
мгле; Лонгінов А.: повис в синем тумане; Лукін Є.: на облаке
синем повиснул; Новіков І.: в синем тумане повис; Шамбінаго
С., Ржига В.: повис он в синем тумане, Соловйов А. повис на
синем облаке [45, с. 374]; Югов А.: ухватил синее облако, обнял
синее облако, повиснул на синем облаке; и полетел?
Існують також довільні інтерпретації, у яких недотримано значення дієслова обíсився (обвíсився) за словниками І. Срезневського
та В. Виноградової.
1. У значенні з’явився, виник:
українські: Забіла Н.: виник… опівночі з синьої імли, с. 434–
475; Свідзинський В.: з’явився в синій імлі, с. 415–416; Федькович Ю.: як бризне… в мглі синій, с. 208–234;
російські: Майков А.: синей мглой из Белграда поднялся; Наровчатская Л.: Объявился! В синей Мгле;
2. у значенні зник та синонімів сього дієслова (сховався, розвіявся,
розчинився, розтанув і інших):
українські: Васьків В.: у синій млі розвіявсь, с. 605; Гординський
Св.: сховався в синій млі, с. 536, Гребінка Л.: розвіявся синьою
млою, с. 456; Грунський M.: зник у синій імлі; Зінківський К.:
поник він у млі серед ночі, с. 329–334; Скляренко В.: злився
із синьою імлою; повис (у значенні розчинився) у синій імлі;
Шевчук Вас.: розтанув у синій млі, с. 575;
російські: Гербель Н.: пользуясь синею мглою, …скрылся; Гребньова Е.: под покровом тумана исчез; Гутгарц Н.: сокрылся
во синем облаке (видання 6-е); Оголєвєц В.: скрылся в синем
тумане; Стєллєцкий В. (1967): сокрылся в синей мгле; Якобсон
Р.: таясь под покровом синей мглы;
хорватські: Грчич М. skriven sinjom maglom, bi sretne ruke –
сховавшись в синій туман, був щасливий;
3. у значенні збісився, перетворився на біса:
російські: Бичєнко Б.: Бесом исчез в синей мгле; Комлєв А.:
обесился в синей мгле; Косіраті Ю.: взбесившись дьявольски;
Мартішина Н.: взбесясь, синей мгле обещался; Мойсєєв Ф.:
бесом исчез в сизый дым; Творогов О.: бесом одержим в ночной
мгле (1985, 1987); Тіньков А.: обесися сине мгле;
4. усілякі інші довільні тлумачення дієслова обíсися:
українські: Капніст В. (переклад виконано російською): когда
спустилась синяя мгла; Нейпавер К.: Поскакав ..., В набридлу
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синю пітьму [40, с. 80]; Німчук В. коли нависла чорна імла
(тобто темна ніч – В.Н.) [41, с. 89]; Партицький Ом.: понісся в
хмари [50, с. 345]; Чернявський М.: проскочив, як земля укрилась млами, с. 309–377;
польські: Красінський А.: mgła nad nim sine rozciąga tumany;
російські: Беспалов В.: тенью в синей мгле, подкрался; Карпунін
Г.: на синей мгле, на облаке, вспарил, промчался над полями и
лесами; Кічєєв А.: но лишь оделся Белград мглою; Корабльов
С.: когда нависла синяя мгла; Коркін Н.: обойдясь, синей ночью; Ласкін В.: полетел под синей мглою; Мінаєв Д.: пустился
подъ синей мглой; Павский Г.: скочилъ… под нависшею синею
мглою; Подліпчук Ю.: объявился с иным; Пожарський Я: во
время бывшей синей мглы; Распопов И.: на облако встал он;
Скульський А.: след свой… синею мглою прикрыв; Суханов В.:
поскакал… синей мгле навстречу;
чеські: Врбова Г.: pod rouškou mlh sivých – під прикриттям
туману сивого (сірого); Лібертін О.: prchl jako zvíře se štval
půlnoční šedivou mlhou – біг, як зацькований (переслідуваний)
звір опівночи в сірім тумані;
Опустили сей рядок у власних перекладах автори:
українські: Кравчук М.; Паліцин О. (переклад виконано російською мовою),
російські: Аляб’єв Н., Вішняков М., Погоський А., Рілєнков Н.,
Тємнухін В., Чєсноков А., Шишков А., Язвіцький Н.;
Іменник мгла із досліджуваного рядка інтерпретатори витлумачили за словниками І. Срезневського та В. Виноградової у трьох
значеннях: 1. імла, 2. туман, 3. облако.
1. У значенні імла витлумачили інтерпретатори:
українські: Бантиш-Каменський М., Вагилевич І. (переклад виконано українською і польською), Васьків В., Гординський Св.,
Гребінка Л., Грунський M., Грушевський М., Забіла Н., Зінківський К., Капніст В. (переклад виконано російською), Коструба П., Кравчук М., Лепкий Б. (переклад виконано польською),
Максимович М., Махновець Л., Німчук В., Огієнко І., Павленко
Є., Перетц В., Потебня О., Рильський М., Салевич П., Свідзинський В., Скляренко В., Стешенко І., Федькович Ю., Франко І.,
Чернявський М., Шевчук Вас., Щурат В., Яценко Б.;
білоруські: Анцукєвіч Н. (переклад виконано російською), Бохан
Д., Янка Купала;
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польські: Бєльовський А., Обрембська-Яблонська А., Тувім Ю.;
російські: Азіат А., Амєлін Л., Бальмонт К., Беспалов В., Бистров-Лєщов В., Бичєнко Б., Бібіков Н., Бірюкова Є., Богачіхін
М., Ботвіннік С., Буйначов В., Вельтман А., Гербель Н., Гончаров В., Горський А., Грамматін Н., Гутгарц Н., Деларю М.,
Євплухін В., Єрьомін І., Жуковський В., Заболоцький Н., Карпунін Г., Катерина II (переклад у її листках), Келтуял В., Кічєєв
А., Кожевніков В., Козлов А., Комлєв А., Корабльов С., Ласкін
В., Ліфшиц Ю., Ліхачов Д., Майков А., Мартішина Н., Мей Л.,
Мєдвєдєв В., Мінаєв Д., Наровчатская Л., Новіков І., Орлов А.,
Павлєнко Є., Павский Г., Пожарський Я., Сємьоновський Д.,
Сідоров В., Сіряков І., Скульський А., Смірнов А., Стєллєцкий В.
(1952, 1967), Сумаруков Г. (2-ий варіант), Суханов В., Творогов
О., Тімофєєв Л., Тіньков А., Шервінський С., Шкляревський І.,
Шторм Г., Якобсон Р.
2. У значенні туман витлумачили інтерпретатори:
українські: Возняк М., Кендзерський В., Коваленко О., Максимович М. (1857, 1859), Мирний П., Огоновський О., Руданський С.;
болгарські: Стоянов Л.,
македонські: Димитровскі Т.,
польські: Красінський А.;
російські: Барсов Є., Грамматін Н., Гребньова Е., Гудзій Н.,
Гурчєнко Л., Лонгінов А., Малашев Я., Набоков В., Новіков І.,
Оголєвєц В., Чєрков І., Шамбінаго С. і Ржига В.;
сербські: Панич-Сурепа М.;
словацькі: Коморовський Я.;
словенські: Нахтігаль Р., Плетершник М.;
хорватські: Грчич М.;
чеські: Врбова Г., Кубка Ф., Лібертін О., Юнгманн Й.;
3. У значенні хмари, облака, тучі витлумачили інтерпретатори:
українські: Партицький Ом.: хмари;
болгарські: Кадійський К. облак;
білоруські: Барадулін Р.: воблака;
російські: Дмітрієв Л.: облако, Євтушенко Є.: облако, Златорунський С.: туча, Карпунін Г.: облако, Лукін Є.: облако, Мещерський Н.: туча, Морозкіна З.: облако, Распопов И.: облако,
Стєпанов А.: облако, Югов А.: облако;
В. Виноградова у згаданому вище словнику-довіднику також
тлумачить згаданий іменник як облако, підсумовуючи: “Мьгла-мгла”
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тут (мається на увазі у досліджуваному рядку) ужито не в смислі
мгли-“туману”, а в значенні “облака”. В “Слові” зустрічається двояке
вживання “мгли”. В першому разі се безсумніву туман – “мгла поля
покрила”, в другому ж, де мова йде про втечу Ігоря, мовлено: Ігор
“полеті соколом под мглами”, – настільки ж безсумнівне значення
“під облаками”. Се настільки беззаперечне, що, здається, ніхто од
Мусіна-Пушкіна впритул до нашого часу інакше й не перекладав...”
[37, вип. 3, с. 83], – переклад з російської мій, – П. С.
Довільно витлумачили іменник мгла український учений Німчук
В.: ніч (коли нависла чорна імла (тобто темна ніч – Н.В.)) та російські
Мойсєєв Ф.: дым, Коркін Н.: ночь, Подліпчук Ю.: с иным, Чєрнов А.:
марево.
Семантику прикметника синя із розглядуваного рядка, як ми
вже зазначили вище, більшість перекладачів не витлумачили – його
лише переписали з оригіналу, та, як побачимо далі, сей прикметник
несе не менш вагоме міфосемантичне навантаження, аніж розглянуті
дієслово та іменник.
Прикметник синя із досліджуваного рядка намагалися витлумачити лише невелика кількість інтерпретаторів у таких семантичних
напрямках:
1. тлумачення синього чорним та нічним:
українські: Німчук В. чорна (тобто темна… – В. Н.), Зінківський
К.: ніч;
російські: Бібіков Н.: ночной; Ліхачов Д., Творогов О.: ночным.
Окремо варто згадати пояснення до тлумачення прикметника
синій А. Югова та Д. Ліхачова: ““Синя мгла” – се мгла ночі, а не “синє
облако”, як вважали деякі коментатори”, – кажуть російські учені і
стверджують наступне: “Слово” із свого фактичного боку співпадає
тут із “Повістю” (“Повістями временних літ”, – П. С.), але поетично
по-іншому осмислює історичні факти: Всеслав “лютим звіром” вночи
біжить од киян із Білгорода, сховавшись од них в синій мглі” [19,
с. 19], – (переклад з рос. мій, – П. С.);
2 а. тлумачення прикметника синій синім кольором:
українські: Вагилевич І., Лепкий Б.;
польські: Бєльовський А.;
2 б. тлумачення прикметника синій відтінками синього кольору:
польські: Обрембська-Яблонська А.: блакитний, Тувім Ю.: небесний;
словацькі: Коморовський Я.: блакитний;
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3. у деяких слов’янських перекладах синій замінено на сивий
(сивий вживано у західноукраїнських діалектах, в українській літературній нормі йому відповідає – сірий) та сизий кольори:
українські: Мирний П.: сивим,
македонські: Димитровскі Т.: сивим;
сербські: Панич-Сурепа М.: сивим;
словенські: Плетершник М.: сивим;
російські: Мойсєєв Ф.: сизым;
чеські: Врбова Г.: sivуm (сивим); Лібертін О.: šedivуm (сивим).
Усі розглянуті кольори, якими витлумачено прикметник синій
близькі за міфологічною семантикою.
Опустили прикметник синій інтерпретатори:
українські: Коваленко О., Партицький Ом., Чернявський М.
(опустив, витлумачивши довільно);
російські: Гребньов Є., Євтушенко Є., Кічєєв А., Косіраті Ю. та
Подліпчук Ю. (опустили, витлумачивши довільно); Распопов І.;
Далі, перед тим як підійти до ілюстрацій міфологічної семантики
прикметника синій у досліджуваному рядку, розглянемо спостереження над міфологічною семантикою синього кольору взагалі, себто
розглянемо й такі спостереження, які не стосуються досліджуваного
рядка, а інших семантичних контекстів у “Слові о полку Ігоревім”.
Ф������������������������������������������������������������
. ����������������������������������������������������������
Буслаєв, наприклад, із сього приводу підкреслив, що символіка синього к.(ольору) не була однозначною завжди і всюди і що у
різних міфологічних контекстах сей прикметник може мати різне значення. Разом із тим, Ф. Буслаєв свого часу в рец.(ензії) на вид.(ання)
“Слова” Д. Дубенського навів в якості паралелі до словосполучення
“синії молнії” прус.(ьку) казку, в якій гроза б’є “синіми бичами” диявола. При наступі грози диявол каже: “Ну, мені пора забиратися, а
то наближається той, що із синім бичем”.
Ф. Прийма вказав на аналогічну присутній у “Слові о полку
Ігоревім” “синюю молнію” в сербохорв.(атському) фольклорі [31,
с.���������������������������������������������������������������
75������������������������������������������������������������
–�����������������������������������������������������������
76���������������������������������������������������������
]��������������������������������������������������������
, та також ���������������������������������������������
висловив думку про те������������������������
, що �������������������
“а�����������������
втори багатотом��
ового академічного словника сербськохорватскої мови вважають,
що розмаїття функцій слова синій, у тому числі і символічних, було
історично підготовано широким поширенням його у значенні ч���
о��
рний, темний, похмурий... Прикметник синьі, як мовить цитований
“Rječnik” [63, с. 43], – примітка Ф. Прийми, – “може означати те
саме, що й страшний”, – підкреслення моє, – П. С.; вживається воно
лише при іменнику грім... ...вкажемо, що в сербськохорватскій мові
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в народній поезії є не лише “синьі гром”, але й “синяя молнія...”
[63, с. 43].
Японський учений Й. Накамура, порівнюючи систему кольорів
“Слова о полку Ігоревім” і “Повісті про дім Тайра” [26, с. 404–405],
вважав, що к.(олір) – один з елементів, за допомогою яких твориться
язич.(ницька) модель світобудови. Кожна з косміч.(них) сфер має
“свій” к.(олір): …нижній світ ділився на водні глибини – синього
к.(ольору) (і підземний світ, бездну – чорного к.(ольору)).
Семантичноблизькі до досліджуваного контексту і важливі
аналогії словосполучень із прикметником синій із значенням одягу,
одягання знаходимо у скандинавських міфологічних текстах: А. Баркова [4], спираючись на дослідження А. Гурєвіча [11], узагальнюючи
міфологічну семантику кольорів каже, що “Будь-яке міфологічно
марковане явище або образ відрізняється більшою чи меншою амбівалентністю. Се стосується і символічного значення кольорів – чорний,
червоний і білий можуть в межах одної і тої ж культури втілювати і
життя, і смерть; золото і срібло, сприйматися і як добре, і як згубне.
Однак, синій колір практично позбавлений амбівалентности, будучи пов’язаний із потойбічним світом і смертоносним началом”, –
переклад з російської і підкреслення мої, П. С.).
Свої погляди А. Баркова обґрунтовує на основі прикладів із ісландських саг. Вона каже: А. Гурєвіч, досліджуючи ісландські саги,
“відзначав, що в сагах немає жодної зайвої деталі, не повідомляється
жодного факту, який би не був сюжетно вагомим. При сьому синій
одяг згадується ледь не у кожній сазі. Ось лише окремі приклади.
Ґіслі, відправляючись на помсту за побратима, одягає синій плащ; він
же, передчуваючи битву, одягається в синє (“Сага про Ґіслі”); пророчиця Торбйорґ одягнена в синій плащ (“Сага про Ейріка Рижого”),
Храфнкель, маючи намір убити чоловіка, який сів на священного
коня, одягнений у все синє (“Сага про Храфнкеля, годі Фрейра”), войовничий син Ньяля Скарпхедин, який прагнув загинути в бою, носив
синій плащ і штани; коли він зійшовся у поєдинку із Траїном, вони
обидва були одягнені в синьому; насміхаючись над Флосі, який не смів
мстити синам Ньяля, Скарпхедин кидає йому сині штани, кажучи,
що вони йому (Флосі) потрібніші (“Сага про Ньяля”); героїні “Саги
про людей із Лаксдаля” одягають сині плащі, підбурюючи власних
чоловіків до помсти; нарешті, загадковий Бьорн у синьому плащі з
капюшоном, який допомагав героям увійти в курган померлого, але
усе ще небезпечного вікінга, при перевірці виявляється богом Одином
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(“Сага про Ґьорда і островитян”). За сими прикладами видно, що
синій колір стійко маркований як колір смерти, а також чародійства –
його носять мстителі і вбивці, а також герої, які прагнули вмерти;
його носили чарівниці і ясновидці (Ґіслі); його носив Один, владика
воїнів і маґії” [11], – переклад з російської і підкреслення мої, – П. С.
“Підводячи підсумок сьому побіжному áбрису семіотики синього кольору, – завершує А. Баркова, – можна стверджувати, що синій
завжди символізував світ смерти – або як страшну “країну без повернення”, або як світ маґії і мудрости” [11], – переклад з російської
і підкреслення мої, – П. С., – і наголошуює на “загальноєвропейській
традиції зображати чарівника в синьому”.
Значення синього кольору із словосполучення синє озеро (синя
водойма), як потойбічного світу, присутнє і в українському висловіпроклятті: “Йди в воз[еи]ро син[еи]” [18].
Таким чином, розглянувши усі три складники досліджуваного
рядка “Слова” можемо зробити власний підсумок його тлумачень.
Отже, з усіх наведених вище тлумачень досліджуваного рядка найбільш віддалені від художньої природи тексту фантасмагоричні тлумачення російських учених та перекладачів: Югова А., Творогова О.,
Соколової Л., Супруна А. та Брудного А.
А. Югов, наприклад, витлумачив сей рядок (говорячи про міфологічну красу досліджуваного рядка у неприродному християнському
контексті) польотом1 Всеслава на нічному синьому облаці і порівняв
сей політ з епізодом із житія Ісайї Ростовського, який разом із своїми
супутниками перенісся на облаці в Київ, а після освячення церкви,
знову-таки на облаці назад до Ростова, а також із польотом на облаці
апостолів [56, с. 19–20]).
Пізніше, в газетній статті А. Югов, піддаючи критиці російські
переклади і тлумачення “Слова” та підводячи підсумок прочитання досліджуваного місця, – іще раз повторює свою інтерпретацію
рядка: А у наших перекладачів, слідом за Мусіним-Пушкіним,
Всеслав то повисає в синій мглі, то окутується мглою синьою!
Яке дивовижне в своїй давній міфологічній красі місце загублене
кричущим непрочитанням: чарівник, який летить на облаці! Додам,
що у нас єсть іще одно сказання XII віку, де його герой (Ісайя Ростовський) за одну ніч на облаці здійснює політ із Ростова Великого
в Київ і назад. Зовсім як у “Слові”! [57] – переклад з російської і
підкреслення мої, – П. С.
1

А. Югов повторює тлумачення М. Максимовича (1857, 1859).
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О. Творогов не погоджуючись із наведеним тлумаченням А. Югова висловив зауваження стосовно неправильного ототожнення синього темним та нічним: “автору Слова, який прекрасно відчував
колір і вміло використовував гаму кольорів, дивно було б назвати
облако “синім” (себто темним) в описі нічного польоту Всеслава”
[49, с. 40]. Та, врешті, й О. Творогов неадекватно витлумачив досліджуваний рядок, зайшовши у ще більші словесні дебрі, порівняно
із А. Юговим, витлумачивши досліджуваний рядок: Всеслав “бісом
одержимий в нічній мглі”.
Л. Соколова, беручи за основу своєї інтерпретації тлумачення
М. Максимовича “повис у синім тумані (і полетів)”, випускає другу
частину тлумачення “…і полетів”, а на основі першої – “повис у
синім тумані…” пропонує реалістично-побутову інтерпретацію досліджуваного рядка “сучасними стійкими словосполуками “повис
у повітрі”, опинився ”у підвішеному стані”, “між небом і землею”
[43, с. 39]. І дає пояснення: “Після того, як Всеслав побіг “вовком”(в
оригіналі, – лютим звіром, – П. С.) од киян із Білгорода, він “повис
у синім тумані” опинився в підвішеному, невизначеному стані, без
притулку. … без княжого стола, у стані ізгоя” [43, с. 39].
А. Супрун і А. Брудний у статті “Обhсися синh мглh”, повторюючи фантасмагоричне тлумачення О. Творогова, також пливуть у
власній фантазії, кажучи: Всеслав “збісився з коренем біс- і із значенням “став підвладний бісу”, можливо, і зазнав “лунатичного приступу” [47, с. 211].
З усіх розглянутих інтерпретацій найближчими за суттю тлумаченнями рядка (Всеслав) обíсися сині мглі є: Всеслав одягнувся
(обвісився, прикрився) в синю тучу грозову. Для дієслова обíситися
у фразі “обісися сині мглі” прийнятним залишається лише значення
одягнувся (обвісився, прикрився), для іменника мгла – грозова туча
(грозова хмара, грозове облако).
Таким чином, найвідповідніші за суттю рядка “обíсися сині мглі”
тлумачення білоруського та російських учених: Барадуліна Р. сінім
воблакам ахінуўся; Златорунського С.: тучей синей завесясь; Мещерського Н.: завесился синей тучей; Морозкіної З.: синим окутан
облаком, Стєпанова А.: объяв себя облаком синим.
Та тут ми повертаємося до наших застережень стосовно природи
тексту “Слова” і стосовно адекватного його сприйняття: згадані тлумачення могли б відповідати суті сучасного поетичного тексту, але
“Слово о полку Ігоревім” не є сучасною поезією, а епосом наповне-

25

ним міфоритуальними формулами і міфоепічним смислом. Тому на
відміну від названих інтерпретаторів, які розуміють рядок “Всеслав
завісився, окутався, обняв-охопив себе синьою тучею, синім облаком” як сучасну поетичну метафору, ми знаходимо у досліджуваному рядку міфологічний мотив чудесного одягання князя Всеслава в
“синю (грозову) тучу”. Чудесне одягання органічне природі і логіці
художнього контексту: відбувається перед завоюванням Новгорода.
Мотив чудесного одягання із розглядуваного рядка також органічно
присутній поруч із мотивами оборотництва та чудесного готування
місця для битви у досліджуваному міфологічному контексті, який ми
вже навели на початку дослідження. Нагадаємо його ще раз: Всеслав
уникає військового протистояння з Ізяславом Ярославичем у Києві,
передчуваючи небезпеку, він обертається у лютого звіра (у звіра з
родини котячих, очевидно барса або леопарда, – див. ще раз [29, 21]
(міфологічний мотив оборотництва), тікаючи з Києва в Полоцьк,
Всеслав обвішується-прикривається синьою грозовою тучею – входить у грозову тучу – одягається в синю грозову тучу (міфологічний
мотив чудесного одягання). Після сього, набувши властивостей синьої
грозової тучі із її блискавками і громами, Всеслав разить і підкорює
Новгород, розбиваючи славу Ярослава Мудрого, далі, обернувшись
у вовка (знову присутній міфологічний мотив оборотництва), біжить
на річку Немигу і здуває тік (здути тік – міфологічний мотив чудесного приготування місця для битви; у міфологічних текстах – казках
здувають тік, зокрема українські багатирі Покоти́горошок, Зверхдуба, Руський Царевич, словенський багатир Янко та міфологічні
істоти Змій та Баба-Яга-костяна нога, – див. ще раз прим. 5), де йде
немилосердне і гаряче обмолочення людських душ (віють душу од
тіла). Міфологічна семантика контексту цілісна, художня напруга висока і одного рівня, атмосфера боротьби у тексті подібна до трудних
жнив із великою спекою і лютими грозами, які неодмінно сю пору
супроводжуть.
Цікаві аналогії (паралелі: туча-військо) з українських фольклорних текстів до рядка тексту “Слова” чорниї тучі с моря ідут
дав у власній праці Володимир Перетц [29] (в обидвох текстах тучі
символізували військо та обидві аналогії відсвічують семантику досліджуваного рядка): “Уже Афанасьєв, Поэт. воззр. І, 269 [1, с. 269],
гадав, що хмара симболічно визначала вороже військо; так – в усній
традиції: женці в укр. пісні: “на чорную хмару озираються: Ой то-ж
не хмара, то-ж орда іде” Ант.-Драг. І, 79 (Плін і осліпленіє Коваленка
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татарами) [17, с. 79]; “Із-за гори хмара виступає, виступає вихожає, |
До Чигрина громом вигремляє, | На українську землю блискавкою
блискає”, Метл., с. 51 [24, с. 51]; “виступала чорна хмара” Чуб., III,
309 [52, с. 309]; “чорна хмара наступає” Чуб. V, 231 [53, с. 231] та
ин.; “Наступала чорна хмара, | с-під білої синя”, там-же…”, – підкреслення мої, – П. С.
Розуміння самого ж мотиву “чудесного одягання” знаходимо,
зокрема, у російського ученого В. Топоркова: “Мотив чудесного одягання стоїть у ряді інших способів оберігання та набування чудесних
властивостей за допомогою різних елементів космосу: оперіз́ування
зорею, обгороджування місяцем, обтикання звіздами і ін. В науковій
літературі сей мотив відомий не лише як “мотив чудесного одягання”
(за Н. Познанським), а й як “формула космічного обгородження”
(за В. Петровим) або як “мотив оточення небесними світилами” (за
Є. Левкієвською)” [51, с. 143].
І далі: “Одягання… облаком… відноситься до найбільш поетичних… і таких, що запам’ятовуються мотивів…”, – додає В. Топорков
і наводить ряд прикладів сього мотиву у слов’янських замовляннях
та молитвах [51, с. 143].
Наведемо кілька найхарактерніших прикладів – молитву та замовляння із російських публікацій та досліджень замовлянь, у яких
присутній мотив “чудесного одягання”, прикладів, які є семантично
найближчі до контексту досліджуваного рядка.
1. Молитва до святого Георгія: “тим, хто йде на війну, або в путь, //
або на суд много (голосно) примовляти на нов місяць: Одягнувся
небесами, і прикрився облаками, і підперезався хрестом, і помолив
Бога і святого Георгія”, – переклад з російської і підкреслення мої –
П. С.; (рос. оригінал тексту: “Идущимь на войску, или на путь, //
или на судь многою причитати на нов месець. Облекохсе небеси, и
прикрихсе облаки, и препоясасе крестомь, и помоли Бога и светаго
Георгия” [51, с. 149]).
Книжна версія наведеного мотиву представлена найбільш стійко в апокрифічній молитві св. Георгія (Юрія), відомої в південних і
східних слов’ян. У порівнянні з замовляннями мотив сеї молитви, –
продовжує В. Топорков, – не розвинутий і має двочленний характер:
людина одягається небесами і одягається óблаками, але не згадуються
ні сонце, ні місяць, ні зоря, ні звíзди. Се цікаве спостереження можна
розуміти так, що небеса та óблака у контексті святого Юрія є природнішими, оскільки сей образ перебрав на себе військову характе-
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ристику бога Ярила (при тому, що у слов’ян бог Ярило – головно бог
життєвої сили і родючости).
2. Замовляння до власти:
“Во ім’я Отця і Сина, Святого Духа. Стану я, раб Божий ім’ярек,
благословившись, піду перехрестившись, погляну на восточную сторону. На восточній стороні... сходить грізная туча, грім і маланья і
огнена молнія, і я, раб Божий ім’ярек, увійду в грізную тучу, покриюся
громом, маланьєю і огненною молнією. І наскільки грізна грізная туча,
грім і маланья і огненна молнія, настільки б і я, раб Божий ім’ярек,
був грізним і страшним, боялись би і тремтіли б передо мною, рабом
Божим ім’ярек”, – переклад з російської і підкреслення мої, – П. С.;
(рос. оригінал тексту: “Во имя Отца и Сына, Святаго Духа. Стану
я, раб Божий имярек, благословеся, поиду перекрестеся, посмотрю
на восточную сторону. На восточной стороне... сходит грозная туча,
гром и маланьи и огненое молние, и я, раб Божий имярек, воиду в
грозную тучу, покроюся громом, маланьеи и огненым молнием. И
сколь грозна грозная туча, гром и маланея и огненное молние, стол
бы и я, раб Божий имярек, был грозен и страшен, боялис бы и трепетались меня, раба Божия имярек” [34, с. 255]).
3. [№ 1728-1. Замовляння-оберіг, коли іти до власти або до суду]:
“…Дай же мні, Господи, силу от сильних, та грозу (силу) од грізної (сильної) тучі, страх од страшного грому, хоробрість, од буйного
вітру швидкість”, – переклад з російської і підкреслення мої, – П. С.;
(рос. оригінал тексту: “…Дай же мне, Господи, силу от силных, то
грозу от грозныя тучи, страх от страшного грома, храбрость, от буйнаго ветра быстрость” [14, с. 118]);
4. Замовляння взяте із “Вітегорського погосту”:
“...дай мні, Господи, мій Творець, Цар небесний, Твоєму рабу
ім’ярек на сей день Господень красу і ліпоту од красного сонця і од
світлого місяця, і зір од білого світла, розум – од облака, і смисл і
мову язику од бистрої ріки, а силу і честь – од сильної ріки, а грозу
(силу) й сміливість од синьої тучі громової і огненної молнії, аби я
був славний і страшний, грізний (сильний) і великий над своїм супостатом...”, – переклад з російської і підкреслення мої, – П. С.; (рос.
оригінал тексту: “...дай мне, Господи, мой Творец, Царь небесный,
Твоему рабу имрек на сей день Господень красоту и лепоту от красного солнца и от светлого месяца и зрение от белого света, разум – от
облака, и смысл и речь языку от быстрой реки, а силу и честь – от
сильной реки, а грозу и смелость от синей тучи громовой и огненной
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молнии, дабы я был славен и страшен, грозен и велик над своим
супостатом...” [8, с. 967].
Наведені молитва і замовляння відкривають природний контекст
побутування мотиву чудесного одягання та в конкретних контекстуальних позиціях відкривають деталі його семантики. Наступний же
пропонований приклад може розглядатися як один із варіантів, вибудованого в міфологічній уяві, образу “вогняного царя на войному
коні вогнянім” князя Всеслава в бою після входження-одягнення в
синю грозову тучу і набуття Божого захисту та чудесної сили.
5. [№ 1723-2. Замовляння оберіг] ([№ 1723-2. Заговор оберег])
Богу благословившись, ляжу перехрестившись, аз раб Божий
ім’ярек, піду благословившись, піду перехрестившись, іду за ворота
і погляну в ту восточную сторону, і із тої восточної сторони грізна
туча сходить, за тучею із тучі виїжджає вогняний цар на войному коні
вогнянім, лук вогняний, вогняні стріли. І стріляє од сходу і заходу, із
сівера до кінця…, – переклад з російської і підкреслення мої, – П. С.;
(рос. оригінал тексту: Богу благословясь, лягу перекрестяся, аз раб
Божи имрк, пойду благословясь, пойду перекрестясь, иду за ворота
и посмотрю в ту восточную страну, и ис ту восточную страну грозна
туча восходит, за тучеи ис тучи выезжает вогнен царь на военом кони
вогнен, лук вогнен, вогнены стрелы. И стреляет от востоку и западу,
с северу до конца…) [14, с. 110].
Цікаво, що подібно до українського варіанту одягання князя-чарівника Всеслава перед боєм за Новгород у “Слові о полку Ігоревім”,
засвідчено одягання (перевдягання) “перед боєм полководців і воїнів”
у булгарських джерелах [44]1, як один із 11 основних тем і топосів
булгарських військових повістей.
“Такі літературні топоси, або загальні місця, – кажуть автори
праці “Куликівська битва в світлі бýлгарських джерел…” російський
філолог Бєгунов Ю. К. та булгарський історик Нурутдінов Ф. Г.-Х., –
стали засобами розвитку теми оповіді і розкриття головної ідеї
твору поруч із супроводжуючим їх арсеналом необхідних тропів і
фігур, що дуже характерне, головним чином, для всіх європейських
літератур із часів пізньої античности” [5], – переклад з російської
мій, – П. С.
1

Збірник “Сокровища булгарского народа…” містить унікальні матеріали булгарських середньовічних джерел, які збереглись в учених-ваісовців. Се епос,
літописи, поеми, відкриті і перекладені російською мовою в 1920–1930 рр.,
оригінали яких знищені.
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І далі, не будучи обізнаними про аналогічний варіант у давньоукраїнському “Слові” та про найбільший вплив саме давньоукраїнської (київськоруської) літератури на московську, коли нагадати,
що московська (нинішня російська), не маючи власної, присвоїла
собі весь період давньоукраїнської (київськоруської) літератури, помилково твердять, що топос перевдягання перед боєм у московській
літературі був запозиченим із бýлгарської літератури: “За Е. Р. Курціусом читач може собі уявити, наскільки дієвим був бýлгарський
вплив на московську літературу того часу. Історик А. Б. Широкорад,
розглядаючи факт із російських джерел про перевдягання перед Куликівською битвою московського великого князя Дімітрія Івановіча
і боярина Бренка, зауважив: “Так не поводився жоден російський
князь… Не було аналога поведінки Дімітрія Донського і в Західній
Европі” [5], – переклад з російської мій, – П. С. Перед боєм перевдягалися також, за бýлгарским літописами і сказаннями, Аттілле
(Атті́ла) в V віці (“Нариман тарихи”), воїни волжсько-булгарського
царя Габдулли Чельбіра в XIII ст. (“Джагфар Таріхи”), завойовник
Бýлгарії Аксак Темір в XIV ст.
Далі наведемо приклад своєрідного опису Івана-Нечуя Левицького міфологічного відгомону війни за українськими колядками, війни бога Громовика “роду княжого”, який зветься Йваном, з Невірземлею (з турками, татарами). Се зображення має деяку віддалену
семантичну дотичність із мотивом чудесного одягання у “Слові”, а
образ князя Всеслава із образом Івана Княжевича-бога Громовика,
бога блискавки й грому:
“Молодий Іван… поперед війська коником грає, а позад війська
мечем рубає, з сагайдака стріляє, та все наступає на ворожу Невірземлю, на турків, на татар. Він хоче з військом завоювати Бирвигород, чи Биж-город, у якогось царя Ворота. Іван ударив з військом
на город, на золоту баню, полетів соколом, пустив коні дрібним дощиком, блиснув шаблями, як сонце в хмарі, і загримів стрілами, як
грім у небі... В такій поетичній грізній картині описується грім і
блискавка” [33, с. 28–29].
Далі дається пояснення символів війни. Сам Іван розповідає про
себе, якого він роду. “В колядках споминається дуже ясно про його
рід. Іван, тоді як на нього напали в горах розбійники, відповідає їм
на запитання їхні, якого він роду: що в нього батько – ясний місяць,
мати – ясне сонце, сестра – ясна зоря, брат – сивий соколонько. Сивий соколонько – то дощова хмара, котра в міфології часто показу-
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ється птицею. Іван Княжевич, як можна дуже ясно бачити, то бог
Громовик, бог блискавки й грому. Нічого нема простішого нагадати
картину війни, як дивлячись на небо в час грому й блискавки. Сама
блискавка похожа на огневі стріли, що летять з неба на землю. Народ
український навіть вірить, що ті стріли входять в землю і через сім літ
знов виходять наверх. Страшне тріщання дуже похоже на стріляння з
рушниць та гармат. Бог Громовик розбиває ворожий город – тобто
чорні хмари. Та царівна, котру виводять йому – то сонце, котре після
дощу з’являється на небі в усій красі. Ті напої, що Йван привозить
з собою, то дощ, котрий іде зараз після того, як грім розіб’є хмару.
Після дощу росте добре всяке зілля, а Громовик справляє весілля,
бо картина розбивання блискавкою хмари описується в давній індійській міфології як весілля. Ще давні Арійці дивились на грім як на
бога-воїна, котрий оплодотворяє богиню Хмару; із хмари ллється на
землю живущий і плодющий дощ” [33, с. 29–30].
Згадуваний вже А. Топорков, подаючи сумарний опис мотиву
“чудесного одягання” у російських рукописних замовляннях соціального спрямування XVII–XVIII ст., говорить про декілька основних
компонентів, які можуть по-різному маніфестуватися в конкретних
текстах і поєднуватися один із одним: се саме чудесне одягання… та
набування чудесних властивостей (…хоробрости, “грози” (сили),
тобто здатности викликати страх). Російський учений так підсумовує
різні версії мотиву “чудесного одягання” в російській рукописній
традиції XVII–XVIII ст.:
(суб’єкт замовляння)
одягається облаками, тучею…, а також громом і молнією;
покривається облаками, громом і молнією;
хапається за облака;
входить… у грозову тучу.

Із наведеного підсумку для нашої інтерпретації українського
зразка мотиву “чудесного одягання” (за досліджуваним рядком “Слова”) семантично близькими є 1, 2 і 4 версії “чудесного одягання”:
Всеслав, йдучи у похід на Новгород Ярославичів, входить угрозову
тучу, прикривається грозовою тучею, одягається грозовою тучею (з
метою набути чудесних властивостей: сили, сміливости), перед тим,
як отворити (завоювати) Новгород).
Важливими є також різного роду спостереження стосовно мотиву
“чудесного одягання” видатного російського фольклориста-міфолога
А. Афанасьєва [1, 2].
Спершу, за А. Афанасьєвим: “Темні тучі, облака і тумани здава-
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лись спостережливому уму давньої людини покровами або одежею,
у які наряджається небо” [1, с. 542], – переклад з російської мій, –
П. С., – потім сей одяг переходить у людський світ.
“В замовляннях знаходимо наступні висловлення: “оболокусь я
оболоками (або темним облаком покриюся”); “облаками облачуся,
небесами покриюся”, тобто відддаю себе під охорону небесних богів
від ворожої сили; поняття “покривати” і “оберігати” накладаються:
покров і охорона, щит і захист” [1, с. 543], – переклад з російської
мій, – П. С.
Люди на землі уподібнювали себе до Богів: “Давні язичницькі
боги могли незримо являтися всюди, куди хотіли; вартувало їм лише
обгорнутися в туманні покрови, одягнутися тучею, як у тій же хвилі їх
світлі образи (небесні світила, зоря, блискавиця) ховались від погляду
смертного; допомагаючи в битвах своїм улюбленим героям, грецькі боги і богині закривали їх у хвилину небезпеки густим облаком
(див. Іліаду); подібно до сього, валькірії, які брали участь у битвах
героїв і, допомагаючи їм разити ворогів, можуть приносити облака
і град. Така участь богів у битвах і в укриванні облаками воюючих
витязів не була довільною видумкою фантазії; битва, як ми знаємо,
була метафоричною назвою небесної грози” [1, с. 548], – переклад з
російської і підкреслення мої, – П. С.
“Закритися облаком означало одягнутися в темний, туманний
одяг і отже – замаскуватися, стати невпізнаваним, незнаходженим.
Порівняй слова: морок (мрак) – облако, туман, морочать – ставати
хмарним і морочити – обманювати , відвертати очі=змушувати бачити
те, чого нема насправді… Мистецтво “морочити”, “відволікати увагу”
приписується за повір’ями чарівникам і відьмам, як власникам туч і
облаків” [1, с. 549], – переклад з російської мій, – П. С.
Зокрема, “Громовержець Зевс, йдучи походом у грозовій тучі,
закривався нею, як нагрудником або щитом…” [1, с. 681], – переклад
з російської і підкреслення мої, – П. С.
“У західній Европі глибоко закорінене вірування, що чарівники
і відьми можуть літати в тучах, створювати грози, напускати бурі,
дощові зливи і град. Вірування се виходить з далекої давнини” [2,
с. 442], – переклад з російської мій, – П. С.
“Бог-громівник і супутники його духи бурі, вихорів і дощів постійно являються в облачних шатах, і отже, перевдягненими або
перетвореними у птахів і звірів. Мова і перекази яскраво засвідчили
тотожність понять перетворення і перевдягання: слова оборотиться,
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обернуться (обворотиться, обвернуться) означають власне: закутатись, вбратися в одяг, а перетворитись – перевдягнутись, замінити свій
одяг (=свій зовнішній вигляд), одягнути його навиворіт” [2, с. 526], –
переклад з російської мій, – П. С.
До наведених текстових зразків-ілюстрацій мотиву чудесного
одягання долучаємо також відповідний мотив, знайдений в українському варіанті родового герба, який
називається “Погоня” (рис. 1). Сей
український варіант герба “Погоня”
належав кільком шляхетським родам,
зокрема, роду Корецьких. Знайдений
герб являє собою видозміну первинного його зразка, на якому за припущенням було зображення бога війни
Ярила1 в білому одязі на білому коні,
під сідлом якого перевішена через
круп коня2 вовча шкура – тотемний
знак, пізніше зображення бога Ярила
перетворено в образ кінного вершника з мечем та із щитом переважно
синього кольору, із синіми попругами
та іншими синіми елементами збруї.
Герб “Погоня” має 5 варіантів.
Рис. 1. Герб “Погоня”
Наведений тут – один із п’яти, за яким
у золотому полі срібна рука зі срібним мечем виходить із синьої
хмари (цікаво простежується семантичне значення синьої хмари на
гербі за паралелями або пізнішими варіантами, які заміняють символ
синьої хмари – се, головно, щит, а також інші елементи військового
спорядження вершника на коні – символічні елементи із значенням
захисту, оберега). У клейноді – подібна ж рука.
Зрозуміло, що герб створений не раніше 14–16 ст., та важливим
є інше, те, що як у фольклорних християнізованих текстових жанрах
молитви і замовлянь, які вже наведено вище, на сьому гербі також
присутній мотив “чудесного одягання” у синю (грозову) тучу: у синьожовтих барвах у полі герба української шляхти збережено давньоукраїнський мотив, який ще у 12 столітті як міфологічну ритуальну
поетичну формулу відтворив автор “Слова о полку Ігоревім”.
1
2

В іншому контексті у слов’ян Ярило – бог життєвої сили і родючости.
Частина тулуба коня від попереку (середини спини) до хвоста.
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IN “THE TALE OF IHOR’S CAMPAIGN”
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The centre of scientific researches of old
Ukrainian literature “Institute of Slovo”,
Hlibova street 9/9a , 79005, L’viv, Ukraine
Research starts from the warning that the interpretation of “The Tale
of Ihor’s Campaign” based on the old testament and Christian sources
is just a mystification, and taking into account ideological interpretation of “Ihor’s campaign” of Russian scholars and interpretation of it
as a contemporary non-mythological composition put on the false track
all scientific research about “Ihor’s Tale” and distort the nature of Old
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“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
У ФРАНКОМОВНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
ТА ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИХ ВИДАННЯХ
Ярема Кравець
Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Університетська, 1, 79000 Львів, Україна
“Слово о полку Ігоревім” перекладено французькою мовою понад
десять разів. Окрім того, воно друкувалося фраґментарно у декількох
франкомовних антологіях української літератури. Один із тих перекладів належить бельгійському візантиністові Анрі Ґреґуару, котрий
виявив велику прихильність до українства, тісно співпрацюючи із відомим ученим-літературознавцем Ільком Борщаком, популяризуючи
українську культуру у бельгійських наукових та літературних журналах.
Цікавими сторінками пізнання “Слова” у Франції були “Коротка історія
української літератури” (Париж, 1996) Ольги Вітошинської (письменниці і літературознавця), т. 4а бельгійського дванадцятитомного видання
“Європейська літературна спадщина” (1993–2000) та “Антологія української літератури ХІ–ХХ ст.”, упорядкована і видана НТШ у Європі.
Ключові слова: франкомовні антології української літератури,
“Пісня про Роланда”, “La Nervie”, Анрі Ґреґуар, паризька “Коротка
історія української літератури”.

Щоразу, коли йдеться про видатну пам’ятку української культури та її дослідження у франкомовних наукових працях, неодмінно
згадуються імена славістів Луї Леже та Андре Мазона. Перший із
них у своїх працях “Russes et Slaves” (Paris, 1890) та “La littérature
russe” (Paris, 1899) висловлював думку про те, що автентичність
“Слова о полку Ігоревім” потребує переконливішого обґрунтування.
Учений вважав прийнятними датами створення “Слова” XIV або
XV ст. Другий, відомий філолог-славіст, стояв на скептичній позиції,
характеризуючи “Слово”, як “текст, що залишається підозрілим”;
свою концепцію А. Мазон побудував на обґрунтуванні Луї Леже,
який стверджував, що “Слово” “написане під впливом “Задонщини”1
1

Цікавою щодо сього була репліка надрукована у розділі “Україніка” журналу “Україна
(українознавство і французьке культурне життя)”, ч. 4, Париж, 1950, с. 304: “Проф.
Андре Мазон збирає в одне у французькій статті лондонського “Slavonic Review”
(1949, с. 515–535) свої докази про неавтентичність “Слова о полку Ігоревім”.
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Окрім того, А. Мазон висловлював здогад, що автором сього твору
була освічена людина світського стану, яка займалася літературою та
наукою і була, можливо, уродженцем південно-західної частини Росії.
У виданій Інститутом російської літератури “Энциклопедии
“Слова о полку Игореве” в 5-и т. у т.���������������������������������
 ��������������������������������
3 (1995 р.) згадано десять франкомовних перекладів сього епосу, починаючи із 1823 і до 1987 рр.,
коли клуб російської мови у французькому місті Перпіньян анонімно
надрукував віршований переклад “Слова”. У сій російській енциклопедії інформація про українознавчі видання “Слова о полку Ігоревім”
франкомовних славістів майже відсутні. Тим паче корисно і цікаво
оглянути деякі франкомовні дослідження та енциклопедичні видання,
в яких так чи інакше звучала ся наукова проблема.
Першою у сьому хронологічному ряді стоїть публікація уривків із “Слова” у франкомовній “Антології української літератури”
(“Anthologie de la littérature ukrainienne jusqu’au milieu du XIXe siècle”
(Paris-Genève-Prague, 1921) за редакцією М. Грушевського, що побачила світ у видавництві Українського соціологічного інституту
[2, с. 206–209]. Про унікальність сього видання говорили у передмовах до книжки відомий французький славіст професор Collège de
France Антуан Мейє (1866–1936) та М. Грушевський. Як зазначав у
передньому слові французький учений ся добірка покаже водночас
як “привабливу оригінальність, інтелектуальну шляхетність давніх
творів, так і свіжість, силу зображення літератури нових часів”
[13, р. IV].
У власній передмові до антології М. Грушевський наголошував,
що ся невелика антологічна добірка української літератури від окремих зразків давньої української літератури аж до творів Т. Шевченка
дозволить читачеві отримати чітке уявлення “про розвиток сеї літератури в різні періоди її історії” [12, р. VII].
“Слово о полку Ігоревім” у згаданій антології було презентоване у розділі “Витоки”, в якому містилися зокрема уривки із таких
творів, як “Повісті временних літ”, “Панегірик князя Володимира”,
“Галицько-Волинський літопис”, “Проповідь Кирила Турівського на
першу неділю після Пасхи”, “Воскресіння Лазаря” та ін. Запропоновані уривки під назвою “Du poème sur l’expédition d’Igor” (1185)
(досл. “З поеми про Ігорів похід”) друкувалися у виданні на с. 6–8.
Текстові фрагментів “Слова” передує наступна анотація: “Ся
поема була створена приблизно 1187 р. при дворі київського князя,
після того, як Ігор повернувся із полону, в який він потрапив вна-
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слідок свого невдалого походу проти половців. Се єдина пам’ятка,
яка майже повністю збереглася для нас із давньої епічної поезії. Натяки, які в ній містяться, свідчать про те, що такий жанр вельми
культивувався при княжих дворах. На жаль, єдина копія існуючої
поеми пропала під час московської пожежі 1812 р.; се ще дотепер
ускладнює її інтерпретування” [16, р. 6].
Через сім років після виходу у світ “Антології” М. Грушевського
з’являються три номери бельгійсько-французького літературно-мистецького журналу “La Nervie”, видання, яке можна вважати своєрідним продовженням роботи Українознавчого соціологічного інституту, оскільки колектив Інституту не думав обмежувати антологію
української літератури серединою ХІХ ст. У останньому реченні
статті до “Антології” М. Грушевського знайомить із подальшими
планами науковців: “Об’єктом найнагальніших зусиль Українського
соціологічного інституту стане антологія, присвячена наступній
епосі” [12, р. ХХІ].
Говорячи про бажання глибше пізнати ту країну, яку франкомовна
спільнота знала як “край степовий і козацький”, редакція журналу
“La Nervie” у своїй вступній статті зазначала: “Недостатнім є знати лише те, де проживає певний народ, якою мовою він говорить;
треба ще знати його архітектуру, скульптуру, мистецтво, музику,
поезію та прозу, тобто “душу народу”, те, що він “несе нового іншим народам в царині почуттів і думок” [11, р. 3–4]. На завершення
вступної статті редакція пояснювала самий задум сього українознавчого журналу, який полягав у тому, щоб хоч “трохи наблизити своїх
читачів до душі України […], бо ми майже нічого не знаємо того, що
допомогло б нам краще пізнати літературу і мистецтво України”
[11, р.������������������������������������������������������������
 �����������������������������������������������������������
4]. Задум видання бельгійсько-французького журналу був особливо корисний оскільки, як се підкреслювала редакція, “Антологія
української літератури” із переднім словом Мейє (мається на увазі
антологія видання 1921 р. за редакцією М. Грушевського) вийшла
таким мізерним накладом, що вже давно неможливо її знайти”
[там само]. У кінці IV–V номера “La Nervie” містилася інформація
про те, що, працюючи над окремим українським випуском журналу,
редакція частково використає “матеріали з видання Українського
соціологічного інституту” [11, р. 56].
Про “Слово о полку Ігоревім” йде мова й у статті французького
славіста Антуана Мартеля “Давня українська література” (с. 5–10)
із першого розділу спареного номера “La Nervie”. У лаконічній пре-
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зентації ученого зазначалося, що він як “професор Лілльського університету працював також на українських землях, займався науковими пошуками у бібліотеках Львова та Києва, досліджуючи давню
літературу сих регіонів” [14, р. 4].
У дослідженні про давню українську літературу французький
славіст згадував “Повісті временних літ” Нестора-літописця, справу
книгодрукування у Київській Руси, літературу Києво-Могилянської
академії, полемічну літературу, перший український театр тощо.
Окремо А. Мартель говорив і про “Слово о полку Ігоревім”, уривок
із якого у прозовому перекладі Рене Мартеля був представлений
читачеві на с. 2–3 у наступному VII випуску “La Nervie” у розділі
“Середньовіччя”: “Слово о полку Ігоревім”, що збереглося в рукописному вигляді, показує нам ту досконалість, якої може досягнути подібний жанр: образи, які знаходимо тут, такі змістовні, що
їхню оригінальність можна порівняти хіба що з оригінальністю у
наших сучасних письменників” [14, р. 7]. Для ознайомлення читачів
із зразком давньої української літератури, що подавався як “Poème
sur l’expédition d’Igor” (1185), “La Nervie” використала знаний переклад із “Антології” вид. 1921 р. Уривок із “Слова” подавався разом
із такими текстами як “Повісті временних літ”, “Повчання ченців”,
“Прохання про одруження господаря Володимира”, “Будівництво
святої Софії Київської”.
Неординарним явищем щодо популяризації “Слова” у французькому науковому світі була діяльність бельгійського візантиніста,
літературознавця і перекладача Анрі Ґреґуара.
У паризькому журналі “Україна” (українознавство і французьке
культурне життя) ч. 1 за 1949 р., директором якого був Ілько Борщак, на сторінці 641 містилася інформація про те, що американськобельгійський науковий річник “Annuaire de l’Institut de philologie et
d’histoire Orientales et Slaves” (орган вільної школи Вищих студій у
Нью-Йорку та Вільного Брюссельського університету) “присвятив
VІІІ том (1945–1947) в цілости “Слову о полку Ігоревім” (“La geste
du Prince Igor”)” [3, с. 64]. Подаючи зміст сього видання, журнал
“Україна” особливо відзначив головного редактора тому А. Ґреґуара,
пообіцявши присвятити томові окрему статтю. Французький переклад “Слова” друкувався тут разом з англійським, російським та польським перекладами, статтями Ю. Вернадського “Слово” з історичного
1

Рецензію на сей збірний том надрукував 1949 р. у “The Ukrainian Quarterly”
(т. 2, с. 178) Святослав Гординський.
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погляду” та Р. Якобсона “Автентичність “Слова”. Ся публікація не
була першою публікацією франкомовного перекладу “Слова”, здійсненого бельгійським ученим А. Ґреґуаром. “Энциклопедия “Слова о
полку Игореве” згадує про бельгійську публікацію перекладу “Слова”
1945 р., яка належить А. Ґреґуарові.
Анрі Ґреґуар, який, як зазначав журнал “Україна”, “вже не раз
забирав слово в українських справах” [ч. 2, 1949, с. 133], добре орієнтувався в “україніці”. 1949 р. учений надрукував у брюссельському
журналі “Le Flambeau” [№ 4, с. 405–406] статтю, в якій писав наступне: “Ми є свідками… воскресіння держав, що їх стародавні назви
зв’язані в нашій пам’яті з лектурою дитячих років. Такою була для
більшости з нас Україна Мазепи, що її ми свого часу відкрили в “Карлі
ХІІ” Вольтера (…) Але тепер, (…) коли українські вимоги нам підносяться в переконливій, наказовій формі, що відповідає соціальним
вимогам, тепер ми готові читати про Україну майже все, що хочеш,
починаючи від “Слова о полку Ігоревім” і закінчуючи “Українськими
думами” Марії Шерер”. Коротка згадка про сю статтю з’явилася у
рубриці “Наші відгуки” ч. 2 збірника “Україна” за 1949 р. [3, р. 136].
Ще одна інформація, яка свідчила про добру обізнаність Анрі
Ґреґуара з українськими справами, пов’язана із доповіддю ученого
як нового директора “Французького Інституту”, яку він виголосив
на честь померлого єзуїта о. П. Петерса. У своїй доповіді про отцяболендиста Анрі Ґреґуар перерахував святих, які відігравали значну
роль у національній свідомости народів, загадавши поміж іншим
також і “Йосафата Полоцького, українського мученика” [5, с. 898].
Ясність у такі українознавчі зацікавлення бельгійського професора вносить Ілько Борщак власною публікацією, присвяченою
сорокаріччю професорування Анрі Ґреґуара, надрукованою у ч. 3.
“України” за 1950 р. [1, С. 211–216.].
Анрі Ґреґуар народився 1881 р. у м. Юі біля Льєжу, закінчив
класичну філологію Льєжського університету, спеціалізувався з візантології, продовжував студії в паризькій Ecole des hautes études,
згодом з 1909 р. працював доцентом грецької філології у Льєжському
університеті, а далі став надзвичайним професором Брюссельського
університету, засновник і керівник бельгійської школи візантиністів.
З 1904 р. учений активно друкувався в різних наукових журналах, зокрема “Revue de l’Orient сhrétien”, “Slavia”, “Revue des
Etudes Slaves” тощо. Славістика займала, як зазначив у своїй статті
І. Борщак, окрему ділянку в наукових інтересах А. Ґреґуара. Знавець
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церковнослов’янської, російської, польської, сербської та хорватської мов, бельгійський філолог перекладав вірші М. Лєрмонтова,
А. Пушкіна, А. Міцкєвіча, які видав 1918 р. у Льєжі окремим виданням “Les perles de la poésie slave” (обсягом 272 с.). Згодом друкував
власні віршовані переклади з А. Толстого, сербських балад, а також
здійснив “віршовані переклади новітніх російських творів: А. Блока,
С. Єсєніна та ін.” [1, с. 212].
“Інша ділянка творчости Ґреґуара, – продовжував І. Борщак, – се
“національна епопея”, що її він вишукує у всіх народів і за всіх діб.
З сього погляду, Ґреґуар має справді геніальний хист бистроумних
гіпотез” [там само]. Якраз сьому бельгійському ученому належить
ініціатива заснування 1918 р. в окупованому німцями Брюсселі журналу “Le Flambeau”, що “перетворився після першої війни в найкраще
бельгійське “Revue”, який в 1940–1947 рр. частково зник, а тепер
знову продовжує свій славний шлях” [1, с. 212]1. А. Ґреґуару належала також ініціатива заснування при Брюссельському університеті
“Інституту східної та слов’янської філології й історії” (1930–1931),
який упродовж 1932–1947 рр. видав 8 томів “Щорічників”.
У сій статті І. Борщак вносить ясність і щодо перекладу “Слова
о полку Ігоревім”, і щодо українських інтересів А. Ґреґуара. Бельгійський професор ще перед Другою світовою війною не вельми був
обізнаний з українськими питаннями, за винятком хіба що праць
М. Грушевського. З часу німецької окупації Франції Ґреґуар виїхав до
Америки, де розгорнув неабияку діяльність, став у Америці “амбасадором європейської науки”, відновив старі і створив нові друковані
органи, “переклав французькою мовою “Слово о полку Ігоревім”. Тепер він був уже палким прихильником України. Як згадував І. Борщак,
“у зв’язку з відновленням “Flambeau” А. Ґреґуар на початку 1948 р.
звернувся до нього, прохаючи написати статтю про Україну, щоб
“разом захищати Україну справді вільну й незалежну” [1, с. 214]. І
далі: “Ґреґуар продовжує мобілізувати опінію в користь України: він
друкує в тому ж таки “Flambeau” листи Драй-Хмари (…), робить
доповідь у Бельгійській Академії наук про “Українські думи” Марії
Шерер і повертається до них у “Флямбо” (…) [1, с. 214].
Ще одне цікаве повідомлення стосовно нашої проблеми знаходимо у ч. 5 збірника “Україна” за 1951 р.: “У паризькому видавництві
1

Саме у сьому журналі упродовж 1949–1953 рр. друкувалися українознавчі
матеріали, зокрема статті про Драй-Хмару, його листування, стаття про М. Драгоманова та ін.

149

“Ернест Флямаріон” з’явилося на початок 1951 р. розкішне видання “Слова о полку Ігоревім” у досить таки “вільному” перекладі
Philippe Soupault’a з ілюстраціями Олександра Алексєєва. (…)” [4,
с. 389].
З пізніших франкомовних видань “Слова” слід згадати “Коротку історію української літератури” (“Petite histoire de la littérature
ukrainienne”) авторства Ольги Вітошинської, що з’явилася 1996 р. у
видавництві PIUF-Paris [17]. “Слову” авторка присвятила два абзаци першого розділу (“Від ХІ ст. до першої половини ХІХ ст.”) [17,
р. 11–25]. Називаючи сей твір “славною епічною поемою ХІІ ст. неймовірної краси, яка є справжнім скарбом української середньовічної
літератури”, авторка знайомила франкомовного читача (а саме йому
призначалася ся коротка історія української літератури) із змістом
твору, його виникненням, головною дійовою особою поеми “чернігівським князем Ігорем, військо якого розбили 1185 р. на річці Каялі,
його ж полонили, але він зумів утекти з полону” [17, р. 12]. “Слово о
полку Ігоревім”, продовжує авторка видання, “є твором невідомого
автора, можливо якогось князя чи дружинника і датується тим
самим часом, що й іспанська “Пісня про Сіда”, французька “Пісня
про Роланда” чи німецька “Пісня про Нібелунгів” та ще інші “саги”
і героїчні пісні цілої Європи” [17, р. 12].
Ольга Вітошинська у сій розповіді лаконічна; вже у першому
абзаці розділу, пояснюючи метод викладу матеріалу, говорить про
те, що “хоча давнє походження української літератури так само,
як і її оригінальність майже невідомі, рамки сього дослідження не
дозволяють розповісти повну історію сеї літератури, як і саму історію. Та все ж таки “ми постаралися згадати тут, принаймні
коротко, найвизначніші епізоди, які знаходять своє трактування у
працях українських істориків” [17, р. 11].
Варто ще й зауважити, що разом із характеристикою “Слова о
полку Ігоревім”, Ольга Вітошинська, звернувшись до фрагменту перекладу, поміщеного у монографії Роже Тіссерана “La vie d’un peuple,
l’Ukraine” [Paris, 1933], цитувала у критичних примітках до розділу
перші рядки поеми [“Чи не гоже було б нам, браття, почати старими словами ратних повістей про похід Ігорів, Ігоря Святославича?
(...) Почнем же, браття, повість осю од старого Володимира до
нинішнього Ігоря, що відточив намір силою своєю і вигострив серця
свойого мужністю; сповнившись ратного духу він навів свої хоробрі
полки на землю Половецькую, за землю Руськую” (цит. за: “Слово про
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похід Ігорів, Ігоря, сина Святослава, внука Олега” // Слово о полку
Ігоревім. К., 1989. С. 7)].
Вважаємо доцільним нагадати тут і про дещо призабуту тепер
компаративістичну студію, присвячену “Слову о полку Ігоревім”
у його порівнянні із французьким героїчним епосом “Піснею про
Роланда” молодого науковця-ґімназиста Василя Щурата. Ретельно
опрацювавши і проаналізувавши обидва тексти, автор студії виклав
свої цікаві міркування у “Введенні”, написаному до перевидання перекладу 1918 р., що з’явилося друком під № 16 у львівському виданні
“Всесвітня бібліотека”: “Перекладати “Пісню про Роланда” я почав
ще під кінець 1889 р. Спонукало мене до сього особливе заінтересування схожістю її з нашим “Словом про похід Ігоря Святославича”,
на яку мені тоді ще учневі VI класу академічної ґімназії у Львові,
звертав не раз увагу в своїх викладах української літератури кращий
з учителів Володимир Коцовський” [6, с. 224].
І далі В. Щурат перераховував такі паралельні явища та споріднені місця, про які говорив його учитель: 1. “рівночасно на сході
й на заході Європи появляються рицарські поеми, основою яких є
боротьба з “поганами”, а пануючим духом – мужність і патріотизм, а причиною катастрофи – брак солідарности між своїми”;
2. “паралель між київським Святославом і Карлом Великим, Ігорем
Святославичем і Роландом і т. п.”; 3. “тісний зв’язок людини з природою, велике значення незвичайних явищ у природі (затьміння сонця,
бурі з громами, зліт гайвороння, сни)”. І ще один момент, на який
вказував В. Щурат, згадуючи виклади свого учителя ґімназії: “... як у
“Пісні про Роланда”, так і в “Слові про похід Ігоря Святославича”
вихідним пунктом подій стала дрібна історична пригода – там побиття задньої сторожі французької армії басками в Ронсевалі, тут
невдача походу Ігоря Святославича на половців” [6, с. 214].
З останніх франкомовних публікацій “Слова” згадаємо публікацію на сторінках цікавого видання – великої “Anthologie de la
littérature ukrainienne du XIe au XXe siècle”, складеної НТШ в Європі
і надрукованої 2004 р. у київському видавництві “Олени Теліги” [7].
“Слово о полку Ігоревім” презентувалося франкомовному читачеві у першому розділі названому “Давній період: XI–XV століття” [7, р. 1–51] разом із фраґментарними зразками таких пам’яток
української культури як “Повість временних літ” Нестора-літописця,
клятвами Іларіона Київського та Кирила Турівського. Переклад, що
друкувався у дещо скороченому вигляді [7, р. 27–34] став однією із
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найновіших франкомовних інтерпретацій давньої української культурної пам’ятки, яку здійснив Ярослав Лебединський. Перекладач –
українець за походженням, за фахом історик, автор низки праць з
історії войовничих степових народів і народів Кавказу, зокрема “Історія козаків” (1995), “Зниклі християни Кавказу” (1999), “Скіфи”
(2001), “Князь Ігор” (2001), “Сармати” (2002) та інші, вперше надрукував свій переклад 2001 р. у франкомовному виданні “Князь Ігор.
Загадкова епопея про поразку 1185 р. в українських степах”. Історик
Ярослав Лебединський є також співдиректором серії “Українська
присутність” паризького видавництва “l’Harmattan”.
Переднє слово до презентації “Слова” в антології видання 2004 р.
належало авторитетному науковцеві, перекладачеві Віктору Коптілову [1930–2009], який довший час працював лектором української цивілізації в INALCO та ученим секретарем НТШ у Сарселі. У власній
передмові [10] автор розповідав про історію відкриття тексту “Слова”,
про дискусії, які велися стосовно дати його написання (1187), і про ті
історичні події, які є історичним тлом твору. В. Коптілов порівнював
“Слово” з іншими епопеями середньовічної європейської літератури
(“Піснею про Нібелунгів”, “Піснею про Роланда”), зазначаючи, що
жоден із двох названих творів не був так тісно пов’язаний з історичними подіями, як се є у “Слові”. Окрім того, зазначав науковець, в
українському епосі фантастичні істоти не є чітко вираженими персонажами. І далі літературознавець наступними словами торкався
питання авторства “Слова о полку Ігоревім”: “Якщо досі не знаємо,
хто був насправді автором “Слова”, більшість спеціалістів вважає,
що сей твір народився у середовищі воїнів близьких до князя. Згідно з
однією із найвірогідніших тез, “Слово” написав брат княгині Ярославни, дружини князя Ігоря. Не викликає жодного сумніву те, що
“Слово” не є твором українського народного фольклору, а витвором
талановитого освіченого автора, який дуже добре знав історію,
а також політичну ситуацію та суспільні процеси свого часу; сей
автор досконало володів засобами народної літератури” [10, р. 26].
Торкаючись стильових особливостей твору (“Слово” – се твір
епічний і водночас ліричний; у ньому бачимо рядки написані з великим пафосом; і водночас се твір, що характеризується лаконічною
мовою), В. Коптілов звернув увагу на поєднання у творі християнських і поганських мотивів, особливу метафоричність тексту. Для
франкомовного читача, безперечно, цікавою є інформація автора
розділу про переклади “Слова” сучасною українською мовою, які
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упродовж ХІХ–ХХ століть здійснили ряд українських поетів – від
М. Шашкевича до М. Рильського.
Як бачимо, “Слово о полку Ігоревім” має свою цікаву історію у
франкомовному науковому світі. В одній із відносно недавніх словникових статей автор гасла “давньоруська література”, називаючи
“Слово о полку Ігоревім” “однією із найбільш загадкових військових
повістей”, стосовно походження сього твору написав: “Славне “Слово
о полку Ігоревім” розповідає про невдалий похід новгород-сіверського
князя Ігоря проти половців 1185 року бароковою мовою пересипаною
такими таємничостями і такою незвичайною красою, що деякі учені
(А. Мазон, А. Зімін) засумнівалися в його автентичности. Найважче
“скептикам” знайти “кандидата-плагіатора” так обізнаного як у
давньоруській мові, так і в давньоруській цивілізації, як був з ними
обізнаний автор “Слова” [9, р. 4042].
Уже, коли сей матеріал був скомпонований до друку, надійшла
цінна інформація про дванадцятитомну брюссельську антологію
“Patrimoine littéraire européen. Anthologie en langue française sous la
direction de J.-C. Polet. Bruxelles, 1993–2000”, створену бельгійськими
та французькими науковцями-літераторами: у її т. 4а, названому “Середньовіччя, від Уралу до Антлантики. Література Східної Європи”
[15], подано широку півторастолітню презентацію франкомовного
“Слова о полку Ігоревім”. Сю антологію можна вважати унікальним
явищем в історії подібних антологічних видань, де презентувалася
українська література.
Один із керівників проекту літературознавець Клод Пішуа так
писав про сей науковий задум у передмові до останнього 12 т. антології: “Трохи менше, як десять років тому Жан Клод Поле мав намір
просити мене написати передмову до першого тому сього видання.
Сьогодні він мені пропонує закрити разом із ним (можливо, на певний
час?) сю величезну споруду: я бачив її задум, підготовку, виконання.
Не мав щодо неї жодного сумніву. Успіх винагородив нас за таку
віру. Дванадцять томів, чотирнадцять книг, сотні добровільних
співпрацівників, яких вибрали із найкращих знавців та спеціалістів
(…). Відомо, як багато важили мова і література в самоусвідомленні
підкорених або закріпачених могутніми державами народів Центральної та Східної Європи саме для їхнього самоусвідомлення, яке
привело їх до автономії або незалежности. (…) Жан-Клод Поле вирішив зупинити історію творення сієї європейської спадщини 1922 р.,
який є водночас роком заснування радянської Росії і смерти Пруста.
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[…] Далі європейська спадщина перестає бути чисто європейською:
вона стає американською і крайньосхідною”.
Презентація “Слова..” у т. 4а [8, р. 584–585] виглядала наступним
чином: вступна стаття Ж. Бланкофа “Слово о полку Ігоревім”; переклади фрагментів “Героїчний похід”, “Затемнення сонця, битва і хоробрість Всеволода”; “Оплакування міжусобиць і плач Ярославни”;
“Закінчення пісні”. Укладачі вибрали оригінальний спосіб презентації сеї перлини давньої української літератури: переклади фрагментів
“Слова о полку Ігоревім” подавалися у кількох варіантах, виконаних
різними французькими та бельгійськими славістами і надрукованих
у франкомовних виданнях ХІХ–ХХ ст. Таким чином, перед читачем
постає широка панорама входження сього твору у франкомовні культури – від перекладів професора Ф. Г. Ейшофа (1839), автора “Історії
мови і літератури слов’ян”, А. Міцкєвіча (1840), А. Рамбо (1876) до
інтерпретації “Слова о полку Ігоревім” активним пропагандистом
української культури бельгійським професором А. Ґреґуаром (1948),
а також ученими-літературознавцями Ф. Супо та Ж. Бланкофом.
Франкомовний читач має змогу ознайомитися із паралельними варіантами перекладу фрагментів твору: “Героїчний похід” (пер.
Ф. Г. Ейшофа, Ф. Супо, А. Ґреґуара), “Затемнення сонця, битва і
хоробрість Всеволода” (пер. А. Рамбо), “Оплакування міжусобиць і
плач Ярославни” (пер. Ф. Супо, Ж. Бланкофа) та “Закінчення пісні”
(пер. А. Міцкєвича, Ж. Бланкофа).
У вступній статті, яка передує подачі матеріалу літературознавець і перекладач Ж. Бланкоф нагадав, що “Слово о полку Ігоревім”,
сей першорядний твір світової літератури, який викликає багато суперечливих думок, ще сьогодні спонукає до залучення цілого комплексу філологічних дисциплін: “Незважаючи на величезну кількість
наукової літератури (біля шести тисяч книжок та статей), критика найчастіше наштовхується на гіпотези та загадки” [8, р. 584].
Переповіши знану історію віднайдення давньоукраїнського тексту
“Слова о полку Ігоревім”, створення його копії для імператорки Катерини ІІ, нагадавши про пожежу, яка знищила бібліотеку Мусіна-Пушкіна,
автор вступної статті пише: “До певного часу вважалося, що “Слово” се
зовсім окремішний твір, що і створило гіпотезу про літературну підробку. Однак упродовж ХІХ століття було виявлено інші давні тексти,
на яких відчувся або ж вплив “Слова”, або ж зв’язок із ним” [8, р. 584].
Погоджуючись лише частково із розповсюдженою тезою про
подібність “Слова” із французьким героїчним епосом “Піснею про

154

Роланда” (хіба що стосовно текстової гіперболізації), Ж. Бланкоф
заперечує намагання прирівняти твір до �����������������������������
chansons���������������������
de������������������
��������������������
geste������������
�����������������
(жанру “історичних діянь”). Дослідник звертає увагу читача на поліфонічність
твору, поєднання у ньому теперішнього і минулого, сну і реальности,
розповіді та коментування, елементів візантійського ораторського
мистецтва і власних мистецьких засобів української культури київських часів: “Дуже глибокі метафори, порівняння-заперечення, витончена символічна мова змінюються фольклорними ремінісценціями
і народними традиціями. Найдивнішим аспектом твору є його дуже
відчутна тогочасна атмосфера” [8, р. 585]. Окрім того, як зазначає
Ж. Бланкоф, “Слово” вряди годи провадить читача у світ таємничостей, навіть маґії (перетворення князя Всеслава Полоцького на
вовка, або ж тривожні прикмети, які провіщають поразку Ігоревого
війська). Завершуючи се коротке вступне слово, французький дослідник акцентував увагу на декількох підставових особливостях сеї
світової культури: міцність грецької культурної традиції у Київській
Руси XII ст., глибоко національне вкорінення твору не лише одним
із головніших своїх мотивів (закликом до єдности країни), але усією
своєю чутливістю, ліричним настроєм, оспівуванням природи. Усе
се, зазначає Ж. Бланкоф, особливо пов’язувало твір із українською
землею.
Як бачимо, наявність більше десяти франкомовних перекладів
“Слова о полку Ігоревім” – віршованих і прозових – із різноманітною
нераз інтерпретацією навіть і самої назви твору дає багатий матеріал не
лише для глибокого вивчення франкомовної історії “Слова”, але й для
дослідження особливостей його перекладу у порівняльному аспекті.
Література:
1.
2.

3.

Борщак Ілько. Анрі Ґреґуар (до сорокаліття його професорування) //
“Україна” (Українознавство і французьке культурне життя). Париж,
1950. Ч. 3. С. 211–216.
Кравець Я. “Anthologie de la littérature ukrainienne jusqu’au milieu du
XIXe siècle” (Paris-Genève-Prague, 1921) за редакцією М. Грушевського
в контексті українознавчих студій 20–30-х років ХХ ст. у франкомовних
країнах // Михайло Грушевський і Західна Україна. “Доповіді й
повідомлення наукової конференції” (м. Львів, 26–28 жовтня 1994 р.).
До 100-річчя від початку діяльности М. Грушевського у Львівському
університеті. Львів, 1995. С. 206–209.
“Україна” (Українознавство і французьке культурне життя). Париж,
1949. Ч. 2. С. 64.

155

4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

“Україна” (Українознавство і французьке культурне життя). Париж,
1951. Ч. 5. С. 389.
“Україна” (Українознавство і французьке культурне життя). Париж,
1953. Ч. 10.
Щурат Василь. Введення (Пісня про Роланда) // Василь Щурат. Поезії.
Слово про похід Ігоря. Пісня про Роланда. Львів, 1957. С. 223–230.
Anthologie de la littérature ukrainienne du XIe au XXesiècle. Société
Scientifique Ševčenko en Europe. Paris-Kyiv, 2004. 1204 р.
Blankoff J. Le Dit de la campagne d’Igor // Patrimoine littéraire européen:
Anthologie en langue française sous la direction de Jean-Claude Polet /
Préface de Claude Pichois. Bruxelles; Paris: De Boeck Université, 1993.
T. 4a: Le Moyen Áge, de l’Oural à l’Atlantique. Littératures d’Europe
Orientale. P. 584–585.
Du XIe au XIVe S. // Vieux-russe (Littérature). Russie IXe–XVIIe s. //
Dictionnaire universel des littératures en 3 volumes. Publié sous la
direction de Béatrice Didier. Presses Universitaires de France. Paris, 1994,
vol.3. Р. 4041–4043.
Koptilov Victor. Dit de la campagne d’Igor // Anthologie de la littérature
ukrainienne du XIe au XXesiècle. Société Scientifique Ševčenko en Europe.
Paris-Kyiv, 2004. Р. 25–26.
La Nervie, IV–V. Br.–P., 1928. Р. 1–4.
M. H. La littérature ukrainienne, son nom, son développement, ses
époques. – in: Anthologie de la littérature ukrainienne jusqu’au milieu du
XIXe siècle. Paris-Genève-Prague, 1921. Р. VI–XXI.
Meillet Antoine. Avant-propos // Anthologie de la littérature ukrainienne
jusqu’au milieu du XIXe siècle (avec un avant-propos de M. A. Meillet,
professeur au Collège de France) . Paris-Genève-Prague, 1921. Р. III–V.
Martel Antoine. La littérature ukrainienne ancienne // La Nervie, Revue
illustrée d’arts et de lettres. IV–V, Bruxelles-Paris, 1928. Р. 5–10.
Patrimoine littéraire européen: Anthologie en langue française sous la
direction de Jean-Claude Polet / Préface de Claude Pichois. Bruxelles;
Paris: De Boeck Université, 1993. T. 4a: Le Moyen Age, de l’Oural à
l’Atlantique. Littératures d’Europe Orientale. XXVI–830 р.
Sources // Anthologie de la littérature ukrainienne jusqu’au milieu du XIXe
siècle. Paris-Genève-Prague, 1921. Р. 6.
Wytochynska Olha. Petite histoire de la littérature ukrainienne. Préface de
Michel Cadot. PIUF-Paris, 1996. 88 р.

156

“THE TALE OF IHOR’S CAMPAIGN”
IN FRENCH LANGUAGE RESEARCHES
AND ENCYCLOPEDIC EDITIONS
Yarema Kravets’
L’viv Ivan Franko National University,
Universytets’ka Street 1, 79000, L’viv, Ukraine
“The Tale of Ihor’s Campaign” was translated into the French language above 10 times. In addition, it was published in fragments in several
Frenchlanguage anthologies of the Ukrainian literature. One of those translations belongs to Belgian Byzantine Anri Greguar, who revealed a great
interest to the Ukrainians, working closely with an outstanding scientist
and literary critic Il’ko Borshchak and popularizing Ukrainian culture
in Belgian academic and literary journals. “A brief history of Ukrainian
literature” is considered as an interesting pages of cognition of the Tale
in France (Paris, 1996) by Olha Vitoshyns’ka (writer and critic), v. 4th
Belgian 12 volume edition of the “European literary heritage” (1993-2000)
and “Anthology of the Ukrainian literature of the ХІ–ХХc.” ordered and
published by Shevchenko Scientific Society in Europe.
Key words: Frenchlanguage anthologies of Ukrainian literature,
“Song of Roland”, “La Nervie”, Anri Greguar, Paris “Brief History of
the Ukrainian Literature”.
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ПУБЛІКАЦІЇ
УДК 82(477)”10/12”:[32.019:94-051(=161.1)]

ЧИТАЮЧИ “ВЕЛЕСОВУ КНИГУ”
Емілія Ільїна
Стаття російського історика, росіянки за походженням, написана
у 1987 р. і надрукована 27 вересня 1990 р. у “Літературній Україні”
(с. 6). Стаття досі актуальна, та їй не приділено належної уваги, вона
майже загублена в нинішньому інформаційному просторі. Автор – людина з почуттям справедливости і власної гідности викриває ганебне
привласнення росіян української історії та культури ХІ–ХІІІ століть.
“Навіщо ж присвоювати чуже? Олег, Ігор, Ольга, Володимир, Ярослав Мудрий, Мономах, “Повість временних літ”, Нестор, Київська
Русь, Київ – усе се належить Україні. Добровільно відмовитись від
сих скарбів, пограбованих нашою розбійницькою російською силою – наш обов’язок”. “Нам чужого не треба”, – підсумовує у статті
Емілія Ільїна.
Ключові слова: “Велесова книга”, “Слово о полку Ігоревім”,
Київська Русь, Запорізька Січ (Запорізька козацька республіка), Україна, руський, український, Московське царство, Росія, московський,
російський.

Я не хотів би… мати іншої історії,
окрім історії наших предків,
такої, якою нам дав її Бог.
А. Пушкін.
Історія деякою мірою
є священною книгою народів
Н. Карамзін.

Учений світ сприймає “Велесову книгу” цілком серйозно. Про се
можна судити, як зі статей російських учених, так із праць західних
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істориків. Однак, не виключено, що ми маємо справу з черговою
талановитою фальсифікацією, як, наприклад, із “Піснями південних
слов’ян” Проспера Меріме, якими він свого часу ввів в оману літературний світ Европи, в тому числі й А. Пушкіна.
“Велесову книгу” знайшов Юрій Миролюбов, він переклав її із
якоїсь допотопної слов’янської мови протягом дивовижно короткого
часу. “Велесова книга” – се пам’ятка дохристиянської давньоруської
культури в тому разі, якщо вона не є спритною підробкою, бо перекладач – великий знавець російської старовини, і водночас – великий
російський патріот, непримиренний ворог усього антиросійського, в
тому числі й так званої “норманської теорії”.
Так що ж се насправді – се диво, що виринуло із темряви віків,
чим є насправді ся “Велесова книга”? Вирішення сеї проблеми –
справа учених, яку можливо можна буде вирішити з допомогою
комп’ютера, із застосуванням високих технологій.
Ми ж поміркуємо тут про те, які історичні асоціації викликають
твердження “Велесової книги” у авторів, які її коментують. “Велесова
книга”, начебто оповідає про дохристиянський, варварський період
східних слов’ян. Добре. А що ми знаємо про ранньохристиянський
період східних слов’ян? Як трактує сей період російська історія – ми
знаємо. Достатньо відкрити будь-яку брошуру, статтю будь-якого
автора-історика – дореволюційного, совєтського і навіть еміґрантського, який пише в умовах духовної свободи Заходу, і всі дивовижно
одностайні: історія Росії скрізь і в усіх починається з ХІV століття.
А раніше? Коли мова йде про те, що було раніше, то всі, без винятку,
описують, розглядають історію України, Київську Русь.
Але Київська Русь “прописана” на території України, там жили
й творили свою історію предки нинішніх українців. А де ж історія
російського народу, наша історія до ХІV століття? Чим займалися
наші предки, якими вони були? Хто нам скаже, якщо в нас немає
власної історії до ХІ����������������������������������������������
V���������������������������������������������
століття, якщо у нас немає власного історичного минулого?
Особливо, з наукового погляду, чудесна “Історія СССР”. Починається вона з розповіді про державу Урарту на озері Ван. Урарту – се
давня держава вірменів, але далі ніде в “Історії СССР” не знайдете й
згадки про Вірменію, хіба що згадується її пасивність чи активність
у революції 1917 року.
Така ж логіка панує і стосовно історії України і українського народу, а також і стосовно Білорусі і білоруського народу. Згадується
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там Білорусь, оскільки не можна проіґнорувати Велике князівство
Литовське, (де, до речі, білоруська мова була державною1) як сторінка
російської історії, а далі – мовчання, нібито білоруський народ зник,
подібно до скіфів.
Ми, росіяни, всі – з будь-яким рівнем освічености – більш чи
менш добре знаємо історію Київської Руси. Але що там було далі?
Як Київська Русь перетворилась на Запорізьку Січ? І як Запорізька
Січ – се своєрідне, єдине і неповторне в історії людства державне
утворення з демократичними законами, з високою освіченістю громадян, – як ся Запорізька Січ перетворилась на Руїну, а, власне, так
українці називають той період історії своєї батьківщини, після якого
таку блискучу історію України було перетворено на “витоптаний
пустир історії”. За наказом Катерини ІІ столицю Запорізької Січі
на острові Хортиця генерал Текелій зрівняв із землею, просто переорав; останнього “президента” Кошового отамана Запорізької Січі
Петра Калнишевського заслано в Соловецький монастир, де він після
двадцятилітнього ув’язнення осліп і помер; а всю вищу старшину
(адміністрацію) Запорізької Січі вивезено в Сибір. Так перестала
існувати Запорізька Козацька Республіка. Сю сторінку історії українського народу російські історики чомусь іґнорують, так само як,
власне, і детальні відомості про Київську Русь, про Олега, про Ігоря,
Ольгу, про Ярослава Мудрого і його “Правду”. Апологети й ідеологи
Російської імперської ідеї перейменували Україну на “Малоросію”,
а українців на “малоросів”. Слова “Малоросія” і “малороси” такі
штучні, як і слово “колхоз”. Хто в даний час і де вживає слово “Малоросія”? Тепер і в СССР вживають слово Україна з пошаною. Але, як
говорить народна мудрість, – хрін від редьки не солодший. Тепер так
само, як і в часи царизму, українських патріотів засилають у Сибір,
за межі рідної землі, тільки в значно більшій кількості.
Як поводяться російські історики з історичним матеріалом? Не
можемо нічого сказати про творчість тих істориків, що були попере1

Давня руська (українська) культура, закони (“Руська правда”��������������������
) та звичаї були панівними у Великому князівстві Литовському, зокрема, державною була руська
(українська), а не білоруська мова. З 1398 р. держава називалась Велике князівство Литовське, Руське (не Білоруське) і Жемайтійське. Державу чимало істориків називають ще Литовсько-Руською. Звідки було взяти Білорусі культурний
вплив у Великому князівстві Литовському, якщо білоруси раніше не мали власної держави, їхні території належали українській імперії – Київській Руси, вчилися вони у Києві, користувалися українською книжною мовою і культурними
надбаннями української імперії та більшим за власний культурним розвитком
недержавної України у пізньому середньовіччі.
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дниками Карамзіна. Але ось перед нами Карамзінова “Історія держави Російської”. Під заголовком “Давні відомості про Росію” Карамзін
пише про таврів, кіммерійців, гіпербореїв, про Ольвію, Пантікапею,
Фанагорію, про скіфів, ґотів, сарматів, аланів, венедів; про латиські
народи (мов би передбачив СССР!). Немає лише Урарту і озера Ван.
Але, вибачте, що ж із усього сього стосується нашої історії, історії Росії хоча б територіально? Чи, може, наші (росіян) предки
висували форпости за тисячу кілометрів на південь для зв’язку з
сарматами? Карамзін пересунув історію Росії на південь і додав у
нашу (російську) історію, так би мовити, чужий елемент. Лиш злегка
торкається він і, власне, нашої, російської історії часів сарматів: “...
Так звані слов’яни, які після Різдва Христового заснували Новгород...”. Усе. А далі подається історія Києва і Київської Руси. Чим
керувався великий історик, створюючи свою “Священну книгу”?
Переконано писав неправду, або ж, бажаючи догодити імператорові,
вихваляв діла царів “дому Романових”, як нібито “Рюриковичів”,
але “Романови” були Рюриковичам, як то кажуть “десятою водою
на киселі”; Анастасія Романова одружилася з Іваном Грозним – ось,
власне, і все споріднення, “нашому тинові двоюрідна тріска”. Та й
Олександра Романова І-го ніякі історичні прикраси не цікавили – се
можна з певністю припустити; у нього була власна історія з батьком,
яка й звела його в могилу, або в “старці”, як твердить легенда.
Фізики й математики чомусь прагнуть абсолютної точности
в своїх рахунках, бо будь-яка неточність, навіть найменша – не
там кома, не той знак – приводять до помилкового результату.
Як, власне, й у граматиці. Не там поставлена кома – “засудити
на смерть не можна помилувати” – і змінюється смисл. Наслідки
ж історичних неточностей, не важливо зумисних чи випадкових,
призводять до спотворення усієї картини того, що називається
історією. Маленький недогляд – забувають історики історію, або
навмисне спотворюють, багато з нас так оцінюють наші (російські)
колоніальні досягнення.
Російські історики забувають (або роблять вигляд, що забувають),
що слова “Русь”, “руські” у часи Київської Руси відносились лише
до території навколо Києва і, отже, се історія України, а не Росії. І,
що згодом лиш декілька століть, коли на території Київської Руси
вже забули саме слово “Русь”, воно “ожило” раптом у Московському
царстві. Історики не можуть того не знати, вони ж бо працюють на
історичному матеріалі. Знають, але “забувають”.
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Французи не претендують на територію і середньовічну культуру
Баварії на тій основі, що баварці колись називались франками. Таке
ж сталося і з Нормандією – де нормани, а де Нормандія. Але там усе
зрозуміло, ніяких претензій, ніяких непорозумінь не виникає.
А гляньте, що пишуть про нашу, російську ранньохристиянську
історію європейські історики? Візьмімо солідне видання “Історію
людства”, працю багатьох об’єктивних німецьких істориків, видану в
Санкт-Петербурзі на початку ХХ століття. Там ви знайдете видумані,
фальсифіковані тлумачення, стереотипні великодержавницькі штампи, які колись спеціально були створені істориками імперської Росії і
від того часу засвоєні всіма істориками, в тому числі і істориками, які
написали “Історію людства”. Ось приклад: “Включення Росії в балтійську торгівлю було особливо важливою і знаменною подією. Вона
відноситься до початку ХІІ століття. Правда, іще в часи Генріха ІІ і
Салійців райнські й верхньонімецькі купці вели торгівлю з Києвом,
великим центром південної Росії. В Києві концентрувалась російська
торгівля з припонтійськими державами і грецькою імперією”. Се яка
“Росія” у ХІІ столітті? Або не Росія, або не припонтійські країни... Чомусь стосовно європейських держав дотримується історична точність
їхніх історичних назв, наприклад: стародавній Рим, Римська імперія,
міста-держави – Мілан, Генуя, Венеція й інші. І лише стосовно Росії
та її колоній ся точність не обов’язкова?
У Києві ХІІ століття концентрувалась “російська” торгівля. І се пишуть
історики! Плутають два різні слова: “руський” і “російський”. Останнє
слово, як термін, що означає нашу, росіян, національну належність, виникло не так давно. Іще за царя Алєксєя Тішайшого не було “росіян”, а були
московити (москалі), рязанці, новгородці. Слово “руський” не ідентичне з
сучасним російським словом “русский” у значенні самоназви росіян. Се
слово “руський” – із словника старої, вже мертвої церковнослов’янської
мови і стосується лише Київської Руси. Слово ж “русский” із словника
сучасної російської мови і його значення всім зрозуміле.
Німецьким історикам такі помилки можна вибачити, та коли такі
“помилки” зустрічаються в сучасних російських істориків, знайте:
такий історик або невіглас, а се значить не історик, або, так званий,
великодержавник, що також несумісне з наукою. Наука се – умоглядна істина, за В. Далєм, і наука несумісна з політиканством, до якого
прямо й безпосередньо належить великодержавництво.
Росіяни часто, і найчастіше недоречно, повторюють фразу Олега:
“Матір’ю всіх руських городів хай буде Київ”. Можна з упевненіс-
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тю сказати, що Олег не знав ніяких інших “руських” городів, окрім
Києва, Вишгорода, Чернігова та Новгорода Сіверського. Новгород
Великий не був “руським”, се був город новгородців.
Далі німецький історик в “Історії людства” пише, хоча се може
бути лише перекладом російського перекладача: “Лише в ІХ і Х століттях Християнської ери сі країни, мова йде про Східну Европу,
стають для нас більш висвітленими. В сей час ми зустрічаємо дві
збудовані держави: Російську (Russisch) і Польську”. Ось, – се той
математичний знак, – плюс або мінус. Написано “російська” і звідти
висновок – се “історія Росії”.
Якщо поставити інший знак, тобто написати “руська”, так, як і
писали в листах і документах тих часів, будемо мати інший результат,
а саме – історію України. Бо все, що творилося на території України
(за винятком проїзду Катерини ІІ до Одеси), все, що написано на
території України, “Слово о полку Ігоревім”, літописи – все се належить Україні й українському народові.
На сій же сторінці “Історії Людства” німецький історик говорить
про Україну: “жоден народ не створив такої поетичної творчости, як
український”. Ось же як! Виходить – на території “Росії” жили все
таки колись українці і се вони створили свій чудовий героїчний епос,
свої поетичні думи? Так, саме так воно було насправді – усі жили на
своїх місцях і не звертали уваги на майбутні інтерпретації істориків.
“Русскіє” (росіяни-московити) жили на території В’ятської, Тверської,
Орловської і інших російських губерній, українці – на своїй землі,
і всі щось творили, створювали: українці – свої думи, росіянин –
казки і билини1. Лише чомусь російським історикам більше цікава
історія українського народу, і вони “додають” сі чужі сторінки в історію російського народу, іґноруючи при сьому свою рідну історію
(я маю на увазі історичні події до ХІV століття).
В одній книжці “Дитвидаву”, де мова йде про давньоруську
зброю, посилаються на “Суздальські літописи”. Цілком очевидно,
що й на інших російських територіях писали літописи, однак про се
1

Билини – не російський, а український епічний жанр. Усі билини діляться на два
цикли ������������������������������������������������������������������������
–�����������������������������������������������������������������������
київський: зображено українські образи краєвидів, міста Київ та Чернігів, часто згаданий Дніпр та постать Володимира Великого, якого билини звуть
“красним сонечком” та новгородський, який мав би вважатися російським. Та,
незважаючи на місце створення новгородського циклу билин, не можна його
вважати російським, оскільки сучасні росіяни продовжують традицію Золотої
Орди, а не Новгорода, духовну і матеріальну традицію якого не перейняли, а
самі ж знищили. В Україні билини не збереглись, збережені вони в Олонезькій
і Архангельській областях Росії. П. С.
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російська історія замовчує. Одночасно з існуванням Київської Руси
існували ж і якісь громадські об’єднання наших, тобто російських
предків, окрім Пскова і Новгорода, хоча і їм у російській історії приділено мало уваги. І все тому, що нашим історикам блиск Київської
Руси затьмив світ!
Відомо, що рід бояр Романових прослідковується із ХІІІ століття –
значить збереглись якісь документи. Ось вони й повинни стати основою російської історії, а не “Повість временних літ”. Ся “Повість”
могла бути лише паралельним матеріалом, оскільки там згадується
й наші, російські предки і події на нашій, російській землі.
В іншому місці німецький історик пише: “Ще до ІХ століття
Росію перетинав живий торговий шлях од Фінської затоки через
озеро Ільмень до Двіни нижче по Дніпру через Чорне море в Грецію.
На сьому шляху “із варягів у греки” були розбудовані старовинні
дерев’яні городи, прообрази майбутніх торговельних пристаней”.
Се наші, російські предки жили в тих дерев’яних городах між
Фінською затокою і Двіною. Та що ми знаємо про них? Хтось із них
займався торгівлею, значить, роблячи висновок із сього, умів рахувати. Очевидно, стародавнім купцям доводилося й писати, скажімо,
записувати борги або перелік своїх товарів. На сій хиткій, але досить
переконливій підставі, можна здогадуватися, що в тих дерев’яних
городах у наших предків існувала письменність. Припустимо, що
не всі письменні мешканці тих городів займалися торгівлею, хтось
із них мав і інші покликання, значить і вони могли залишити якісь
писемні свідоцтва, записані загальноприйнятими у ті часи знаками.
І такі пам’ятки давньоруської письменности знайдені! Такими, власне, є новгородські берестяні таблички й пізніші пам’ятки, літописи,
як, наприклад, уже згадане суздальське джерело. Дрібниці? Немає
того блиску, що в Київській Руси? Але се – наше. Поки що не чути
про пожежі в російських бібліотеках, “історики” в цивільному ще
не добрались (або добрались тихо й без вогню?) до Суздальских,
Тверських, В’ятських та інших літописів, їх не спіткала доля “Української бібліотеки” в Києві. Правда, скрізь, по всіх уцілілих церквах
і монастирях містяться тепер товарні склади і конюшні. Якщо десь
іще збереглись монастирські архіви, їх за 70 років “прогресивної
совєтської власти” давно з’їли щурі і знищила сирість.
І все ж наша російська земля настільки велика й багата (“порядку,
правда, лиш у ній нема”), що є підстави сподіватися, що дещо десь
збереглось, буде зібране і ляже в основу “Історії російського народу”,
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в “Історію російського права” і в “Історію російської держави” – без
чужих “приєднань”, якими б яскравими сі запозичення з історії народу-сусіда не були. Наші діти із своєї рідної історії мають вивчати в
школах те, що відбувалось століття за століттям на нашій історичній
території, те, що створювали наші предки. Нехай мало збереглось
відомостей, та се нічого, зате се буде наша, власна спадщина.
“Народ являє собою певну індивідуальність в тому разі, коли він
не лише має набір назв, тобто синонімів для позначення одних і тих
же слів і понять багатством мови, але й коли він здатний розглядати
природу речей під власним особливим кутом зору і створювати нові
поняття, нові інститути. Із сього постає філософський світогляд народу, його духовна діяльність. Недопрацьовані думки часто і відважно
промовляються саме стосовно сих делікатних і дратівливих питань
про національну особливість; при сьому доводиться повсюдно наражатись то на самолюбство, то на незаслужене приниження сусідів”.
Се пише німецький історик нібито спеціально для нас, росіян.
Пишуть наші російські автори про що-небудь давньоруське, – чи то
історію, літературу, чи історію Православної Церкви – і тут же переносять діяльність російського народу на територію України, цілком
забуваючи, що на сій землі живе, реально існує, а не абстрактно домислюється, п’ятдесятимільйонний український народ.
Оборонці російської імперської ідеї твердять, що в часи Київської Руси (часи написання старослов’янських літописів) була
загальнослов’янська мова. Є в сих твердженнях якась фальш. Я не
збагачена історичними й лінґвістичними знаннями в такій мірі, щоб
дискутувати на сю тему, але в сих твердженнях відчувається фальш.
Чому на величезних просторах, при такій розсіяності слов’ян від
Чорного й Адріатичного до Балтійського і Білого (Північного) морів,
при тій замкненості, відгородженості лісами, існувала одна мова? І,
хоча ніхто пояснити сього не може, всі твердо стоять на своєму – була
одна мова і все...
Та ось стають чутними голоси моїх однодумців. У статті про
“Велесову книгу” російський історик О. Скурлатова пише: “Не думаю, що можна судити про поганську писемну пам’ятку “Велесову
книгу” з погляду норм єдиної нам відомої церковнослов’янської мови,
якою писали християнські автори. З іншого боку є багато аргументів на користь того, що письменність на Руси існувала задовго до
прийняття християнства. До наших днів збереглись діалектизми і
місцеві говірки, властиві жителям різних областей, що також побічно
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свідчать про можливість багатомовности в Давній Руси”. Читаючи
словник церковнослов’янської мови, мимоволі звертаєш увагу на те,
що ся мертва мова має багато слів, закінчень, дієслівних форм живої
української мови. Сучасні російські слова також зустрічаються, але
порівняно набагато рідше, а російські закінчення й дієслівні форми
практично відсутні. Чи не означає се, що церковнослов’янська мова –
се староукраїнська книжна мова? А те, що в усіх монастирях колишньої Росії користувались сією староукраїнською мовою, зовсім
не дивно тому, що у середньовічні часи у володіннях Рюриковичів
уся грамота походила з київських монастирів. Тому, що ся мова у
той час була мовою культурних людей, – так, як у ХІХ столітті російські дворяни вживали французьку мову замість рідної. Досить
згадати російську літературу того часу, яка засуджувала (і тим, до
речі, славилась) мораль російських дворян, які не знали рідної мови.
І Пушкінова Тетяна не знала російської грамоти.
Ось приклад, як наші російські історики творять свої наукові
концепції: “Сього не могло не бути, отже…” – і далі йде історичне
твердження, немовби аксіома, яка не потребує доказу. Такі фрази
часто зустрічаються в російській історичній науці. Щоб показати,
як самовільно поводяться російські вчені з історичними фактами й
історичною істиною, наведемо кілька прикладів. Ось, наприклад,
совєтський академік А. Орлов у книжці “Володимир Мономах” (видання Академії наук СССР, 1946 р.), пише: “В сьому історіографічному ряді знаходять собі місце і наші власні погляди на Мономаха,
вони ґрунтуються на визнанні його великих заслуг перед нашою
Вітчизною”. Совєтський академік вважає своєю Вітчизною, природно, СССР, куди належить, невіддільною частиною якого є й Україна,
хоча й має право на самовизначення. Та все ж таки росіяни вважають
своєю Вітчизною Росію, і як сказав один молодий історик: “Я також
за велику неподільну Росію, але при чому тут Україна?”.
В книжці академіка Орлова 190 сторінок, і скрізь він пише:
“Русь” так, як навчав Маяковський: “Ми кажемо “партія”, розуміємо – “Лєнін”. Так і він, каже “Русь” – розуміє “Росія”. “Забув” академік (а не знати сього він не міг), що наша Вітчизна “Руссю” (себто
Росією) стала називатись лише з ХVІІ століття, а до ХІV століття
Руссю називалась територія України. Професор історик Ульянов,
який нещодавно помер, пише таку лукаву й ганебну для нормальної
людини, а тим більше для вченого, фразу: “З часів Ґердера в оборону
місцевих діалектів написано так багато книг і статей, що якось не-

212

пристойно заперечувати проти їхнього узаконення. Однак, всебічно
освічені поборники сеї ідеї, подібно до нашого Драгоманова, з давніх
часів висували одну умову...”. Далі йде зовсім безглузде твердження
(багатослівне, на півсторінки), що Драгоманов, начебто, вболівав за
“державну цілість Російської імперії”.
Нашим (себто – російським) Драгоманов ніколи не був. Се ж
бо наш імперський уряд “царя-освободителя” зупинив діяльність
сього “польського революційного аґента” і примусив його залишити
Київ, запропонувавши йому посаду в одному із північних російських
університетів – таким було покарання для українських патріотів. Та
коли Драгоманов відхилив таку “привабливу пропозицію”, його було
звільнено, він виїхав за кордон і до Росії більш ніколи не вертався.
Драгоманов був великим громадянином України. Покинувши Росію,
відомий учений став професором Софійського університету в Болгарії і написав багато наукових праць – в загальному об’ємі понад 630
сторінок друкованого тексту.
Еміґрація Драгоманова припала на час так зв. “Емського указу”
(царя) Алєксандра ІІ. Сей указ забороняв українцям писати й друкувати
книжки, відповідно й читати їх і навіть співати (в театрі) рідною мовою.
Професор Ульянов називає українську мову “місцевим діалектом”, і
се мову п’ятдесятимільйонного народу, народу з багатою історією,
своїми звичаями, із надзвичайним фольклором, піснями і, безсумніву,
зі своєю окремою мовою та своєю багатою літературою. Академік
Д. С. Ліхачов пише: “Національне безконечно багате. Безперечно. Та
ще у такого багатомільйонного народу, як російський. Навіть якщо
взяти російське багатство лише в одній ділянці – у літературі, навіть
у сучасній літературі – який же народ має іще таке багатство?”.
Та ні, нам росіянам сього мало. Нам ще необхідно перехопити
багатство і наших “молодших братів”. Фінську “Калевалу” ми не
зарахували до “дрєвнєрусской” літератури, і грузинського “Витязя у
тигровій шкурі” – також, а ось українське “Слово о полку Ігоревім” –
се “наше!” “Слово” написане давньою мертвою мовою. “Комоні
ржуть за Сулою, звенить слава в Києві, труби труб’ять в Новіграді
(Сіверському, 100 км від Києва), стоять стязі в Путивлі”. Путивль –
се Сумська область, Новгород-Сіверський – Чернігівська, Київ – столиця України, Сула – річка в Україні, ліва притока Дніпра... Що ж
тут російське (“дрєвнєрусскоє”)? Можливо, “дрєвнєрусскій пісатєль”
побував у відрядженні в Київській Руси, написав “Слово о полку
Ігоревім” і залишив його там на пам’ять?
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Д. С. Ліхачов знає про існування України й українського народу.
Хотілось би від нього почути, чому “Слово о полку Ігоревім” твір
“дрєвнєрусской” літератури, а не давньоукраїнської. Та у нас навіть
такого поняття-терміну, як “давньоукраїнська література” не існує.
Все “русскоє”!
Д. С. Ліхачов пише (“Замітки про Росію”, видавництво “Совєтская Росія”, 1984): “Ми не знаємо про себе найпростіших речей. І
не думаємо про сі прості речі”. Сі дві фрази з’явились у тексті якось
несподівано і не пов’язані з тим, що було написано вище, і з тим, що
постало потім. Можливо, се і є відповідь на питання, чи задумуються
російські вчені над російською історією: а що ж було в нас до ХІV
століття? Архітектура була – церкви й живопис були – є ікони, фрески. А література, літописи? А життя народу? Де наша історія до ХІV
століття? Невже ж і далі нам належить вести відлік існування нашого
народу з Урарту на озері Ван, потім – Київська Русь, потім – Велике
Князівство Литовське, і нарешті – Московське царство? Якщо у нас
до ХІV століття не було ні історії, ні літератури – то не так вже се
й страшно, тому що за ХVІІ, ХVІІІ, ХІХ століття ми стільки всього
створили і придбали, так розбагатіли і на історію, і на літературу,
що багато народів нам можуть позаздрити! Навіщо ж присвоювати
чуже? Олег, Ігор, Ольга, Володимир, Ярослав Мудрий, Мономах, “Повість временних літ”, Нестор, Київська Русь, Київ – усе се належить
Україні. Добровільно відмовитись від сих скарбів, пограбованих нашою розбійницькою російською силою – наш обов’язок. Академік
Д. С. Ліхачов у своїх “Повчаннях” пише: “Приємно робити дарунки”.
А повертати господареві власність, колись відібрану в нього, мусить
бути іще приємнішим. Ось “Хрестоматія дрєвнєрусской літєратури”.
У ній за порядком під рубрикою “Пам’ятки літератури Київської
Руси” наступне: “Слово о законі і благодаті”, “Повість временних літ”,
“Ізборник Святослава”, “Поученіє Мономаха”, “Сказаніе о Борисі і
Глібі”, “Житіє Феодосія Печерського”, “Слово о полку Ігоревім”, “Києво-Печерський патерик”. Наступні рубрики: “Пам’ятки літератури
періоду феодальної роздроблености”. Тут уже зустрічаються наші
рідні теми. “Повість про розорення Батиєм Рязані”, “Житіе князя
Алєксандра Невського”. Потім “Пам’ятки літератури об’єднання Північно-Східної Руси і утворення Російської централізованої держави”.
Тут уже душа радіє – усі правдиво російські твори: “Про Задонщину”,
“Про Стефана Пермського”, “Про Дмітрія Донського”, “Про Сергія
Радонежського”, “Про Афанасія Нікітіна”, “Про Псков і Новгород”.
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І далі йде вже література хоч і “дрєвнєрусская”, та чисто російська,
російська за темами.
Дозвольте, а де ж пам’ятки давньої літератури українського народу, він бо живе тут же, в Україні, “од часів сотворення світу” на
берегах Дніпра. Він народився, охрестився, створив блискучу культуру, нікуди не переселявся – і досі історична наука не виявила, щоб
українці в якомусь то там столітті звідкись то там прийшли і окупували Київ, як турки Константинополь.
Необхідно, панове-товариші, розібратись і поділити давню літературу і давню історію по-братськи – чуже повернути, своє залишити
собі. Хай пам’ятки літератури Київської Руси називаються давньоукраїнською літературою. А ми десь маємо “Суздальський літопис”,
пісні Кирші Данилова1 і ще 60 назв давньоросійських творів (як видно із заголовків творів у вищезгаданій “Хрестоматії”), навіть після
виключення пам’яток літератури Київської Руси. Навіть великий
Пушкін грішив проти історичної істини. В листі до Чаадаєва Пушкін
писав: “Щодо нашої історичної нікчемности, то я рішуче не можу з
вами погодитись. Війни Олега і Святослава, і навіть окремі чвари –
хіба се не те життя, повне кипучого шумування і палкої свавільної
діяльности, якою вирізняється юність усіх народів”.
Війни Олега і Святослава, хіба се наша історія? Та ж є їхній
господар тих воєн, але він сидить з кляпом у роті.
А що було в часи воєн Олега і Святослава на нашій землі? З ким
воювали в’ятичі, кривичі і “руси”, сусіди Булгара Великого? Сих
“русів” описує арабський мандрівник Амад-бен-Фадлам, який прибув
11 травня (!) 922 року в столицю Булгара Великого. Він пише: “Після
сього (спалення) присутні спорудили на тому місці щось подібне до
круглого кургана, посадили посередині велике букове дерево і написали на ньому ім’я померлого поруч з іменем князя “русів”.
Із сього уривка видно, що якісь містичні “руси”, ще в дохристиянські часи знали грамоту і жили вже не племенами, оскільки мандрівник
згадує “князя русів”. В архівах Европи є старовинні документи, де, як і
в наведеному вище уривку з опису арабського мандрівника, згадуються
“руси”. Зібрати усі сі відомості разом – завдання істориків. Є й на території Росії якісь писемні пам’ятки, хай їх небагато, але вони цінні для нас.
Професор Колпакова, фольклорист, пише, що на нашій Півночі
ще до (царя) Петра була жвава торгівля, систематично приходили
1

Михайло Максимович, зокрема, вважав Киршу (Кирила Данилова) київським
козаком.
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чужоземні кораблі, розквітало ремісництво і навіть була кольорова металургія. З виникненням Петербурга все се занепало, і на час
фольклорних експедицій Колпакової від колишнього буйного життя
збереглись лише спогади.
В сімдесятих роках у “Комсомольской правде” з’явився цікава
інформація. Молодь, студенти чи молоді спеціалісти, здійснюючи похід берегами Північного Льодовитого океану, десь там між Мезенню
і Печорою натрапили на сліди російського міста, яке колись було
розвинутим. І там також було виявлено сліди металургії. Очевидно,
туди також приходили европейські кораблі. Ось де була російська
торгівля, а не в Києві.
Теперішня еліта історичної думки, вчені-історики по той бік
залізної заслони, служать поневолювачам загарбаних народів, як,
зрештою, й свого власного народу. А по сей бік залізної заслони еліта
російської науки спочиває на лаврах, пишаючись величчю “Великої
і Неподільної Росії”. А в естів, у татарів, у “литви”, у вірменів і в
українців, і там, і тут правдиві представники народної культури всіма
засобами борються за національну свободу.
Панування російської сили над Україною завдало українській
культурі багато великих, та не непоправних втрат. Попри усі сі втрати,
український народ має і свою літературу, і малярство, і музику, і науку. Український народ дав світовій культурі, науці й техніці багато
геніїв. А білоруський народ, сусід і брат росіян і українців? Він до
такої міри поневолений, настільки знищений, що ні жодної сторінки
історії, окрім Великого князівства Литовського (де білоруська1 мова
була державною) та Кастуся Калиновського, йому не залишено. Але
ж культурний потенціал білоруського народу не може бути настільки
низьким, щоб ні в історії, ані в культурі, і взагалі ніяких історичних
імен він не залишив. Ось до чого призводить російське великодержавництво!
Ми, росіяни, російська імперська сила, приєднали Україну, і ось
уже четверте століття уперто тримаємося за неї, висмоктуючи з неї всі
національні цінності українського народу. Розграбували українську
історію, витоптали, перетворили її у пустелю. Та водночас спустошили і свою власну історію. Якби Карамзін почав шукати історичні
документи, що стосуються нашої історії до ХІV століття, то скільки б
він і його послідовники могли б знайти і зберегти (їх) у своїх працях.
Але ми цікавились Київською Руссю, і залишились, як то кажуть, “з
1

Див. прим. 1.
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нічим”1. Скільки згоріло документів на згарищах “великої жовтневої”? А скільки знищено (документів), як “антисовєтську пропаганду
й аґітацію”, скільки з’їли миші? Що залишилось? Невже так і буде
світити пусткою біла пляма російської історії.
Протягом століть ми грабували українську культуру. Все – “російське”! Російська наука називає Григорія Сковороду “російським
філософом”. Українець, жив постійно в Україні, хоч і бував у Пітері,
співав там у церковному хорі, писав старою книжною українською
мовою, він і помер, і похований в Україні – син української землі. Так
ні ж – “російський філософ”! Справа ж у тому, що в нас, росіян, до
того часу не з’явився жоден власний філософ, так що – давай сюди
Сковороду! І ще й така фраза зустрічається в російських літературознавців: “Шевченко хотів бути російським письменником”. Пишуть
се на тій підставі, що Тарас Григорович писав також і російською. А
чому ж і ні? Сковорода писав і латинською. Може се означає, що він
хотів бути “латинським письменником”? Пушкін писав і французькою, а він що мав за мету?
Шевченко геній і один із найкультурніших людей свого часу.
Природно, він писав російською листи своїм петербурзьким і московським друзям (не українською ж було йому писати). Він і щоденник
писав російською, будучи в засланні на чужині, в чужому, ворожому
оточенні. Але сказати, що автор таких рядків про Росію, як ось сі:
“Батурин спалила,
Сулу в Ромні загатила
Тілько старшинами
Козацькими..., а такими,
Просто козаками,
Фінляндію засіяла;
Насипала бурта
На Орелі... на Ладогу
Так гурти за гуртом
Виганяла та цареві
Болота гатила”

“хотів бути російським письменником”? Се занадто навіть для російського літератора. “Хотів”, так чому ж не став? Се ж нікому не
заборонялось, навпаки – дуже навіть заохочувалось.
1

В російському оригіналі вислів звучить “остались “с обмылком в руках”.
“Обмылок” – залишок від мила, яким довго користувались.
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Якби і в ХІХ столітті Київ був такою блискучою європейською
столицею, як у часи Ярослава Мудрого, чи пішли б Василенки, Ярошенки, Левицькі, Горенки, Боровиковські, Артемовські, Достоєвські,
Щепкіни, Репини, Капиці в Москву і в Петербург? Хіба еміґрували
молоді генії з Парижа в Лондон чи навпаки? З якої причини? Ні, звичайно ж, вони задовільнялися добром і можливостями для творчости
в своїх рідних столицях. Адже, се природне прагнення початківця
діяча культури бути там, де вирує життя – у столиці. Всім дуже потрібним є спілкування з рівними собі, інакше ж як пізнати, хто ти?
Прославлений у Европі середньовічний Київ до ХІХ століття
перетворився на глуху провінцію, заріс травою. Мандрівник часів
середньовіччя монах Алепський писав, що в тодішній Україні навіть
жінки були письменними. А в ХІХ столітті населення України було
доведене до тотальної неписьменности, і, власне, сього прагнула російська імперська сила; і “Пьотр Вєлікій”, і “Алєксандр Освободітєль”
видавали укази, які забороняли українську мову. А коли б не сталося
так зване “воссоєдінєніє”, тобто – приєднання України до Росії, то
Гоголь писав би рідною мовою, і хто знає, до яких вершин злетів би
його геній. Гоголь так рано і так трагічно закінчив життя, можливо
саме тому, що усвідомив: він своїм генієм служить культурі держави,
яка поневолила український народ і зруйнувала його культуру. Писав
же він Максимовичу: “Він не їхній, він наш, Київ”. Або, хто знає,
якби Київ був столицею власної держави, можливо і Ганна Горенко
(справжнє ім’я й прізвище Анни Ахматової) творила б у себе вдома,
на землі батьків, і Україна мала б іще одну велику українку.
Російський історик, автор статей в “Енциклопедії Южакова”
пише: “Християнство стало поширюватись серед в’ятичів не раніше
ХІІ століття, з часів проповідництва святого Кукші”. В’ятичі – предки
мешканців центральних областей сучасної Росії. І Новгород охрещений у ХІІ столітті. А ми, росіяни, збираємось у наступному 1988 році
святкувати Тисячоліття “свого” Хрещення. Чи не зарано?
Що означає святкувати в 1988 році Хрещення “русского народа”?
Се неприпустимий вчинок стосовно історичної істини. У 988 році
Володимир, князь Київської Руси, хрестив своїх підданих, мешканців Києва, і своє військо. Се Хрещення до російського народу не
стосується.
Новгород, який був ближчим до Києва щодо зручности комунікацій, був охрещений у ХІІ столітті – се ми знаємо точно із літописів. А
коли хрестили Суздаль, Устюг Великий, Кандалакшу, Ростов, В’ятку,
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Нижній Новгород? Ми лише знаємо, що не раніше ХІІ століття. Так
почекаймо ще двісті років і будемо святкувати своє Хрещення, а не
позичене в іншого народу.
Чому ми, росіяни, забули, що Україна – наша колонія? Сю ганьбу ми можемо з себе змити, лише добровільно заявивши, що ми не
хочемо володіти ніякими колоніями, ні (калмицькою) Елістою, ні
українським Києвом (жаль, звичайно, бо перлина (!), та ще й “мать
городов русскіх”, та що вдієш?), ні білоруським Мінськом, ні латиською Ригою (також перлина!) і т.д.
Карл Великий володів усією Західньою Европою, на місці його
імперії постали – Італія, Франція, Німеччина, і чомусь жодна з тих
держав у наші часи ні на які території сусідів не претендує. І від колоній в Африці та Океанії відмовились. А ми, росіяни, не можемо. І
лише тому, що імперське зло існує донині, а російські (вибачте, совєтські, але все ж московські) багнети, автомати й танки утримують
“цілість” Великої й Неподільної. Не вдасться.
Се пише не історик, а радше математик чи фізик-електронік.
Автор наперед перепрошує за деякі можливі неточності й повторення.
Переклад з російської і примітки Павла Салевича

READING “BOOK OF VELES”
Emilia Iliina
This is the article of Russian historian written in 1987 and printed in
September, 27 in 1990 in the newspaper “Literature Ukraine” (p.6). The
article is up to date even now and that is sad that not enough attention is
paid to it. It is almost lost in our contemporary informational space. Author
is a person with the sence of justice and dignity.She wants to draw attention
to a shameful distortion of the Ukrainian history and culture by Russians.
Why do we need to appropriate something what is not ours? “Oleh, Ihor
, Olha, Volodymyr, Yaroslav the Wise, Monomakh, Primary Chronicle,
Nestor, Kyiv Rus’, Kyiv – everything mentioned belong to Ukraine. We
have to refuse from all those treasures, which were stolen with the help
of our predatory Russian force – that is our duty. “We don’t need what is
not ours” – sums up Emilia Iliina.
Key words: Book of Veles , “The Tale of Ihor’s Campaign”, Kyiv
Rus’, Zaporizhian Sich (Zaporizhian Cossack republic), Ukraine, Rus’,
Ukrainian, Tsardom of Russia, moscovian, Russian.
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