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Побутування упродовж віків розповідей про княги
ню Ольгу та її родину в Північній та Західній Європі 
могли спричинити дві обставини. Це, насамперед, куль
тивування давнього варязького епосу, посталого ще в X 
столітті. Адже норманам, напевно, було важливо збе
регти героїчні оповіді, пісні про своїх видатних одно- 
земців. Таких, як Олег/Гельгі, правитель малознаної для 
цієї частини Європи країни, який закінчив своє життя в 
далекій Перській державі. Чи його донька Ольга/Гельґа, 
правителька Руської держави.

Повторне привнесення цього, в значній мірі, вже 
руського епосу на двори європейських правителів мо
гло відбутись через поріднених з ними князів Київ
ської держави. Таку традицію годилось культивувати 
в середовищі їхніх нащадків, в жилах яких текла вже 
кров загадкових східноєвропейських володарів.

Вшанування Ольга на давніх українських землях, 
правдоподібно, розпочалось вже за часів Хрестителя 
Руси Володимира Свягославовича, який переніс по
ховання баби до збудованої ним Десятинної церкви. 
Продовжив цю батькову справу Ярослав Мудрий; но
вий культ став одним зі складових чинників твореної 
ним історії Київської Церкви. Адже, як сказано у най
давнішому нашому літописі «Повісті временних літ», 
«и/ць бо сего Володимирь землю разора и оумлгчи, 
рекше кргщниємь просвЬтивь, сии же Мрославь сіть 
Володимерь насіїа книжньїми словесьі ср“ца вірньїхь 
людии»1.

Славній прабабі Ярослав Мудрий присвятив цикл 
фресок на сходових вежах збудованого ним київсько
го Софійського собору2. Знаковим є також іменування 
князем одного сина Ігорем, на честь свого прадіда та 
чоловіка Ольги. Не виключено, що він назвав Ольгою- 
Оленою і якусь зі своїх доньок, яка померла в дитинстві. 
Інший син київського правителя отримав християнське 
ім'я Ілля, вочевидь, на честь святого пророка, покрови
теля «руських» варягів, які мали в Києві вже 945 р. Свя- 
тоіллінський храм3, або ж навіть на честь князя Олега 
(про це згодом).

Поширенню нашого епосу у Західній та Північній 
Європі могли сприяти доньки Ярослава Мудрого. На
самперед, це Анна Ярославівна § | після 1075), дружина 
французького короля Анрі І. Окрім пошанівку до своєї 
прапрабаби в цьому певну роль могла відіграти і схо
жа доля жінок. Обидві вони були при своїх синах ре
гентшами, і то досить політично активними. І особи з 
оточення королеви могли спричинитись до закорінення 
у Франції родинних легенд про княгиню та ЇЇ батька 
Олега (вже ж  Ож’є Данця, про що детальніше згодом). 
Так, у складі посольства Анрі І до Києва, яке привезло 
1049 р. королю доньку Ярослава Мудрого, був єпископ

міста Мо (Меаих) Готьє Савеір (ОаиОііег 8ауеуг). Дея
кі дослідники вважають, що він же став сповідником 
Анни4. Субдияконом в цьому місті і в цей же час служив 
Фулькз Бове (Риісоіиз Веіуасепііз, МеИепзіз). Він відо
мий своїми епітафіями синові Анни Філіпу І, згаданому 
єпископу та нібито похованими у м. Мо Ож’є Данцю та 
його товаришеві Бенедикту5. Посереднім підтверджен
ням поширення цього епосу через Анну Ярославівну 
та її оточення може бути і таке. У переважній більшос
ті легенд Ож’є виступає сучасником Карла Великого 
(І814). Однак зберігся варіантів якому цей герой ще 
два століття провів зачарованим на острові Авалон. По
вернувшись, він зажив великої слави і при дворі короля 
Філіпа І (сина нашої княгині).

Оповіді та пісні про княгиню Ольгу могли популяри
зувати і рідні сестри Анни. Так, пам'ять скандинавів про 
варяга Гельїу могли відновити та підживлювати Єлизаве
та Ярославівна та її чоловік Гаральд Сігурдсон, відомий 
воїн і не менш знаний поег-скальд6. Його військове жит
тя було схожим на життя князя Олега. У складі руського 
експедиційного корпусу допомагав грекам в Малій Азії, 
Сицилії, Африці та Італії. Взяв участь 1043 р. в морському 
поході на Константинополь русинів та варягів, який навіть 
в деталях був схожий до невдалої спроби князів Ігоря та 
Олега захопити грецьку столицю 941 року.

Після еміграції при дворі Ярослава Мудрого Га
ральд посів норвезький престол. Як і сестри, київська 
княжна Єлизавета не стояла осторонь політики. Деякі 
дослідники стверджують, що задля укріплення позиції 
сина Олафа на норвезькому троні, вона одружилась з 
данським конунгом Свеном II. Можливо, саме їхньою 
дитиною була Олена-Гунгільда7. Мати могла назвати її 
на честь Ольги-Олени. Друге ж ім’я схоже до того, яке 
носила княгиня Ольга у німецьких переробках нашого 
епосу -  Гільдетунда, Гельгунда. Інші історики дотриму
ються погляду, що Єлизавета Ярославівна не одружува
лась зі Свеном II8. За це могло б говорити і встановлене 
тепер їх близьке кровне споріднення, через Олега.

Регентшою при малолітньому сині Шоломоні була 
Анастасія Р К Я 1074 і 1094 рр ), вдова угорського короля 
Ендре І9. Завдяки ній епос про славну прапрабабу коро
леви міг закорінитись в Угорщині. Тут доречно нагадати 
німецьку поему XIII-XIVст. про Вольфендітріха. Її герой 
по дорозі з Єрусалиму заїхав до країни «диких русів», до 
міста Бгодена (під яким в цій пам’ятці, правдоподібно, 
фігурував Буда, частина сучасного Будапешта). Там він 
одружився з донькою тамтешнього володаря Бєляна (її 
реальним прототипом була матір Ольги)10.

На користь гіпотези про поширення в Західній Єв
ропі епосу про рід княгині Ольгу через доньок Ярос
лава Мудрого та їх нащадків говорить така обставина.
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В тамтешніх переробках наших легенд фііурують ан- 
тропоніми, які виникли не на первісній основі імена, 
батька святої -  ЦвдіЙ, а вже на їх руських літописних 
та епічних варіантах: О лег^В оям Ілля. Тому рканди- 
навський герой це -  0<ісі. Но1§ег, німецький -  Неіїщ 
французький -  О^ієг.

Угорський варіант ЯІЗНННРЯІ ейшу розповсю
дився на Балканах, трансформувавшись в сербських 
піснях (де фігурує Біла Марія)11. У болгарській шладщ 
нро сватання молодця присутній кінь, шр дихає вогаем 
і иідпалюс: місто Будинград (алюзії до згаданих у нашо
му літописі коня Олега, носія смерті, та помсти Ольги 
^ВСГ94||ЇІНОШІШШЗД»̂ СШрОСТЄвЯ)̂

Др слова, дай шлюбний сюжет, ще без казкових на- 
щаруващ», гпирош присутній у східних слов’ян, зокре
ма, у білоруській пісні фігурує Білий Цар13. В украш- 
ських шладках герой силоміць бере за дружину Доньку 
правителя міста, погрожуючи його, знищити. Дім на
шого дослідження важливим є той факт, гцо тут серед 
інших поселень14 фігурують Виш-город (резиденція і 
приватне місто княгині Ольги), Біл-тород (столиця Бі
лого Царя), Цар-город (правдоподібно, не Константино- 
позь, а столиця держави), Л ьвів.

«Ой діді Львовом на оболоню15 
іїіш К.М- шником грає,..
Під Львів ступає, Я р | натягає,
Лук натягає, на Львів пускає, р 
Причину облощ міста роз’яснює вступ до іншої ко

лядки:
; «Ой уві-Львові на оболони 
Збирається війна, вся їх  рівня.
Захотіти вони царя звоювати 
Царя звоювати, царівну узять...»
Героєві подарувати «миску червоних», «коника»^ 

але врятувати місто вагалося липю віддавши «панну мо- 
ДІЩЦ'#*. ■

До слова, як останньо з’ясувалось, Лквіа багатий 
на «Ольжину» традицію. Давні перекази про її чоловіка 
Ігоря нов’язувались з розташованими на околиці іаеЩ 
Чортовими скелями (одна з героїнь носить ім’я Буди- 
олава) та с. Кам’янополем17. Частина передвістя ГойОг 
вско в одному документі з 1491 р. .названа ОШотекко18. 
Натомість найвища гора Львова -  на якій в Х-Х1 ст. 
було поселення*^ а від середини ХШ ст. княжий замок
— у  середині XVII ст, іменується як Бідель. Одна ж Я 
тераса, розташована ірд  давнім містом, називалась % - 
дельницею20.

У першооснові вищезгаданих- сюжетів йшлося про 
реальне, одруження на початку X ст. батька св. Ольги -  
Олега (Гельга) з донькою правителя Руш Будамира21. В 
епічних пам’ятках Європи, які виникли на цьому істо
ричному підгрунті, фііурують правитель держави, його 
долька, облога міста.

13 самою княжною ОльгоіОбули пов’язані це менш 
драматичні любовні сюжети. Пердщй -  що вона була 
закяадницею в якогось правителя (або віддана насиль- 
по за нього?) і втекла від нього (з коханим) Дру гий 

княгиня відмовила комусь у любові /  шлюбі. За ле
гендами, вона виповіла «словесно» князю Всеволоду22,

князю Ігореві та імператорові Костянтину. Або ж вті
кала і оборонялась в городі, як у випадку з Батиєм та 
Буняком гшіснеських легенд23. Тут історія Ольги схожа 
до шлюбних колізій її матері.

Дшіеке відлуння цих сюжетів знаходимо в епосі 
Франції, наоащіерщ, у ирисвшевому Гійому Оран- 
сьшму циклі. Героїнею поеми XII ст. Герберта Ле Дюка 
«Фульк з Канді!» виступаємусульманка прекрасна Га- 
иіта (ІаЬеІІе |іМИЕ@|І Поряд з арабськими та перськими 
реаліями ТОГО часу, в творі мова йде про у спадку ваня 
Ганітою Русі та «аморавів»25 (як встановлено, Будимир^ 
батько друщ®-дружини Олега, панував на землях ко
лишньої Моравської держави та Руси26). За відсутності 
батька, вона здала франкам місто Кацдію на грецькому 
острові Кріті, охрестилась. Остання обставина пов’яже 
що епічну пам’ятку вже не так з матір’ю Ольги, як $ 
нею самою.

На мій погляд, перенесення дії нашого епосу у Ві- 
зангіїо сталось через подібність двох пар топонімів. У 
давціЙ європейській книжній традиції Скандинавія ві
дома ж  8сашііа27. Натомість після захоплення 1204 р. 
Венецією м. Іракліона на Кріп його перейменували на 
Кандію (Сапсііа). А назва мусульманської держави аль- 
моравідів в Маїрібі та арабській Іспанії (середина XI ст. 

лт середина XII ст.) ду же схожа до Моравії.
На перший погляд ім’я героїні -  Оапііе -  цілком ви

падково шлраїшдо до поеми. Проте у німецькій поемі 
«Розенгартен» (1295 р.) Щр|гш»ея Наглії уоп Кішеп. 
Його дослідники ідентифікують з таким персонажем ж  
Іііаз (ЕІіаз) уоп Кіигеп, тобто, з Іллею Муромцем28, про
тотипом якого був реальний князь Олег. Але і це ще не 
все. За норвезькою «Тідріксагою» (бл.1250 р.), батьком 
ярла Греції Цді (Олега) був король Гергніг, «правитель 
Русілянда (Русі чи о.Рюгена? -  ІМ .), більшої частини 
Греції та Угорщини». Ярл мав синів Гертніта га Г'ірдіра, 
доньку Гіяьдагунду (Ольгу)29. Виглядає, що в перероб
ках первісного «Ольжиного» епосу, ім’я батька Гельга/ 
Олега -  Гертніт -  ‘переходило ж  на нашого князя, так і 
на його доньку.

У написаній 1075 р. хроніці Адам Бременський 
згадав розповіді» донського короля Свейна II про свого 
предка короля Гсдьт'а (Неііідоп) -  «мужа любимого на
родом за свою справедливість І святість». Після нього 
тамтешній трон захопила шведська династія30, втримуй 
ючи його до 940-х років. За гіпотетичними розрахунка
ми істориків, правління Гельга припадало на 891 — 900 
роки. Омелян Пріцак припустив, що потім він пере
брався наР ус#1. Судячи з «Тідріксаги», руський князь 
Гельґі / Олег міг’ доводитися згаданому королеві ону* 

. ком, і  була ще еміграція данських правителів на землі 
, сусідів, полабських слов’я н .,

Мало того, наш Олег міг певний чає перебувати 
на власне «чеських» землях. Прізвисько билішюго Іллі 
Муромця /  Моровляшша, яке засвідчувало пов’язаність 

, Гельгі з Моравії, мугао виникнути за двох обставин. Че
рез то, що Олег володів Плісносьюом (і всім Підкарпат- 
тям), ж е раніше входило до Великої Моравії, Або перед 
тим він ще Й панував й8 власне «чеських» землях. Мо
равські шляхтичі Жеротши вважали, що їх пршшлас-

ІГОР МИЦЬКО



тою був руський князь Ноіек (Оїдш), який під натиском 
угорців покинув тамтешній престол’2. Посереднім під- 
твердженням такої філіації Може бути вживання у  щр»>* 
му роді протягом століть імені Будаслав. Його перша 
частина аналогічна першій ЧВДЕВКЙЯгіЛрННВь яке 
носив тесть Гельга /  Шеі'4- частина ірщрєш*
німа -слав, була популярна и р і і  представників нашої 
династії, прямо споріднених зяехинями№  ШШВЯВЯЙ 
Ігоревій, через Мамину - ЯррЩЩв Вишеслав,
Святослав, Мстислав, Сташвяав, Судаедйй Володими
ровичі черездвох матерів-чехинь33.

У цьому зв’я з ^  іютрібш зверітуп'ауввту^із-тзкє- В
східному джерелі «Країни с в і т у . . . » р . ) ,  нри описі 
ЯРПМЙМР згадано «серед ішх ЗШВ0Я Мороввот»34, 
Т&&Ю впливовий йіан вихідців з теренів Моравської 
держави.

Ім’я французької героїні -  Ганіта іф ііЦ ^ау  
кову подібність до імені мекленбурзької правитель!® 
Антонії (Ганіта > Аніта > Антонім). Створена у цій 
ні мецьію-слов ’янській землі 1716 р. ода та коментарі 
до ЙЙ® розповідають про Щц Щ|' 'Ш іИііФіІіріГОІІІ 
принц Міцислав (Біллую), взяв за дружину руську 
Принцесу Анїонію... , був на рздьці русь
кого князя зі Пскова»*. Біллунг згадується джерелами 
ШНБВЕ ст. як легендарний ободригеькйй правитель 
другої тшговини X ет.37., який панував ЖЖЙВРНЙ та 
землях по річках Везелі “та Ельбі. Визначення -  «донька 
русьшго князя з Шкова» ** найбільше пІДШШгь До на
шої княгині Ольги3**. Псковська княжна а  чіужте.ррщ? 
кій ономастиці іменем Ашонія невідома ні історичним 
джерелам, ні нам’яткам епосу-. Тобто, машо випа
док ЩНМНІНЗДІ" (ВЖЙ:Й|ІЩ0 Й§1ІЙТЄ$І ОВІЩ. Йі И І  
саму. Вигаядає на т$, що цей вже дуже ійрерзблений 
місцевий переказ одруження князя Олеш ш
ірнвдІ якогось полабського правителя.

Т^шсформоване ім.*я Ольжиної матері, певиїденші 
(Русь, Греція/Русь» грецький імператор), Певні ||§й§®й| 
епізоди ДЯН Д Н И  атрибутувати фрагменти нашорй 
НМ№ І І ’ЩЗДіславдських саг

Ім’я Ганіта/Гартніт, близьке до: імені їщ рйк ®2зш- 
ани в «візі про Дамусті» Ж притягавш і

тагіЬмрщрцр грецького -короля 1Гйвїіщ ,.іщ ррш авів 
мудру і  гарну', «як лілія»39. Вд8йна®0® ШШШ  ІЇЙІІ 
женихів40, вона ШНИШ погодилась на ІН Ш І $ королем 
саксонців Иоу ном. Однак закоханий в щ яящ дф  велет 
’Д и в й ф ііЬ іа Ц і ВишемирММ. )еиров©кувавубивство 
й^рг% приспав героїню. ||ющршй :|г ш ід а 0щр переміг 
яш ш і..ітай-та^^^‘®ь̂ м м ^ « д а : життя. ВИШНІ мойоді 
ЦЯйПИІ^^і’̂ РЙНЯРІ саксонського :к0|ЩіСІ|И§§-йи- 
бачив Дамусті; той згодом успадкував його престол.

Перелицьоване ім’я ІІрйїии. можна побачити щ  
антропонімі Грека, іш ж  героїні еро И ІІШ Ш
РШГ ш ^іЦ я  динька, короля 1 |щ р  ІШЙ- за
ловіка французького Принца Гіббона. Однак згодом її

Гіббон дізнався про королеву ||н £ | Флоренцію, я  якою 
захотів одружитиеі?, Одою йШ-воїн поставила йш р 
низку умов. Зокрема, інших випробувань він про
вів ПОЄДИНОК З велетам-охоронцей іздй. ФлоренЦІЯі не

_________г_______ — т...,___ 5
бажаючи виконувати обіцянку, ̂ ш о їмігуіййш шшр ^  
розбила військо Гіббона. мщірмірійа ІШФ таки
прййняла і в них народивсЯ сиів41. Через рІІ-.ГіббоЯ; §і* 
вернувся до Г|^Ш|'^ВйрсівК' Ескопарт поклявся и Іеш  
.Й М Р Н Н Л  ИЄ дав Я й ф  оІШюШв:, яйявй&к

рркщ йїщ  Л ц рс воединкувони за* 
мирились. Ешшпарг отримав корону ФраящИ 3?|шщії 

Сюжет 8 р к щ д р ,в * к ж  а тйвдй- ш мотивацмш 
і  від ,Дру жини-поляниці (амазонки} яі; ̂ фдййЩ ЩІИКІ 
ЙЦіШІ про шШЩШШШЬЩШШЯШ. богатиря називав 
себе«я сьш сиверсшй сфени |ЩІ§ІЙІЙ1 страіг) да Золо
тої Орда, да  єсть девицм Сиверштоиш* І^рщрйш, 
що згадка про татарську двршщ;:іут недоречна, в м и ж  
розташовувалась ніякеє ж ш ф і  ̂ ;і|ірЛШ ірймов|р* 
но, що і^р^ЩйЖ^вазІїр^^^ЦІІйсБї^ПМ’жШйерян 
чи. йдноіменнві яке проживало при

;іОрйгіж^ЙШ|?..ВДККЙ  ̂Яидлося про перший 
щшШОлещ; а представницею якогось * тшйчйоєвро* 
пейських ряваай, германського чи р р ^ р р р р в ^ ,  В 
часи Бременського вірили в існування на
'Ій^|ж.Ш і'|^ЙШ сьш^Ш йрЩ Країйй жінок»44, ау 
ньому скандинавському епосі мотив ^^нкМ В ’ був 
сиз'ьпоширений'15.

і В «Сазі про героїня носить КЄрЄрОЙі|Ш
,І|ЙВЩЩШЙ Ольги/Елени, а.йеяк очікуванеза сюжетом 
ім’я матері. Ремундовї прйстшїіасьтірекрасна принцеса 
Нліиа, рШЩРШЙ|рНВНЬьЩМВЦрШШБІІі  побачив
ши на пальці перстень, дай почав Ш вш ш .рщ щ щ т т . 
Переміг у поєдинку велета Ескопарі а. Закохана в тероя 
принцеса Розамунда намагалась заставити його одру
житись з  яею, де батьш р  щійсьшм навіть напав на Ре- 
ЩШШі! Потерпівши поразку, король пропонував Ремун- 
довізолото, срібло, чаетшіу держави і руку доньки (так 
само, як я цитованих вище українських колядках)^.

=. Говорячи про фрагменти первісного - ій і ір м іи я і  
епосу в ігівнічносвропейських р р й р ц щ , варто прига
дати і «Сагу прОб-Грінга/і Т^аш іе ст..). ди- 
тинства йШй%вався 3 ї@ р в^Ш Щ | ДОйбкіж руського 
конунга Гертрюгга (згадаймо Гертніт з «Тідрікса- 
ги»). Згодом вш став юролем Греції “'С

Схожість імен, ТЮряД 3 інтими дозволяє
об'єднати енічіи
^ІЙІ^^^іонів. Д^айтропоЕЙЙіШй'-ІбШЯШв* Гаиіта 
^^!ар^гIйТ,■(Гертйіт#|^ий,̂  ласу^також ̂ ,'я Т ’арке. ;Й 
німецью-слов’янськовд епосі існує ЦИКЛ 'ШШгі^Й про 
аш »ш у Фрзу.Х’йрке, яка часто тотожна івишш 
зфрЛ| небаи)та  Фрауі ї^ в е ,  ЬГя
я м і м н й ш і  спшзіучне Й‘.|Н Н ІК Я В Р Е Я Н Н &  В 
ШМецьшму та західнослов’янському ешсах вона івда 
перебуває в ш^рішяиі разом із володарем країни. Той 
уцрвдовж сотні років а н щ -е а щ  зможе вийти і даш * 
ІІІІІ т і  І  НІІЧІїЩ І І И Н Щ И і С і  'І II МІНІ ІІ.ІІІІІ II ИіІІІ 11 І Ц Ц Ц І І І ^  Т ^ І І І .  

дажет повністю співпадає з сюжетом одній ^ЖЖяесь- 
ШЦ:ГШрещ( про царицю ШШШ: Щ ,#кйй|'Чііій?-
кож чекав під землею на свій відповідний час52. -

Г■ Отож, серед легенд, зібраних в Камер
на на давніх землях заиднешов’ янського виемені г®о- 
лян, цікавими дая нас можуть | ж щ р І  :

«У давні ЯІга в околицях Щріщршшір гір жила

до  Ш О Р іІ По ш и р е н н я  у  є в р о п і п е р е к а з ів  п р о  к н я ги н ю  о л ь г у
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Фрау Гарке, ж а  мала свій дім на камені на горі (горі 
Гаркенберг). Була вона велетшою і дуже сильною. Од
ного разу вона взяла до свого фартуха селянина з вола
ми, аби потім з ним гратись. Але коли вона прийшла до 
свого батька, той наказав віднести його назад: «Бо якщо 
той малий не зможе орати, то ми великі тут на горі не 
зможемо пекти хліб»53.

Народна легенда розповідала далі, що через вируб
ку дубів в Камернових горах Фрау Гарке перебралась до 
Тюрінгії. І далі в переказі, без зв’язку з героїнею, розпо
відається історія про перевізника через Ельбу. Одного 
разу до нього під’їхали два вершники. Він їх перепра
вив через річку і один з них розрахувався посудиною з 
розбитим склом, ж е наступного ранку перетворилось 
на золото54.

Іншого разу принесла Фрау Гарке в фартуху повно 
землі, але фартух їй прорвався, земля висипалась і так 
постала шра НоІІепЬегд при місті Стеллєні. На ній ле
жав великий гранітний блок, який вона хотіла кинути 
на храм в Гавелберзі55.

В інших оповідях йдеться про те, що Фрау Гарке 
хотіла знищити костел в Гавелберзі, зокрема, і каменем, 
на якому сиділа / жила56. Окрім Камерна та Гавелберга, 
фігурує в тих легендах і реально існуюча гора Рінов, на 
яку Фрау Гарке ставала іноді ногою.

Цікаво, що в самому Камерні існував переказ про те, 
що навколо нього були колись велике озеро, урожайні 
землі, чудові сади. Тому місто в давнину називали Золо
тим Камерном (ОоИсашегп осіег §йМеп Саліеш). Однак з 
часом озеро так зміліло і звузилось, що його можна було 
перейти, поклавши кінський череп. Одного разу якась 
жебрачка перейшла, поставивши буханець хліба. Те саме 
зробила і дворянка, після прогульки по околиці57. В цих 
дивних на перший погляд легендах, правдоподібно, збе
реглись друзки Ольжиного епосу. Це сад, в жому Ольга 
прогулювалась58; переправа через воду (співзвучність 
німецького сіег Вгої / хліб та слов’янського «брод»); кін
ський череп нагадує про змію, ж а виповзла з кінського 
черепа та вкусила Олега.

Перейдімо тепер до України. В околиці Пліснеська є 
давні поселення Гавареччина (назву якого, дуже правдо
подібно, принесли сюди гаволяни-переселенці), Каморів 
(тепер с. Сасів), гора Рипін. За легендою, тут на трьох 
горах жили три велети. У велета з гори Городисько була 
донька, яка теж принесла батькові в долоні орача59.

В околицях Пліснеська існувалала легенда про 
«Цицату Бабу», в якій при нагоді розтлумачувалось і 
походження назв двох реально існуючих потоків, Олиці 
та Голубиці. Отож, чорти на Страшному Куті відбували 
наради, в жих брала участь і героїня. Одного разу дідь
ки вирішили знищити розташований неподалік доміні
канський монастир величезним каменем, на жому вона 
жила. Тому бабу на ту нараду не пустили; юна почала 
сваритись, впала у новопосталий потік і поплила. Аби 
не потонути, перетворилась на олицю (надольну качку), 
потім стала голубицею. Чорти ж понесли її камінь, щоб 
зруйнувати ним монастир. Однак пропіяв півень і вони 
змушені були кинути свою нелегку ношу неподалік від 
обителі60.

У цьому припліснеському переказі до невпізнан- 
ня переплелись фрагменти якоїсь легенди про Ольгу, 
західнослов’янські перекази про Фрау Гарке / Фрау Гол- 
ле та українські реалії. До цього напевно спричинились 
близькість антропонімів Голле та Ольга до місцевих 
топонімів: за потоком Олиця і горою Високий Камінь 
тут є гора Олиця (Голиця). Неподалік від пізнього, бо 
з початку XVII ст., домініканського монастиря в Підка- 
мені є 13 - метровий вапнжовий останець, на якому в 
XII -  першій половині XIII ст. був давній український 
монастир61. А незвичне прізвисько героїня перейняла 
від дуже шанованої серед закоханих половецької баби 
в сусідньому с. Паньківцях62.

На підставі цих пліснеських легенд в Україні витво
рились інші, які, в свою чергу, перекочували на етнічно 
польські землі. Таким є переказ про княжну -  охорон
ницю захованих у підземеллі скарбів, яка перетвори
лась на золоту качку. Він зафіксований у волинському 
Острозі і на всій території Польщі63.

Найбільше архаїчних «пліснеських» рис зберегла 
коротенька легенда «Про золоту качку з-над Дунай- 
ця»б4 Тут є переслідування невірним героїні та пере
творення її у качку ; пов’язаний з нею прихований скарб, 
алюзія до будівництва храму Іллею Муромцем (князем 
Олегом), за гроші, вийняті з-під великого каменя.

Отож, у польських Татрах над рікою Дунайцем 
певний володар мав замок та багаті маєтності. Під час 
вторгнення турків, щоб вберегти їх від розорення, він 
погодився віддати свою доньку за предводителя на
падників. Але коли вона втекла від нього в гори, турок 
закляв дівчину в золоту качку. Щоб зняти ці чари, по
трібно було за видобуті з-під скелі гроші збудувати за
мок, не розтринькавши жодного шеляга. Один горянин 
спробував це зробити. Але забувши, розплатився ними 
в корчмі (жа тоді вся затряслася).

А тепер нагадаймо легенди російської Півночі, 
Псковщини. В них присутні епічні елементи ж  ні
мецького, так і українського епосів: храм, величезний 
камінь / велика гора землі, прорваний від ваги фартух 
/ «платою). Біля с. Беклеші колись був продовгуватий 
гранітний «Ольґін камєнь», розмірами 8x3x8 аршинів. 
Про нього зафіксовані перекази, в яких свята фактично 
зображалася велетшою.

«Однаждьі святая Ольга, торопясь в Вьібутскую 
церковь к заутрени, усльппала, что уже кончили благо- 
вестить, и опасаясь опоздать, бросила на поле большой 
камень, которьій несла в рукаве. Облегченная таким об
разом, она припша в церковь еще вовремя». За іншим 
варіантом: «Когда святая Ольга отправилась на войну с 
поганью, то несла в платке множество больших камней, 
на полдороге платок прорвался и из него вьіпал боль
шой камень»65.

Була в тих околицях, при єдиному бродові че
рез р.Вєлікую, і «Ольґіна Ґара», згадана в 1394 році66. 
Оскільки вона 1480 р. була знищена водою, то перекази 
про неї не збереглись. Не виключено, що її виникнення 
пояснювали в народі так само, ж  гаволяни розповідали 
про постання своєї НоІІепЬегд.

Однак повернімося до давнього французького епо

ІГОР мицько



су. Там знаковою фігурою є Ож’є Данець67. Про нього в 
1969 році в Копенгагені вийшла фундаментальна моно
графія Кнуда Тожбі68, який, однак, так і не зміг встано
вити реального прототипа героя.

Вперше Ож’є принагідно згаданий у «ПісНі про 
Роланда» (бл.1060). Згодом навіть створюється у 
1200—1215 рр. «Лицарська епопея Ож’є Даньця» (Ьа 
СЬеуаІегіе «ГОдіег сіє ОапетагсЬе). В цьому творі ре
альній історичній особі, франкському вождеві Ауткарі- 
усові, синові данськош короля Готфріда (804-810), були 
приписані факти з життя нашого князя Олега та його 
епічного двійника Ілії Муромця.

Отож, разом з імператором Карлом Великим Ож’є 
йде в Константинополь «мірятись силою» з грецьким 
імператором. Цей сюжет відповідає реальній події % 
нападові київського князя Ігоря та його співправителя 
Олега на Царгород 941 року.

Сім років імператор ув’язнював Ож’є, допоки під 
час нападу невірних («сарацинів») не випустив його, 
щоб той врятував країн}'. Ілля Муромець теж сидів у 
тюрмі три роки, куди його запроторив Володимир. Коли 
ж до Києва наблизився невірний («татарський») Калин- 
цар, князь звільнив богатиря, прохаючи захистити сто
лицю69.

________________________7
Через те, що батько героя Готфрід Данець знева

жив послів імператора, Ож’є став закладником у Карла 
Великого. Зі скандинавського епосу знаємо про те, що 
Олегова донька Ольга перебувала закладницею, можли
во, в угорців.

На підставі найновіших досліджень можна говори
ти про вбивство Олегом свого сина Оскольда. Син Ож’є 
Бодуін70 теж загинув. Правда, за інших обставин, його 
вбив під час побутової сварки син імператора.

Ож’є збунтувався проти Карла Великого, те саме 
зробив в биліні Ілля Муромець стосовно свого сюзере
на, князя Володимира Свягославовича.

За легендою Сен-Фаронського абатства в м. Мо 
(Меаих), після розбиття сарацинів, Ож’є разом зі сво
їм товаришем-зброєносцем Бенедиктом прийняв в цій 
обителі постриг, де згодом і помер. У монастирсько
му храмі навіть був споруджений 1180 р. надгробок, зі 
скульптурами Ож’є і Бенедикта на одному саркофазі. 
Цей факт корелюється із зафіксованою Єріхом Лясотою 
1594 р. київською традицією. В каплиці Софійсько
го собору йому показували зруйновану гробницю Іллі 
Муромця та ще збережений гробівець його товариша71 
(правдоподібно, Соловія Будимировича).

Французькому епічний герой Рояанд, розповідаю-

Надгробок Ож ‘є та Бенедикта в храмі Сен-Фаронському абатства. 
(МаЬіІІоп7. Асіа запсіогит ОгсііпіхВепесіісіі... -  Ьиіесіае Рагтотт. —1677. — 8. 4).

ДО ІСТОРІЇ ПОШИРЕННЯ У  ЄВРОПІ ПЕРЕКАЗІВ ПРО КНЯГИНЮ ОЛЬГУ
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чи про велета РеггасиШз-а, говорить, що той був таким 
сильним, що міг ув’язнити Ож’є, тримаючи як вівцю 
під пахвою72. У цьому зв’язку потрібно нагадати биліну 
про бій Іллі Муромця з великаном Ідолищем73, чи іншу, 
про Святогора-Самсона-Коливана74, який поклав Іллю з 
конем до себе в кишеню75.

Цікавим є запис в переліку абатів кельнської обите
лі св. Мартина. Створений бл.1200 р., він охоплює пе
ріод від 756 до 1021 рр. та містить поряд з правдивими 
і деякі легендарні відомості. Під 778 р. тут говориться, 
що «зруйнований саксонцями монастир був відновле
ний князем Данії Ольгером, воїном імператора Карла 
Великого»76.

Натомість за однією биліною Ілля Муромець на
дибав великий камінь77. Виконуючи написане на ньо
му, богатир вийняв з-під нього гроші і збудував за них 
церкву в Києві. Після цього пішов в лаврівські печери, 
де і помер78.

У цьому контексті варто нагадати, що у Києві най
давнішою церквою був варязький храм св. Іллі (згада
ний в 945 р.)79. Олег міг бути його фундатором, зрозумі
ло, перед тим прийнявши віру Христову80. Якщо Гельґа/ 
Ольга, відкинувши поганьство, прибрала схоже за зву
чанням ім’я Єлена, то так само міг вчинити і її бать
ко, взявши подібне до його данського антропоніма ім’я 
Ілля (Не1§а>Е1іа5>Піа8). За це мало б говорити ім’я його 
билінного двійника, богатиря Іллі Муромця.

Французький епос про Ож’є, після публікації 
1532 р. данського перекладу Ьа СЬеуаІегіе сГО§іег сіє 
ОапетагсЬе, став дуже популярним в Данії. Перели
цьованого в Ноідег Бапзке епічного героя почали навіть 
вважати там засновником і захисником держави.

Однак в самій Данії існували свої дуже давні ори
гінальні перекази про нашого правителя. В «Діяннях 
данів» Сакса Граматика (поч. XIII ст.)8і міститься ле
генда про заснування Роскільда, столиці Данського 
королівства. Нібито її іменували на честь конунга Ро 
та розташованого поблизу «Роєвого джерела»82. І на
чебто брат цього правителя Гельґо (Не1§о) розбив ко
роля Склавії Скалька (ге£ет Зсіауіае 8са1сит) і заво
лодів його країною83. У двох останніх обгрунтовано 
вбачають історичних діячів Олега та Оскольда84.

Ідентифікація епічного героя / нашого правителя як 
данця може мати два пояснення. Перше -  походив з Данії, 
де легендарні правителі часто називались Гельгі, Гельґа85. 
Друге -  його прізвисько означало варяга/ нормана

У написаній бл. 953 р. на підставі латинських дже
рел єврейській «Книзі Іосіппон» стверджувалось, що 
«слов’яни виводять свій рід від синів данів, які живуть 
в затоках моря Океана, в країні Данамарк»86. Не виклю
чено, що така традиція виникла на підставі відомого ав
торам факту панування данця Олега в Русі.

Тітмар Мерзебурзький (11018) у своїй хроніці роз
різняв данів і норманів, та вважав перших частиною 
цих «північних людей». Розповідаючи про події в на
шій державі 1018 р., він говорить про велику кількість у 
Києві «метких данів»87.

Натомість у 1075 р. Адам Бременський пояснював 
все навпаки. Що «норманів / «північних людей» франк

ські історики називають данами, як і всіх інших, що жи
вуть за ними»88 (тобто інших скандинавів).

Я є прихильником першого припущення, тобто, що 
Олег походив з Данії. Адже саме цей народ був безпо
середнім сусідом полабських слов’ян. А ті в свою чер
гу межували з великоморавськими землями. Частина 
з них, зокрема і переселенці до Пліснеська плісняни, 
один час навіть входили до складу цієї держави. Саме 
звідти, а не через північ Руси, легше було потрапити на 
наше Підкарпаття та запанувати тут після підкорення 
уюрцями на початку X ст. Великої Моравії.

Тітмар наводить і інші дуже важливі для нас відо
мості: «Край той (Данія-/.М) отримав свою назву від 
двох сузірь, Великої та Малої Ведмедиці, жі, за твер
дженням астрологів, оточує і ділить якась змія»89.1 далі 
у своїй розповіді він назвав синів данського конунга 
Свена «гадючим поріддям»90. Тобто в давні часи данців 
сприймали ж  нащадків міфічного змія. А це пояснює 
чому билінний Вольга (епічний двійник Олега) вважа
ється сином змія, чому літописно-легендарний Олег по
мирає від змії, чому «праматір князів руських» Ольга у 
протизміїних заговорах фііурує ж  цариця зміїв, чому' її 
нащадки-князі у «Слові о полку Ігоревім» символічно 
прирівнюються до зміїв91.

Останнім часом вдалось знайти нові аргументи на 
користь гіпотези про Пліснеськ ж  батьківщину княги
ні Ольги, «праматері князів руських». Виявлені вони у 
пам’ятках, пов’язаних зі «Словом о полку Ігоревім» та 
наявним у ньому княжим культом Роду і Землі92.

Правдоподібно, один з фрагментів пророцтва Ісаї 
з руського Паримійника став підставою для створення 
пророчого сна київського князя Святослава, ніби-то ба
ченого ним у Києві, у розташованому на одному з па
горбів палаці. Наведу текст сну за публікацією 1800 р., із 
редакцією В. Перетца речення, де згаданий Пліснеськ:

«Святьславь мутень сонь виді в Кїеві на горахь 
си ночь сь вечера одЬвахьте мя, рече, чрьною паполо- 
мою, на кроватьі тисові. Чрьпахуть ми синєє вино сь 
трудомь смішено; сьіпахутьми тьщими тульї поганьїхь 
тльковинь великий женчюгь на лоно, и нііують мя; уже 
дьскьі безь кніса вмоемь теремі златоврьсімь. Всю 
ноіць сь вечера босуви врани вьзграяху у Плісньска 
на болони, біша дебрьски сани и несоша к: кь синему 
морю. И ркоша бояре Князю: уже Княже туга умь поло
нила; се бо два сокола слітіста сь отня стола злата, по- 
искати града Тьмутороканя, а любо испити шеломомь 
Дону. Уже соколома крильца припішали поганьїхь са- 
блями, а самаю опустоша вь путиньї железньї. Темно 
бо б і вь г день: два солнца поміркоста, оба багряная 
стльпа погасоста, и сь нимь молодая місяца, Олегь и 
Святьславь тьмою ся поволокоста...»93.

Отрж, у згаданій редакціі Паримійника (за списком 
1271 р.) у відповідності з антиязичницькими тенденці
ями того часу біблійні поганські божества Гад та Меня 
були замінені руськими Родом і Рожаницями:

«... вн же оставльши м а  и забьюающе гороу стоую 
мою і гоговающии трдпезоу роду и рожаницдмь 
напльндюще бісомь черпала азь предамь вн на оружьк 
и вси заколеншємь падете»94.

ІГОР мицько



Окрім повтореного з пророцтва Іеаї в шй»'
разу, гори -  місця осідку святого та кияр -  
дослівні словесні калмкйі<<гороу» — «на горах%«чьраа-- 
дда — «чрьпахуть»їг жукові шшШШ відмінних слів 
фнашгьняюще» -  «паполомою»). смис^ві запозичення 
фссабдямй» — «оруцкЬе» .̂. ̂

, . . »  взяв' баїяго д ^ р ^ 'д я  , дшщі#їір 
також із цершвноедш'яиського перекладу .ірйщсрюїг 
ш&-- ЯИНІНРІ^^Ш НіК ир°
святого Вячеслава %йсВШЯ|- (XI їй ?  8 і ІЙЇЩРЇР81Ж 
ф фш й сон яв Вавдава. Водййар також бачив себе на 
одрі, в оточенні б 6 ^ -,г ^ ж й ^ # зд д >й^й98йия|- 
нок (пресвітера Павла), чесьйоїо правителя також «ухо
пила «туга»; аут згадйні «сонця», «погани». І у Ньому 
творі задекларований князівський куль̂ г Роду, СиїТій 
згадус свою ййі^іМШІРнНЬ яка 1НШШЙУрНМН|1і 
і 921—935-рр. %йа фактичною правителькою
ЧйШі'ібе^Лрщві^^даМяЬ-'яаШ'їді^ші'-шамойдш- 
нием осквернением дел погана и недостоина именовати 
е другеш  еьветюш* своими зшми, Бога неведутцішй 
айобящися, мисли о свекрови своеи гшубеаР, 8

Не випадковим є Ш
■Олові.. .» при зіадці про Пліснеськ, батьківщину кщгині 
Ольги. Адже дідом св.Вацлавабув Борживой І, зашовник 
династії 1 Іржемислідів у Чеській державі, який за повна* 
радсьшю традшііао Доводився нашій свягій роДИчаРь 

Ще одан аргумент на користь шііснеського похо
дження Ольги є у «Літописці Переясдздая Суздальсько
го». Дослідники вже давно звернуіш уваїу на пророчий 
сон князя Мала, який ММ В8рвиючв£ Щ&ефіяШ т  у  
ШдзШхяов ’янські й словесності:

«Князю же веселіе творйщу кь браку и еоігь часто 
фяпге Маль князь: се бо припіед Олга дааще ему пргьш 
мнагоценьнн червенн вси ’ж рниш вь иссажденьї ж 
од-Ь&т чрьнн сь зеленими ї®0р§і и жди,* а иихь же 
ВйЬеПьімь бьіти. смолньї»97. Літописець підсвідомо 
■ШШІМІ образ пророчого сна деревлянського кня- 
зя МнйЦ. вбитого Ол^йй,'1 пророчого сна київської» 
кшзжСвятослава, д© здщдувадагабагьківщина київської 
правительки.

Створюється враження, що 5 верйісному варіанті 
і^Сдова...» прямо говорилось про народження святої 
ш і  Ьіісаесь«у. І їдо вже пізніше, під впливем офіційно- 
"церковної історіографії і|§ш відомості ф ли  вилучені, 
зшйштаисьіішші*щрямі натяки.

"ШіІрІЇШІ вивчення фольклору І* :ДШйШЇ ЗІ&ЩЛг 
ту ри Європи дозволять атрибуту вати ЇЩ не ЩЩЩ варі
ант/переробку нашого епосу йро кяягйвю Ольгу та її 
родиїїу.-1. Іщставон) цих досліджень можуть бути вже 
згадувала праця Кнуда ]рйдйЙ арв:'®Еі?Е р іи ш  щ  ш вг 
сичний каталог фольклорних «киш ів А ш і Арне та 
Щт& ТОміюотшм. "Д іЦ Л  ІДЬТУУП»І НК^Р9ЯС§Ж 
нього системою покажчик сюжетів східнослов’янських 
казок" дозволив виявити баї ато паралелей лін пліснесь
ких легенд про княгиню Ольгу Ій°

, На жаль, деякі українські дослідники ж  в силі 
Сприйняти чи фахово заперечити висновки найновіших 
досліджень історії Пліснеська. Так, Михайло Филютчук, 
який Вже двадцш» років "розюїЩ  Пліенеське городи-

............................... .................^  ............9
щ й не. зміг «запримітити» західноедов’яцсііку кераміку 
первинного шару дитинця (ще років виявлеот1 
та йгрибутовану Я Пастернаком)^ *не побачив» Ш вели
кій дйсшц Шзседеїшя та ИВШтаШ̂ЙНЯШІ 1в№ЯіЯІІ 
дівельну традицію зюддйОйт|(Й^ійиРГО племені віль- 
ців і х ц. Сгірошгся лише до виголошення таня тираж  
«Саме останнім часом в науковій та нау кптю-популярній 
літературі з'явитися публікації, ай ,'' ї і і  р и | '  ЩЩкгЩ 
витрі^ш ш жздної іфш иш , а окремі з ш  є звичайної 
ййгадіааїй чи виданням бажаного за дійсне. Як правилу 
такі статті ае спираються на добре 
логічні джерета В них відоупвй критичний й н т г р я и  
щ щ Л Й  пубиікаціїі ир  з’явилися в. ндашвих м дав^ва 
А тоь%', £кві так звані «сбпсадйні т е ш а ш  яро з^йїв* 
Лопю Щ періодизацію Пліснеська, його с}#укгуру, двца- 
міку заселення в ІШр “Ш  Я р д Ц ^Ж  ( Д |Ц Т не варті 
уваги [7. Є. 23-26; & С. 60; 16. С. 61-^3; 17, £ . 2%ж іа]. 
(Филиінук М.В Структура Ш іеїіесьт г о ^хе<:стоттчнсяі 
шмйзшогу в  сяов ’янськйй та давньоруський час.// Вісник 
рЦиия^иу Д йвсьш іі-,|^ ^ | і и а д » .  Ц Лрірів»
2009 -Вип.4. -С .4)

Рівень науковості археолога засвідчують навіть и№ 
ьтлки у всіх, цосиланнях до цвдо фрагментуг хщщу»

11.; Діденко Є. Ремесла давнього Плісшеька П і  
"теріали конференції “Озіьжині чЯмйіаГ- 
ЖЙр -  В :іЩ іі Щ^пт Конференція тОт ш ш і
читання” ^Ш існеськ, 10 жс®шя 2005 року. -  Львів, 
2006

: 8. Щдеико.. & Зі.'^^рІжархєояорічшшЕ: дашіщжеш 
ШІенеська *// Магеріали шн ференшї ‘'Ольжині читан
ня”. т  ТШврмрГц Львів, ШЖ, — Є і 59-62. Л В Д  
Другі ЧВМЙІрІ,.лИИИ М ^ -  ■г-?‘|Ш ’сй№ьк-Ліів, ' 1.ФІІ 
червня 2007 рокуг -  Львів, 2001;

16 Мицько Г Родовід існягищ Ольги за європей
ським епосом- р  Матеріали конференції “Ольжині, 

З Ж ^ -4 1
Др^ 1-і “Ольжині читання”, ■- Пліснесьг-Ду^гв, 14-Ц 
червня 2Ш7 року. -Львів, 2007

17. Михайлина Я. П., Тимогцук Б. А. Сзааяняші 
гіамятшікЙ|№.Л»5^і1шп#-ІЇ|^яа УІ'ІІ-Х вв. Ж€Ййк- 
вяпс на Дйестре и Дунае. -  К , 1983. — С.217-218. Ця 
стаття не розташована па |У?5.

Полное собрание русских летогшсей. Ипатьевская 
летопись. -ч^-Пстербург, 1908, -«Стщ.140.

. ^^^йшшвддаі:фрескй:і Азо^ажшашшсдадаиіЖ'" 
го прийняття Ольт"И в Константинополі ]^ її  ©вад, І  ім
ператорській ложі, змагань н і  царшредськож іподромі 
(Карпов А. Княгиня Ольга. -  Москва-. 2009. т-С  1Я9- 
191). Припущення Леонтія Войтовича про канонізаиа© 
Ольги Ярославом Мудрим {Вотпоеич Л. Княжа ірЗЬ, 
па Р\'СГ портрети едгги. -  Біла Церква, 2006 С.268) 
не підтверджуються джерелами. від
булось це пізніше, з ініціативи МстиславаТ'ароі|^| 
(і11132) та (див.: Ш щьт  /. Родовід
гані т̂ а"Ркз Я  Другі «Ольжині
чигаштз». Пліснеськ -  Львів. 14-15 червня 2§ЙТ року'.
-  Львів, 2007 -  С.2?-28|

* ЖрййиШськй; # ^ » р а р  іЙНЙНРР89
Украйги часів княгині Ольїи її Конференція «Ольжи- 
Щ Ш ГТЯТ7. Й Ч-- г,ЇЯьвіа,
2006), Можй.йв^івд1 іЛ ; час в і^рій ш Ц

ДО ГСТОМ ПОШИРЕННЯ У ЄВРОПІ ПЕРЕКАЗІВ ПРО КНЯГИНЮ ОЛЬГУ



трансформувалось &Шш і̂ тШШааа/й,
* Тошзаіпсі Ш  Ріезда. ЬВзШіге сіє ІІДИ^і’іМЙМшІ. 

-Раті», 1731,-Т 1 с і 07-108; Лушнс Є. Анпа Руська
-  королева Франції :в світлі Іш®|яшш,даерш; -  Київ, 
Ш тп, 2010 -  С.30-31, 3Н М І І  їй , 92

'ШИдІрь ” 1’73-7*5» 117, 199- 
I I 0,584» 607, ТО0-704. Не виключено, ща^зівбі^я Гер- 
берт ле Дюк (XII 4й-)яМ(с»йлив даа герой $ЙЙ& |гіасми 
« Фульк з Кандії» (Роиіцие сіє С апіііе). т  ній Й ф нин В і 
релікти «Ольжиного» епосу. 4

■ Ввйтотч Л. Княжа доба. -  С,318-320. В сагах 
ця ЯШрв. Ярослава Мудрого Ішщршй® ЦДОй^ айА* 
ж Єлизавета (Древняя Русь в светє зарубежннх ис- 
шчников. Тйіциіішііті -~ Ш  -  Заяадаоеврщеіские 
ИЄТ0ЧІШКИ г Сосгавление, персврд и комментарий 
Л. В. Назаренко. -  Москва, 20Ш~*ї й. 136). Цей антроїш- 
нім має звукову ^Н Н ІІЗІІур імені Гельга. На'ШШШШ»' 
д ЙВЬ поширення єїЦіі? сестрами Лини
звернув мою увагу у приватній розмові Юрій ррЕя. •

3 Войтович Ж Княжа Ірій. >- £ Ш ї: Саме Свен К 
розповідатиме Адаму ЩШННУШр про ІЯ ®  

славного ц р ш ії іфшитеетвяйю.
нДжаксон Т. Древняя Русь в свеге зарубсжннх ф г  

цнншюа. Хреетматия — Т.5, — Древнес кандинавекйіі 
‘ішитшург - - и#дйш12 ® ! ^ С, Ї Ж '

9Войтович Л. Княжа доба- 4’С.Зі 1-312 
'' ПГіАй иіівііуі Ці |і княгині СЬнЗІ

//Конференція Пліснеськ. 10 жов
тня 20(15 року, в* [Львів, 2006}. -  ”

_ * Новашвиї) Ш. Де|ан град й Пол>аци ї  .щиющ 
народноі поез^р #  Лег$Й§рв Матице српске, — 1879. -  
Кн. 120.-С , 159-174

ЩШШт С. Н. Историзм Ошшїї ш епецифика фшь- 
кяора. -  Ленинград, 1982. -С . 230-241.

^ я ’МицькоІї:®й|іЬві?|,«■021. .
*'В різних варіантах ІМНДМІмт1ІЩ рр іМІ,ШІ Яйрі- 
Переяслав, їТшп_йяк:

, т  У  М А н и Й  .іічіі і і ідїііі “ЩТТТІЙ, ї Л Р т  Р ■ ^  
гоЬигЬіо Сгасоладпзі уєгшз Вкшіе зиЬ Мо^ііа (2акі А. 
ЕшШір #]8}о\уґіік Яіагойуїпсвсі 8іодаапзкісЬ. -  \Угосіан| 
ШййрИ!йат Кгак(ІМ| Штг. -

^ТрушевськийШ ІшеврИ українсьАої'Итератури. -  
Київ, 1993. -  Т. 1 -  СЖ7-258. В європейському епосі 
відада® символїчні'-'^й^^Ш §Й#ірй ЧНврцрІНННЬ
зі (Горюнов С. Незнакомая Древ
няя Русь шш Как даучать язьік бьшпі -  Москва, 20 Ур.

'ІІриШ^ШРШ^ІрвфнЙ^ЯІВ княгині Ольги і„ 
зокрема, до її мілітарного ЇМіщйІр“ (вражаюча семиваль- 
на лінія оборони, чисельні кургани, які торгувались в 
народі як могили оборонців городу)- іака ірадиція сга- 
ла підгрунтям для виникнення йовот варіанту сюжету, 
зафіксованого у переказах Пліснеська. Вже звідси він 
розповсюдився ю  всій Україні.

№ Мицько І. Свяїа Ольга в епосі Україна ф  Т§Ш 
«Ольжині чиї ання». — Пліснеськ. 31 травня 2008 ро^р.
— Дшйщ, 2009, ~СШ -42; Бокал о 1. Давиятойоніміка 
ирильвівськош Кам'янополя' §  Четверті «ОЛьжиш чи- 
"ІЯИІе, ПдащіщмЕ. 16 травня 2О09 роі^: — Львів, 2010. 
- С  38-39.

® Акіа РйгіЬйть І ь . |м Ц  1881 * -Т І  -
а » /

й Диба Щ^Щетрщ В Планувальна етрукїура 
вЙлбкаційнош» Львова // Семінарій «Княжі часта.. ™ 
Львів, 2002, -  С.41,

20 Крт якевич І. Слідами'княжого Львова ^Стара 
Україна. -  Львів, 1924. -  N12,-0,184.

9 %-Іицьт 1 Родовід, “ 1^,18-24 їацу гіпотез під- 
і записана В. КараджічФи в

1 0  .. ................................... , .........................
пісня «Змій-наречений». В і й  йдетійя про одруження 
змія, сина короля Еудшй*граї{а (Ііесда южньїх славян / 
Библиоіека всемирной лйтерагу'рм. -  Серия І. -  Москва, 

43©. Як::в^^^ ЩІЧНИЙ ДІ'-ІЙІІИК І е.тьгі-  
Вольга Всеславич -  ніби-то був народжений від змія.

Щ рін6ііаю® 4 ж  посаг за доньку київського князя 
ІЬ вм щ м В евг  отримав щ р р  ̂ ІМйнееьі| найбільше у 
X ст поселення слов’ян, важливий щЩст'М транскон- 
ганеНтальнф^’траш  Київ ~  Краків -  Прага.
Це видно з рвШйНЕї сюжеіу про ки
ївським князем Володимиром фьох ЗяШі '.І- ІШК: 
'щ щ щ  : й і ж  (Бьшиньї.. В щрЕтомах. ~  Москва, Л Н .
-  Т. 1, ̂  С. 318-320). Кілізкіеть цим поселень відповідає 
кількості Олегові вдємен -  тиверці,
дужбй, хорвати. Н а території оетаннюго протягом ти- 
сячоліть виварювалась

й Мицьт /. Шнснеськнй сюжет «Слова о полку 
ІЩ|Єі®й Ш Четверті «Ольжині читання». Іідіенеськ. Щ 
яравняівЮ?роі^:с^І^.ІВ-,ЙЙІ; '■ “

■■ » І̂^ЙЩрм»СШ^ГііряіУ варіанти
пліснесхьких дегеад виявив 1831 р. Володимир Даль на 
Східному Поділлі (Даль В И. ІТоллое собрание сочине- 
нйй. -  С-Пеюр&рг, Москва, 1898. -  Т.7. -  С.2-6).

® Д М И ііІІіііІ Ірині. КщЩ: 'яка. віднайшла
.дяж-йше нього; пере
клала окремі його фрагменти.

■“ ® яШ Оис, ш  ОаттаПіп Н. ! ■  Котап ш®ои1ди,е сіє 
Сапсііе. -  Иеїтз, 1860 -Р.104

іь Мщьт І. Родовід. -г,р. 18.-3 ,̂ .
: Щетт 3 ,-Скандинавские шьоси -  Москва, 2007. 

-С.44.
' Щйт 'ШШ, Шжш, Илиас, Хильтебрант // Извес- 

тия Отделения ноского ячьиса и словссности. 1917. -  
С.-ГІетер(лрі; 1Ш , -  ТЖ ^Кн:2. -  С.326.

М-МІкфш 1. Ріровід. -  С.21. Зшядно на все це, вй- 
дасться не таким вже ймадоімовірним припущення, що 
в дванадцятій оповіді циклу про Гійома Орансьшіх) зга
дана битва при замвл- в (іісську (АІезсЬапх), маєтності 
князя Олега.

^Асіат  уоп Вгетеп. И аш Ь Ц Щ І8Є Ь ,Є К ігсЬ е п §е 5с Ь іс Ь іе  
Х’Нсгач. уоп В. $сЬтеіс11еґ. -  Навдютег. Ьеір/і(і,]917. -

\ > і Я Походження РшЦ ф  Хроніка 2000, ш 
Київ, 1994. -N 1/2 -С  19.

"  ЛЬрйрН Ж  7,пісаШо Й іИ ^ р  
Могттакіе^о, -  СЙбпийіїі ІІИ , -  Агк ЬХХХГХ а- 
ІЕХХХХ.І4;' Ршуш ш Ш&коюсіи "Еї, (’госіготій 
МогаХтодгайсик. 1663. -  §« [В .№ іиж1еш. Мате
Мога\'ісі№. -  Рга§е, 1677. -  Р.230-234; 8гге^аку А Ст. 
■ ер й в ш н іїи  ш йаіа. — ШІівЬаеі, ТІЇУйЖШ% 501- 
504, 511-517^^20, 523, 535-53& Флоровский А.В. 
ское летописание и Я.АКоменский ^  Детописй и хро- 
ники. 1971. -  Москва, 1974^ С.314-316.

^ ШщщіЩі Шшт. Е щ м ф ш й у  р іцрайнв формі 
виклав свою гіпотезу про тотожність згаданої в араб-» 
ських джерелах Славп із землями на захід від Києва, 
включно > 3, Закарпаттям (Бондаренко К. Легенда о кня
гине Ояьге II Профий^.- Киев, 2008-№9 // Ьир://ргой1-

т вот ощ  ш ш щ  колтішьої Великоморавської держа
ви. ЧіХКРНН рННЯШ ррЖбі іа ійки:іирав'у!'ащищ

шщчйгй на користь цьоге
припущення?

® АЖ: Восі'очньїе иегочники е
восточньк славянах и ~ ІХ  'ф&,Я Древнейнше
государства ВосТочнОй Европн. 1998 -  Москва. 2000. 
-С.305,

Ш ш т Ш  Оіе паЬе А т ’-епуапсІзсІїаЙ; йез Нег/о^х
ІГОР МИЦЬКО



Сагі ГеороМ т ії  Ь'йгзгіп СаіЬагіпа \оп Кдозіагкі. %* 
О іік іго х у , 1716.-3.21-24.

ІрИ ІМ іІІ Іш дрі варяжскис їЗірж I і 
(генеалошческая рсконструкпия по иемецким неточну 
Ш ^ ::.т-^ЕЙКВй, '2305. ** Шм Щ РІЩ ^Іш кш Ш ^нвднн 
ская ода и мекленбургская генеалогическая традиция // 
Ьіір Уйш'зд'/Ьгопа т і  8іаШ/2ОО4/тегк0904 а н і  

.,Ш ЬаЬисіа . Ш  Й ж Л  їВ ІіІ^й р ІЙ -
!^ш ай8Йе:Ьі'г« ‘,8®Й®#, ш Т.1.
-8 .1ІС Д

їщ рш йщ  оди іім н гів і№ |я  
рЮйир. Меркулбв не навів оригінальний текст, і, яе вка
зав, як звучить німецькою ім”а княжни ш ш ш іт т ш ш  

шМатюишнаИ.Г. Ойсйфовой звояюцшрьіцярсшйі 
сага Ж  Дровкейшие государєтва ВоеточноЙ Европьг. 
1999. Восточная и Северна» Шршш в средаез(ЕВ#йЬе. -  
Москва, 2001. -С .341.

®* Тамсамй -  С.327-328.
-  С.329-330. У $НИ^ІрІирН$Г фран-» 

цузькиму де «Доун»у багатої пЬііітрнТ|ідіі} дид ищіі'і 
даті>ся син, з ж и м  він :зй^ом.6ившішлішр|шф:: Вйрйі 
пояснив синові, що «покинув його матір ЧєрезЖВЮИй1 
ливість і незлагщливий характер»|Там йнр^-ЧЕІЗЩр, 

** Жаланский М. Южнославяискйє екйзіайия о Крз- 
левиче Марко - в связи щ произведениями ру сского 
бьалевош зпоса // Русский фшїйШгический ЩШ$Ш£ — 
Варшава: - 1895. *■ ТШШШь ~ІШШ
■—Т.25. - С  673. 

щШ Мицько І. Родовід. -*С. 19.
^:фА<іат уоп Вгетеп. НатЬиг§ізсЬе КігсЬеп^еясЬіеІгІе.

-  8. 157, 242,244, 246-247.
> ,^'$‘&4атюшииа II. О жанровой зволюции. ■ С Ж ’-

Ш і  г
г* Герой відібрав від двох братів 

еонію і Францію. У скрутних ситу аціях йо%’допомагав 
посланець ЕліниДїерсшк, принц Малої Щщ ІМ шіЖ- 
шина И. О жанровой зволюции. В цьому
можна вбачати трансформовану відомість про Щ  щр 
князь Олег/ билінний Во%ш пйпой
дію башу». Індіє» в середньовіавйі =€4 *®̂  ікзивали
територію Перської держави. ■

О жанровой зволюции. -  С.326.
*  Поряд, кним в П 1В Д Є Ш (іЙ Й Щ ]^ Й ;.ІК Ш Щ ',-іі® в Щ Р « 

ського циклу «Ортніт» (записана в І пол. И Ц  ст.) та 
північнонімецькій «Тідрікаазі»- (створеній ви. 1250 р.) 
вистушейово т р е  м д и»4іиш Ям
жаль, ие мав можливості ознайомйтйеь 1  р Й И Н  Лі» 
селовсатй :А.Н. Бьілиньї в  ВояхвВсеславиче и  паями аН 
Е |^ш а^Ш^ййвА|ійадідв. •

і? » ШНЬам^^ИяІІ „
І  1\ % 5.246-248: Т.2. -  8.903-914,920.

ч '^ЗйК-.'вейа- надана в «Каталозі магії» Рудольфа 
Д ^ ^ Ш Д . Е.еіІ^ійнйаа, -Кгак6и,2003. -  

а. 134). Правдоподібно, ця р$ганська богиня Н й давнє* 
ще в-Халичині зафікео-
ваночшазю топонімів «ГЬвда», в місцях п о в ід н і ! їш *
Ш Ої ПОЛОВИНИ -

-3 і Діімідріїі'і|ІГ ШІІУІІІІРІІІІІІТІ/ІІІІрйі і  українських 
народних оііЩрйяр:*#: Драгоманов М. -РрвЙШь'*«* 
Львів, Ї897. -Т.2. ̂ 0.115.

^ М и ц ь к о  / .  В ф м е щ к --Ч Е Ж , V

ШшЯфЩМЩ} &аіей, МагсЬеп 
ипд СгйЬгаисЬе. - ‘Ьеір^і^. 1848. -  Ь !в 4Ж ь  

'* ■ р -е |^ |ір да^
гадати лзегеяд}' про Ольгу-перевізницю, та про те, що 
.В бургундській поемі про Валтаріуса (IX ст.?), ШІЯ має 
багато спільно!# ф Ольжиним епосом, також існує ІК*- 
ж и  деревізняюж. .й ігаш  від Ікіга^ щреК з® мрйша;

.переправляються койями у  човні через Райн,
зщлативши перевізникові ціннішії иіітші іТіійиіІ» П 
2гос11а, за§і і Іедепй  ̂ сіо іт]да№пів)авусЬ (1гіе)о^ Роїякі. 
^ІЬ рЙ рМ  1961 -'8252, Ш -Щ х-Шщ ' ’ ‘ 

г -чтіжіет. -  8,110
, 'Я*ж1ет. -  р Ж  З Ш  ік  Ї14
. .« ІЬ іа е т ,-8 .109 

58 Мицько І  Пліснеський сюжет г і^ Ів а  о полку 
Ігореві» ІР Четверті «Ольжині читання». І Іліснеськ. 1(? 
травня 20§9року. — Львів,20 ІШ. —И И * ж Г ^

ЙвШШ' Г. ’ф к н р  ч  // Конфе}>енщя
«Ольжині -штання»,:;'Пліснеськ. Ш жовтня 2005 рок\г. — 
[Львів, 2006 [ . - Є 75-76.

і. .Р я ім У и ^ Я Ц н а І іи гіЬи^ і  1дф и іш м »ии,ШМііягі, 
■ 4 я І к  1573 .-2  8.-8.51-52, 17-19.

*■ { р н н  М„ Ц я  | ^ 4 -  ̂ ^ройз^- МШШЙМЯШИІ. 
монастирі.Х ІІІя і ВіҐаяичині §  Давйі. ийителі України. 
й®І§їге!дура., Тематичний Ошопокровською
жіпоЮ монастиряСтудійсь|іР| Устав\'. Вйп. 13 -  [ЛкяЦ. 
20011 - С  13-14

62 Забаїшпа Р. Кам’яна баба з Паньківців-Підкаменя. 
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