
Сергiй Кон ча «ДЮК СТЕПАНОВИЧ»
 І КИЇВСЬКО-ГАЛИЦЬКІ ВІДНОСИНИ

 ХІІ СТОЛІТТЯ

Пiд на звою «Дюк Сте па но вич» до нас дiйшов один iз своєрiдних би лин них сю -
жетiв, що вхо дить до кола би лин київсько го (або «во ло ди ми ро во го») цик лу. Би ли на
вiдо ма бiльш нiж у 70 вар iан тах, за пи са них на про сторi вiд Бiло го моря до Якутiї i
Ко ли мсько го краю1.

Своєрiднiсть би ли ни по ля гає в її змiстi. До остан ньо го часу жанр i те ма ти ку би ли -
ни не виз на че но з певнiстю2. Кон трас ту ю чи з бiльшiстю би лин них сю жетiв, вона не
мiстить вка зань на бо роть бу з во ро га ми, опи су здо бут тя на ре че ної або под руж ньої
колiзiї, її не мож на на зва ти би ли ною-дра мою, або би ли ною-апок ри фом.

До сить суттєву своєрiдну де таль ста но вить та кож та об ста ви на, що сво го го лов -
но го ге роя би ли на ви во дить з мiста Га ли ча – у ХІІ–ХІІІ ст. цен тру од ной мен но го кн я -
зiвства. Га лич, по при свою зна чущiсть в iсторiї пiзньо го пер iо ду Київської Русi, за
ви нят ком би ли ни про Дюка, вiднос но рiдко зга дується в би лин но му епосi. В да но му
ж ви пад ку, ми маємо не лише чис леннi згад ки сто лицi при кар па тсько го кн язiвства,
що стiйко по вто рю ють ся в бiльшостi з 70 вар i антiв, але й зоб ра жен ня Га ли ча, як за -
мож но го, розкiшно го, технiчно дос ко на ло го мiста.

Сю жет би ли ни зво дить ся до роз повiдi про по їздку мо ло до го га лиць ко го бо я ри на
(в де я ких вар iан тах – кня жи ча) Дюка Сте па но ви ча до «столь но го гра да» Києва. При -
ваб ле ний роз пов iдя ми про кра су i ве лич мiста, мо ло дий бо я рин праг не по ба чи ти
його на власнi очi. Пе ре жив ши до ро гою ряд не без печ них при год, Дюк при бу ває до
Києва i, за й шов ши до цер к ви, зустрiчає там са мо го кня зя Во ло ди ми ра з на бли же ни -
ми. Дiзнав шись звiдки при був по до рожнiй, Во ло ди мир вис лов лює свою при хiль -
нiсть до гос тя, а та кож за хоп лен ня його рiшу чiстю i впр авнiстю, адже шлях вiд Га ли -
ча до Києва важ кий i не близь кий. Бо я ри з ото чен ня кня зя з не дов iрою став лять ся до 
роз повiдi Дюка i вис лов лю ють сумнiв з при во ду того, що Дюк є тим, за кого себе
видає. Про те Во ло ди мир не схиль ний йня ти вiри «на вiтам» i за про шує гос тя до об iду 
у князiвськi палати.

Ви пив ши на бен кетi хмiльно го, Дюк рап том по чи нає вес ти себе за ро зум iло й не -
за до во ле но вiдгу кується про київськi по ряд ки. Перш за все, йому не по до бається як
ви мо щенi ву лицi мiста:

– Ажно в Ки е ви у вас да не по на шо му:
…Мос то вые у вас чёрною землёю из на сы па ны,
Их под ли ло во дою тут дож же вою –
Сде ла лась грязь то по ко ле ну ли;
За ма рал я са пож ки-ты зе лен сафь ян,
Иду чись во цер ковь ту во бо жию.

(Гиль фер динг, ІІ, № 152)
3

Зовсiм не так на батькiвщинi Дюка:

Как у нас во го ро ди во Га ли че,
У моей го су да ры ни у ма туш ки,
У со бо ра пре свя тые бо го ро ди цы,
Мо ще ны мос точ ки всё ка ли но вы,
А вби ты гвоз доч ки шо лом ча тые,
Рос сти ла ны сук на баг ре цо вые.

(Гиль фер динг, ІІІ, № 230)
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Не по до бається Дюку та кож те, що цер кви i те ре ми у Києвi де рев ’янi й не осна -
щенi кiльця ми для при в’я зу ван ня ко ней. У Га личi, мов ляв, цер кви i те ре ма кам ’янi й
усю ди є кiльця, ще й по зо ло ченi. Вза галi, будiвлi у Га личi оздоб ленi по зо ло тою i само -
цвiтним камi нням:

Как у меня в Во лын це-то го ро де во Га ли це…
Пос тро е ны трид цать три те ре ма зла то вер хие.
Как в сени зайдёшь во ре шет ча ты,
И в дру ги зайдёшь час то бер ча тые,
И в третьи зайдёшь во сте коль ча тые,
В те ре ма зайдёшь зла то вер хие:
На небе со лнце – и в те ре ме со лнце,
На небе зори – и в те ре ме зори,
Всё в те ре мах по не бес но му.

(Рыб ни ков, ІІ, № 145)

Так само дiстається й одя гу, що но сять ки я ни – за сло ва ми Дюка, на вiть слу ги в них
одя га ють ся кра ще, нiж київськi князь i кня ги ня. При сутнi не за до во ленi сло ва ми Дюка,
хмурнiє й Во ло ди мир. Але Дюк не вга мо вується, вiн де мо нстра тив но виї дає лише
се ре дин ку ка ла ча, ско рин ку ж вiдки дає. На пи тан ня чому вiн так ро бить, Дюк каже:

Не могу я хле ба соли ва шой ку ша ти;
И по че му же у вас печ ки ты кир пич ныи,
А й по мель ця дёржи те вы бо лот нии,
И пе ки те хлиб цы вы под го ре лыи?…

(Гиль фер динг, ІІІ, № 213)

Вар iант зi збiрки Кир ши Да ни ло ва, укла де ної у ХVIII ст., подає кон трас ти у хлiбо -
пе кар но му ви роб ництвi зi знан ням спра ви:

Ой ты ой еси, Вла ди мер князь!
В том ты на меня не про гне вай ся:
Печ ки у тебя биты гли ня ны,
А под и ки кир пич ные,
А по ме леч ко мо чаль ное
В ло хань об ма ки ва ют.
А у меня Дюка Сте па но ва,
А у моей су да ры ни у ма туш ки
Печ ки были му рав ле ны,
А под и ки мед ные,
По ме леч ко шел ко вое 
В сыту мед вя ную об ма ки ва ют!

Не по до ба ють ся при мхли во му га лиць ко му гос тю i київськi на пої, вони гiршi вiд га -
лиць ких, че рез те, що ки я ни не дот ри му ють ся пра виль ної тех но логiї їх ви го тов лен ня:

Не могу пить зе ле на вина:
Пах нет на боч ки на ду бо вые, на об ру чи со сно вые.
У моей го су да ры ни, у ма туш ки…
Боч ки се реб ря ны, об ру чи по зо ло че ны,
Не пах нет на боч ки на ду бо вые, на об ру чи со сно вые.

(Рыб ни ков, ІІ, № 107)

Вы пива пьёте да ведь всё за тхлые,
Не могу я пива-то ведь в рот-то взять.
…А у нас во го ро де во Га ли че,
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…Да то ко па ны по гре бы глу бо кие,
На це пях-то боч ки туда спус ка ны,
Про ве де ны тру бы под зе мель ные.
Как по ве ют вет ры по чис ту полю
Во те ли во тру бы под зе мель ные,
…На це пях то боч ки за ша та ют ся,
В боч ках пиво то ско лы ба ет ся,
Отто го пивá не за ты ха ют ся.

(Гиль фер динг, ІІІ, № 230).

Цьо го вже київський бо монд не може сте рпiти – усi об уренi по ве дiнкою Дюка.
Один з кра щих Во ло ди ми ро вих «бо га тирiв» Чу ри ло Пльон ко вич з вик ли ком на зи ває 
Дюка бре ху ном i са моз ван цем. Аби втри ма ти за паль них чо ловiкiв вiд про гно зо ва ної 
су тич ки, Во ло ди мир про по нує Дюку й Чу ри лу по би ти ся об за клад: упро довж три -
ва ло го часу ко жен з них має кож но го дня вдя га ти нове вбран ня, у кого одя гу не вис -
та чить або вiн ви я вить ся не дос тат ньо гар ним, тому ма ють вiдтя ти го ло ву.

Дюк по си лає до до му лис та i мати над си лає йому з Га ли ча гар но го вбран ня на
цiлих три роки – окре мий ком плект на ко жен день. Але вже пер шої по я ви Дюка у
не й мо вiрно кош тов но му й ориг iналь но му вбраннi ви яв ляється дос татнiм для од но -
стай но го виз нан ня пе ре мо ги за га лиць ким гос тем.

Нев га мов ний Чу ри ло про по нує Дюку нове зма ган ня – стри бан ня кiньми че рез
Пу чай- рiку. Але й цей поєди нок виг рає Дюк, бо має кра що го коня є спри тнiшим i
кмiтлив iшим.

За можнiсть i вправнiсть Дюка зму шу ють Во ло ди ми ра з бiльшою по ва гою по ста -
ви ти ся до сво го гос тя й до його слiв, що те пер вже не виг ля да ють пус то по ро жнiми
вих ва лян ня ми. Князь вир iшує по сла ти до Га ли ча дов iре них лю дей, якi мали би на
власнi очi пе ре вiри ти прав дивiсть його слiв. Го лов ним оцiнщи ком при зна чається
Доб ри ня Ни ки тич.

Га лич роз вiяв скеп тич ний на стрiй київських по сланцiв, ви я вив шись та ким са мим
пре крас ним, як його опи су вав Дюк: будiвлi кам ’янi, ку по ли цер ков по зо ло ченi, те -
ре ми оздоб ленi са мо цвiта ми, ву лицi ви мо щенi ду бом i на сланi ки ли ма ми. Пер ший
київський воєвода Доб ри ня вiдчу ває себе се ред дов коль ної роз кошi зли да рем («ни -
щею ка ли кою»). Знай шов ши се ред вдяг ну тих у зо ло то й окса мит жiнок мiста Дю ко ву 
ма тiнку, по сланцi по вiдом ля ють їй про мету сво го при їзду. Дю ко ва мати без ва гань
пред ’яв ляє Доб ринi чис леннi «ам ба ри ма га зей ные», до вер ху на пов ненi рiзно ма -
нiтним доб ром: кош тов ним одя гом, за мо рськи ми тка ни на ми, до ро гоцi нним по су -
дом, зо ло ти ми при кра са ми, са м оцвiтним камi нням тощо. Вра же ний Доб ри ня по си -
лає у Київ по вiдом лен ня, в яко му за зна чає, що опи са ти Дю ковi стат ки немає нiя кої
мож ли востi – до ве ло ся б за для цьо го про да ти Київ на один лише папiр, а Чернiгiв на 
чор ни ла.

Та ким чи ном: «…Дю ко ва прав да сбы ва ет ся, буд то вёшня вода раз ли ва ет ся». Во -
ло ди мир про хає у Дюка ви ба чен ня за не дов iру i за про шує його при їзди ти у Київ,
об iця ю чи льготнi умо ви торгiвлi.

На са мкiнець, Дюк теп ло (згiдно з бiльшос тю вар iантiв) про щається з Во ло ди ми -
ром i з усiма ки я на ми i вiдбу ває на батькiвщи ну:

И уе хал Дюк во Во лынь зем лю бо га тую,
Во Во лынь зем лю, в сла вен Га лич-град.

(Рыб ни ков, ІІ, № 181)

Дослiдни ки док ла ли чи ма ло зу силь для з’я су ван ня по ход жен ня i роз шиф ру ван ня
змiсту цьо го не орди нар но го сю же ту4. Перш за все, об’єктом при скiпли вої ува ги
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ста ло мiсце виї зду ге роя з та ким не зви чай ним для русь ких зе мель iме нем Дюк. Не
мен ше по ло ви ни вар i антiв до на зви «Га лич» до да ють уточ нен ня – Га лич Во ли нець,
Во лин-го род, що з певнiстю вка зує саме на укр аїнський Га лич.

Але цим уточ нен ня Дю ко вої батькiвщи ни не об ме жується – згiдно з ря дом вар i -
антiв, батькiвщи на Дюка на зи вається ще й Ко ре лою: ге рой ви їжджає «Из слав на Во -
лын ца крас на Га личья, Из тоя Ка ре лы ба га тыя» (Да ни лов, № 3), «Из Во лын ца го ро -
да из Га ли ча, Из той Во лынь зем ли бо га тыя, Из той Ко ре лы из про кля тыя…»
(Гильф., № 230), «Из Во лын ца го ро да из Га ли ча, Из тоя Ко ре лы из бо га тыя…»
(Тих.-Милл., № 52); в рядi вар iантiв Га лич-Во ли нець мiстить ся в Індiї: «Из слав но го
бо га то го Во лын-го ро да, Из тоя Инде юш ки бо га тыя» (Рыбн., № 16); «А й с той ли
слав нои со Индеи со бо га тою, С того слав но го бо га та с Во лын-го ро да, С Во лын-го -
ро да да со ин дей ска го…» (Гильф., № 213). Інодi Ко ре ла та Індiя при окрес леннi
батькiвщи ни Дюка на зи ва ють ся раз ом: «Как во той ли во Индеи во бо га тыи, как во
той ли во Ко ре лы во упря мыи, как во том ли во го ро ди во Во лын це…» (Гильф.,
№ 115). «Из слав на го ро да, из Га ли ча, Из Во лынь-зем ли из бо га тыя, Из той Ко ре лы
из упря мыя, Из той ли Индии бо га тыя» (Рыбн., № 181).

Не су мiсна, на пер ший по гляд, iз кон тек стом по я ва Ко ре ли в цьо му спис ку ге ог ра -
фiчних назв по яс нюється тим, що для основ них ра йонiв по ши рен ня би лин но го епо -
су – По о неж жя i Бiло мор ’я – Ко ре ла (Ка рел iя) була на й ближ чою зем лею, на се ле -
ною пе ре важ но не слов ’я но мов ною люднiстю. Вiдно си ни з Ко ре лою упро довж
столiть були до сить тiсни ми, скла да ю чись то мир но, то во ро же, було здiйсне но
кiлька не вда лих спроб пiдко ри ти землi ка релiв, звiдки, оче вид но, по стiйний еп iтет
Ко ре ли в би ли нах «упря мая». Для меш канцiв знач ної час ти ни росiйської Пiвночi
сло во «ко ре ла» озна чає не стiльки на зву краї ни i на ро ду, а втiлює со бою за галь не по -
нят тя, близь ке до су час но го «ближнє за рубi жжя».

Нав ряд чи фiгу ру ван ня на зви Ко ре ла в би ли нах може ся га ти дав ньо русь ких
часiв, скор i ше за все, вона була приєдна на до «Дю ко вої ад ре си» до сить пiзно*. Імо -
вiрно, на зи ва ю чи рiдний край Дюка «Ко ре лою», пiвнiчнi спiвцi на ма га ли ся пе ре да ти 
змiст: «ближ ня, не зовсiм чужа, але i не зовсiм своя зем ля».

Скла днiшою є спра ва з Індiєю. «Індiя» в епосi (i фо льклорi вза галi) сим вол iзує да ле -
ку й каз ко во ба га ту краї ну. Вже на са мо му по чат ку дослiджен ня би лин но го епо су
дослiдни ки звер ну ли ува гу на под iбнiсть сю же ту би ли ни «Дюк Сте па но вич» до вiдо -
мо го з ру ко писiв XV–XVII ст. тво ру «Ска за ние об ин дей ском ца рстве», ство ре но го,
як вва жається, у Вiзантiї близь ко 1165 року. В ска заннi роз пов iдається про су -
перечку мiж грець ким iмпе ра то ром Ма нуї лом i ви га да ним iндiйським ца рем Іоан ном 
з при во ду того чия краї на є ба гат шою. Пос ланцi Ма нуї ла при бу ва ють до Індiї й пе -
ре ко ну ють ся у спра вед ли востi слiв Іоан на про над зви чайнi ба га тства Індiї. Ряд де та -
лей опи су Індiї зi «Ска зан ня…» на га ду ють опис Га ли ча з би ли ни. Індiйський цар
Іоанн на вiть каже сло ва, якi би ли на вкла дає до вуст Дю ко вої ма тiнки (або ж при пи -
сує Доб ринi), що слiд було би про да ти Цар го род (в би линi – Київ) на папiр i чор ни -
ла, щоб опи са ти ба гац тва Індiї (Га ли ча)5.

Озна ченi па ра лелi пiдве ли ряд дослiдникiв дру гої по ло ви ни ХІХ ст. до вис нов ку
про те, що би ли на «Дюк Сте па но вич» є лише стил iзо ва ним пiд би лин ну нор му пе ре -
спiвом «Ска зан ня про Індiйське ца рство», де мiсце Кон стан ти но по ля за й няв Київ, а
Індiя за мiне на на Га лич. При цьо му остан ня за мiна була про ве де на не по слiдов но –
тому в кiлькох вар iан тах батькiвщи ною Дюка так i ли ши ла ся Індiя, в iнших же вар i -
ан тах Індiя по стiйно вис ту пає си нон iмом Га ли ча. Ма ю чи, та ким чи ном, суто лiте ра -
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при уро ченi цi згад ки як раз до тих часiв, про якi йти меть ся ни жче.



тур не по ход жен ня, сю жет би ли ни не може мати жод но го сто сун ку до ре аль них по д iй
з iсторiї Києва або Га ли ча.

Однак, пред став ни ки iсто рич но го на прям ку в дослiджен нях би лин но го епо су
вiдзна ча ли, що по внiстю звес ти сю жет би ли ни до мо ти ву «Ска зан ня…» не мож ли во6. 
Дiйсно – вiдно си ни мiж Во ло ди ми ром i Дю ком мало на га ду ють вiдно си ни мiж Ма -
нуї лом та Іоан ном, важ ко по яс ни ти в кон текстi «Ска зан ня…» тему вiдно син мiж Дю -
ком i Чу ри лою, по я ву в сю жетi кiнських зма гань та ряду iнших де та лей. Скор iше, на -
ле жить вес ти мову про вплив озна че но го лiте ра тур но го тво ру на сю жет би ли ни при
його фор му ваннi, але не про цiлко ви те й по вне сю жет не за по зи чен ня.

На дум ку відомого дослiдни ка би лин Все во ло да Мiлле ра, би ли на «Дюк Сте па но -
вич» вiдоб ра жує зрос тан ня еко но мiчно го та по лiтич но го впли ву Га лиць ко го кн я зiв -
ства у ХІІ ст., по сту по ве пе ре би ран ня Га ли чем зна чен ня куль тур но го i еко но мiчно го 
цен тру пiвден но- русь ких зе мель7. Виз на ю чи вплив вiз антiйських творiв на ста нов -
лен ня би ли ни, В. Мiллер за зна чає, що саме Га лиць ке кн язiвство у другiй по ло винi
ХІІ ст. було бiльше за Київ вiдкри те до вiз антiйських впливiв, що дає ав то ру пiдта ви
при пус ка ти га лицькi ви то ки би ли ни8.

Ця дум ка була при й ня тою ба гать ма ра дя нськи ми дослiдни ка ми би лин но го епо -
су – «Дюк Сте па но вич» вва жав ся мало не єди ною би ли ною, га лиць ке по ход жен ня
якої май же не вик ли ка ло су мнiву. «Па фос бы ли ны за клю ча ет ся в утвер жде нии ве ли -
чия Га ли ча и в уни же нии Ки е ва» – за зна чав П. Ухов9. Втiм, ця дум ка була не єди -
ною – би ли ну вва жа ли ство ре ною пiд впли вом вiз ан тiйських лiте ра тур них дже рел в
Києвi або, на вiть, вiдно си ли її по я ву до Мос кви XVII столi ття10.

Іншим до ро гов ка зом у по шу ках про то ти па i ви токiв на шої би ли ни по слу гу ва ло
iм’я її го лов но го пер со на жа Дюка Сте па но ви ча. В. Мiллер при пус тив, що не зви чай -
не iм’я може вiдби ва ти по ши ре ний як у Вiзантiї, так i у Захiднiй Європi ти тул duck,
dux, що мав зна че н ня «вель мо жа», «гер цог», iнодi та кож «на ступ ник пре сто лу», «при нц».
Що ж сто сується по-бать ковi Дюка – «Сте па но вич», то воно мо же вiдби ва ти як раз
iм’я гiпо те тич но го вель мо жи або при нца, адже iм’я «Сте фан» було до сить по пу ляр -
ним в Цен тральнiй i Пiвден но-Схiднiй Європi в ХІ–ХІІІ ст. Вста но вив ши який саме
дук Сте фан при їздив на Русь, мож на було б пiдiйти до вир i шен ня пи тан ня про мiсце 
i час сво рен ня би ли ни, про яс ни ти її змiст та iдею11.

Зав дан ня по шукiв дука Сте фа на була блис ку че вир iше на пе тер бу р зьким iсто ри -
ком Александром Ля щен ком у 1925 роцi12. Пiд 1151 ро ком в дав ньо русь ких лiто -
пи сах роз пов i дається, що князь Ізяс лав Мстис ла вич, який бо ров ся за київський пре -
стол з Юрiєм Дол го ру ким, звер нув ся по до по мо гу до уго р сько го ко ро ля Гей зи ІІ i
той по слав йому де сять ти сяч вiйська. Зай няв ши з до по мо гою угорцiв Київ, Ізяс лав
при й няв ве ли кок н я зiвський вi нець i влаш ту вав з цьо го при во ду в Києвi ве ли ке свя -
то13. Угорськi дже ре ла мiстять вка зан ня, що се ред ке рiвникiв по хо ду був вiсiмнад -
ця ти рiчний мо лод ший брат Гей зи ІІ Сте фан, який зго дом став уго рським ко ро лем
пiд iме нем Сте фа на IV14. Спад коємець пре сто лу но сив в Угор щинi ти тул дук.

Отже, у по внiй вiдпо вiд ностi iз пе ре дба чен ням В. Мiлле ра, ми маємо дука Сте фа -
на, який при їздив на Русь i як раз саме до Києва, як про те й каже би ли на, при чо му
ру ха ли ся русь ко- угорськi вiйська че рез землi Га ли чи ни i Во линi, що i мог ло по слу гу -
ва ти для творцiв би ли ни пiдста вою, аби вва жа ти бать кiвщи ною її го лов но го ге роя
Га лич-Во ли нець.

А. Ля щен ко на во дить в своїй ро ботi ряд па ра ле лей мiж би лин ним Дю ком Сте па -
но ви чем та iсто рич ним ду ком Сте фа ном, роз гляд яких за й няв би ба га то мiсця. Узятi 
су куп но, цi па ра лелi не ли ша ють су мнiву, що в об разi би лин но го Дюка дiйсно вiдби -
ла ся по стать уго р сько го ко ро ле ви ча i, зго дом, ко ро ля Сте фа на IV i що у би линi за -
фiксу вав ся мо мент пе ре бу ва н ня ро до ви то го iно зем ця у Києвi.
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Однак, вста нов лен ня про то ти па би лин но го Дюка, не зро би ло яснiшою го лов ну
фа бу лу би ли ни – кон ста тац iю куль тур но го пе ре ва жан ня Га ли ча (Га лиць ко-Во ли н -
сько го кн язiвства) над Києвом (Се реднiм Поднiпров ’ям). А. Ля щен ко вва жав, що в
дiйсностi би ли на вiдби ває куль ту р не ви пе ред жен ня Русi Євро пою, зок ре ма Угор -
щи ною, фiгу ру ван ня ж назв Га ли ча i Во линi в би линi є про стою ви пад ко вiстю15.
Пiзнiших до слi дникiв та ке по яс нен ня не за до воль ни ло. Остан ня об ста ви на, оче вид -
но, з’я ви ла ся однiєю з при чин того, що дуже до теп на i вель ми пе ре кон ли ва кон цеп -
цiя А. Ля щен ка ви я ви ла ся май же забутою.

Вiдо мий дослiдник дав ньо русь кої лiте ра ту ри Д. Лiха чов вва жав, що в би линi за -
суд жу ють ся i вис мiю ють ся князi i бо я ри, в об разi ж Дюка втiле но на род ний iде ал. За 
по ход жен ням Д. Лiха чов вва жає би ли ну га лиць кою – пер вин но в нiй iшло ся про су -
перниц тво Га ли ча i Києва, але у XIV–XVII ст. iдей не спря му ван ня би ли ни стає суто
кла со вим16.

На томiсть про вiд ний ра дя нський мiфо лог В. Пропп, по год жу ю чись iз кла со во-са -
ти рич ним спря му ван ням сю же ту, до хо дить вис нов ку, що жод ної на род ної сим па тiї
до ба га ча-бо я ри на Дюка бути не може – на ду м ку ав то ра, Дюк i його мати так са мо є 
об’єктом са ти ри, як i Во ло ди мир, Чу ри ло i київськi бо я ри. Би ли на, як вва жає
В. Пропп, вiдби ває по ряд ки i нра ви Мос кви XVII ст., саме там i тодi її ство ре но з ме -
тою вис мiя ти мiс це ве бо я рство17. Наз ви ж Києва, Га ли ча, Індiї за вдя чу ють своєю
по я вою в те кстi iсто ричнiй але го рiї, за до по мо гою якої творцi цiєї са ти рич ної по е ми
на ма га ли ся за ву а лю ва ти об раз су час ної їм Москви.

Пiзнiшi ав то ри на ма га ють ся знай ти ком промiс мiж цими точ ка ми зо ру. По год жу -
ю чись, з од но го боку, що про то тип би ли ни ви ник ще в Га личi кiнця ХІІ – по чат ку
ХІІІ ст., ряд би ли ноз навцiв вва жає, що ан ти к н язiвська спря мо ванiсть сю же ту при й -
шла ся до душi пiзнiшiм спiвцям i вони про дов жу ва ли об iгру ва ти ста рий сю жет, що
вби рав у себе со цiальнi ре алiї i куль тур но-по бу товi де талi на ступ них епох18.

Про те, ва го мих пiдстав вва жа ти, що би ли на була ство ре на у Га личi на справдi
немає. Ми бачимо, що основнi под iї роз гор та ють ся в Києвi, двом га лиць ким пер со -
на жам про тис тоїть цiлий ряд київських – до зга да них вище слiд до да ти ще кня ги ню
Опрак сiю i бо я ри на Бер мя ту, би ли на знає, що Київ мiстить ся не по далiк Пу чай-рiки
(По чай ни), або, згiдно з де я ки ми вар iан та ми, Неп ра-рiки (Днiпра), тодi як про Га -
лич, чи на вко лишнi те ре ни, нiя ких ге ог ра фiчних под ро биць не за зна че но. На то -
мiсть, Га лич в пе ре важнiй бiльшостi вар iантiв асоц iю ється то з «упря мою Ко ре лою»
(= чу жою, во ро жою зем лею), то з да ле кою каз ко вою Індiєю.

Повнiстю роз вiює «га ли ць ку вер сiю» вста нов ле на А. Ля щен ком то тожнiсть ге роя
би ли ни «га ли ць ко го бо я ри на» Дюка з уго рським ду ком Сте фа ном, адже га ли ча ни
аж нiяк не мог ли по ка за ти iно зем но го ко ро ле ви ча в як сво го ге роя i сим во лу сво го
мiста.

У той же час київ ськi спiвцi-»би лин щи ки» мог ли на яко мусь етапi ото тож ни ти бать -
кiвщи ну Сте фа на, що роз та шо ву ва ла ся десь на за ходi, iз на й ближ чим до них за хiд ним 
за рубi жжям, яким у другiй по ло винi ХІІ i першiй по ло винi ХІІІ ст. i було Га ли ць ко- Во -
ли нське кн язiвство («Га лич-Во ли нець» би ли ни). Яскра ва под iя 1151 року – пе ре бу -
ва н ня у Києвi со юз но го уго р сь ко го вiйська, слiд ду ма ти, спра ви ла гли бо ке вра же н ня
на киян i мiцно по в’я за ла ся у пам ’я тi з iме нем дука Сте фа на – ва таж ка угорцiв i гос тя
київсько го кня зя Ізяс ла ва. Под iя ця до сить по вно вiдоб ра зи лась в би линi, де її по ка за -
но з точ ки зору київських спос тер iгачiв. Та ким чи ном, мiсцем ство рен ня би ли ни про
Дюка (як i ба гать ох iнших вiдо мих нам би лин) на ле жить вва жа ти Київ.

Хоча го лов ним героєм в би линi вис ту пає Дюк (дук Сте фан) однак, в цiло му би ли -
на при свя че на зовсiм не зоб ра жен ню де та лей пе ре бу ван ня iно зем но го гос тя в
столь но му градi – слiд по го ди ти ся з тими ав то ра ми, якi вба ча ли в цьо му творi знач -
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ний еле мент са ти ри. Про те, са ти ра ця спря мо ва на зовсiм не про ти князiв i бояр,ний еле мент са ти ри. Про те, са ти ра ця спря мо ва на зовсiм не про ти князiв i бояр,

адже не мож ли во вва жа ти са ти рою на бояр вка зан ня на те, що в Києвi не ви мо щенi

ву лицi, хлiб ви п iкається по га но, а на пої не якiснi. Поза су мнiвом, той еле мент са ти ри 

який мiстить би ли на, є, перш за все, са ти рою на київськi по ряд ки i доб ро бут, на

технiчну, а, яко юсь мiрою, i куль тур ну вiдста лiсть.

Отже, ви хо дить, ми маємо спра ву iз са ти рич ним тво ром про Київ ство ре ним са -

ми ми ж ки я на ми. Дослiдни кам ми ну ло го под iбна си ту ац iя зда ва ла ся не й мо вiрною –

в кри тич них за ки дах Дюка, вони не змiнно ба чи ли на ма ган ня при ни зи ти Київ, чим

влас не i пiджив лю ва ла ся iдея не к иївсько го по ход жен ня би ли ни. Однак, якщо об ли -

ши ти (не вiдо мо звiдки узя ту) упев ненiсть в тому, що дав ньо руськi мiща ни мали

квазi-пат рiо тичнi пе ре ко нан ня, спов iду ю чи iмпе ра тив «наше за вжди є кра щим», то

iдея ство рен ня ки я на ми по е ми-са ти ри на влас не мiсто не зда сться та кою вже не -

вiро гiд ною. Тим бiльше, що ав то ри по е ми не об ме жу ють ся кон ста тацiєю не зруч нос -

тей влас но го жит тя, а змаль о ву ють зраз ки кра що го устрою й доб ро бу ту, до сяг нен ня 

яких тре ба прагнути.

Втiлен ням iде а лу кра що го й за м ожнiшньо го жит тя по слу гу ва ло для творцiв би ли -

ни мiсто Га лич – «Индия бо га тая, Ко ре ла упря мая» (= ба га те як Індiя, св авiльне як

Ка рел iя)*. Га лич змаль о вується iде аль ним мiстом, що має кам ’янi цер кви з чу до ви ми

iко на ми, мо щенi ду бом ву лицi, жи во пис но при кра шенi те ре ма, якiснi на їдки й на пої. 

Вра жен ня про со цiаль ну спра вед ли вiсть до ся гається за до по мо гою зга док про

служ ниць, вдя ге не них у зо ло то i пар чу, так що їхнiй одяг мало чим вiдрiзняється вiд

одя гу Дю ко вої ма тiнки – знат ної га лиць кої бо я ринi.

Нав ряд чи слiд особ ли во зу пи ня ти ся на тому, що цей об раз є, скор iше, вит во ром

iде ал i за то рської фан тазiї, нiж має пря ме вiдно шен ня до ре аль ностi. Однак, не може

бути ви пад ко вою та об ста ви на, що пра об ра зом куль тур но го iде а лу для творцiв би -

ли ни по слу гу вав саме Га лич, а не якесь iнше мiсто, на прик лад, Цар го род. Для ро -

зумi ння цьо го фе но ме ну слiд зга да ти, що у ХІІ–ХІІІ столiттi вiдбу вається зна ч не зрос -

тан ня мiст i за галь не куль тур не пiдне се н ня в Захiднiй i, час тко во, Цен тральнiй

Європi**. Вiзан тiя, яка до цьо го упро довж кiлькох столiть слу гу ва ла для русь ких зе -

мель куль тур ним орiєнти ром, при хо дить у за не пад. Вiдтак, Га ли чи на i Во линь, з усiх 

русь ких зе мель опи ня ють ся на й ближ чи ми до но вих центрiв куль тур но го роз вит ку.

Саме че рез те ре ни Га лиць ко го i Во ли нсь ко го князiвств вiдте пер iшли на Русь i, пе -

ре д усiм, до Се ред ньо го Поднi пров ’я новi куль турнi вiян ня, над хо ди ла технiчна

iнфор мац iя, по ши рю ва ла ся новiтнi тен денцiї куль ту ри по ве дiнки («ма не ри»), вдя ган -

ня тощо.

Та ким чи ном, технiчно вiдста ла, «де рев ’я на», Русь про тис тав ляється в би линi

«кам ’янiй», про гре сив нiй Європi, втiленiй в гiпер бол iзо ва но му об разi мiста Га ли ча.

В ходi би лин ної роз повiдi явно вiдчу вається не вис лов ле ний пря мо за клик до на слi -

ду ван ня Києвом «га лиць ких» (= євро пе йських) по рядкiв. Вмiння ба чи ти власнi не -

дол iки, не га тив не став лен ня до за стар iлих явищ i праг нен ня пе рей ня ти пе ре до вий

iно зем ний досвiд i по ря док ха рак те ри зує творцiв би ли ни, як кри тич но мис ля чих,

орiєнто ва них на под аль ший по ступ, а отже вель ми цивiлiзо ва них лю дей. Цьо го
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* В де я ких вар iан тах до да но ще: «Са ра чи на та ши ро кая» – слiд, оче вид но, ро зум iти: «зем ля така ж
ве ли ка, як са ра ци нська».

** Русь ХІІ ст. ли ша ла ся «де рев ’я ною», її мiста, за не ве ли ким вик лю чен ням, фак тич но яв ля ли со -
бою лише об ороннi фор тецi, час то-гус то, так званi «мiста» (= «гра ды») були кн язiвськи ми за мка ми з
землi i де ре ва; по рiвня но з євро пе йськи ми, руськi зем лi були вiднос но слаб ко втяг нутi у за ру бiжну
торгiвлю.



впер то не по мiча ли кiлька по колiнь ра дя нських дослiдникiв, на по ля га ю чи, що iдея
би ли ни по ля гає у при ни женнi од но го мiста iншим.

Отже, не бо я чись впас ти у пе ре бiльшен ня, мож на ска за ти, що ство ре на в Києвi у
другiй по ло винi ХІІ, або на по чат ку ХІІІ ст. би ли на (са ти рич на по е ма) «Дюк Сте па но -
вич» мiстить пер ший в iсторiї за клик до iнте г рацiї пiвден но русь ких (май бутнiх укр а -
їнських) зе мель до євро пе й ської куль тур ної спiльно ти.

Про цес цей, на жаль, за тяг нув ся – вис ло в ленi в би линi iдеї ли ша ють ся нинi так
само ак ту аль ни ми, як i вiсiмсот рокiв тому.
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Олек сандр Мос тяєв РОЛЬ ГЕОПОЛІТИЧНИХ ОБСТАВИН
 У ЛІКВІДАЦІЇ ЗАПОРОЗЬКОЇ СІЧІ

Про лiквiдац iю За по розь кої Сiчi пи са ли чи ма ло, однак за га лом дослiджен ня при -
свя ченi або со цiаль но-еко но мiчно му, або по лiтич но му пiдґрун тю цьо го про це су.
Про ге о пол iтичнi пе ре ду мо ви май же не зга ду ва лось, а якщо i пи са ли про них, то
врештi зво ди ли до пер ших двох груп чин никiв1. З цьо го при во ду тра ди цiйною є точ -
ка зору, кот рої дот ри му ва лись як до ре во люцiйнi iмперськi iсто ри ки, так i пiзнiшi, як
В. Го ло буць кий, О. Дру жин iна та iн., що Сiч була лiквiдо ва на тому, що втра ти ла
зна чен ня фор пос ту про ти Кри му та Осма нської iмперiї. З iншо го боку, ра дя нськи ми 
iсто ри ка ми вис лов лю ва лись дум ки про со цiаль но-кла совi та iмпер iа лiстичнi пiдста -
ви її лiквiдацiї. Всi цi точ ки зору, на мою дум ку, не су перечать одна однiй. Не слiд
вик лю ча ти дiю жод но го з чин никiв, адже зву жен ня по яс нен ня iсто рич них под iй до
дiї суто од но го чин ни ка у бiльшостi ви падкiв на вряд чи доцiльне. Дiйсно, май же
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