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СВЯТА ОЛЬГА В ЕПОСІ УКРАЇНИ.
*Текст надруковано в авторській редакції

На підставі давніх публікацій та найновіших до
сліджень можна виділити регіони, де ще в XIX ст. 
широко побутували легенди про святу Ольгу. В Україні 
це Пліснеськ, правдоподібна батьківщина княгині1, по
ліський Коростень, околиці Львова. В Росії найбільше 
таких передань зафіксовано на Псковщині, бо відреда
гована новгарадським князем Мстиславом-Гаральдом 
Володимировичем (1*1132) «Повість временних літ» 
проголосила батьківщиною святої цей приновгарад- 
ський край.

Пліснеськ2. В його околицях існувало декілька ва
ріантів легенди. Перший пов’язаний із давнім валом в 
його околиці, в с. Колтові. Називався він «валом Ольги». 
Нібито «втікаючи від татарського вождя Батия, ця княжна 
перемінилася на мишу і рухалася під землею. І всюди, 
куди вона прямувала, випинався такий вал. Безпечний 
захисток знайшла лише на городищі Пліснеську, по
близу Підгорець. Закрившись в граді, вчинила опір 
татарським ордам»3.

Про давність побутування тут легенд про святу Ольгу- 
Єлену свідчить наступне. Десь наприкінці XVI або на 
початку XVII ст. у церкві новозаснованого Пліснеського 
монастиря, на іконостасі було вирізьблено наступні сло
ва: «арп. Року. Гони Батьій Єлену Княжну»4. Натомість 
у вимурованій в І пол. XVIII ст. монастирській церкві 
помістили мармурову таблицю з латиномовним напи
сом. У ньому вже говориться про фундування обителі 
1180 року княгинею Єленою, донькою великого князя 
Всеволода. Тому героїня іншої легенди, опублікованої 
1854 року, вже іменується Єленою, донькою київського 
князя Всеволода III; а дія відбувається 1180 року. Татари 
на чолі з Батиєм взяли в облогу Пліснеський град, де 
перебувала княжна та військовий загін, очолюваний 
боярами Ігорем та Ростиславом. Під час нічного бою 
загинув перший з боярів, сама ж княжна потрапила до 
полону. Однак її визволив Ростислав зі своїми воїнами. 
І Єлена навіть відбила у ворога родову хоругву5.

Третій варіант пліснеської легенди надрукував Садок 
Баронч. Тут присутні певні штучні політичні акценти, 
внесені цим польським істориком і які було б дивним 
чути від інформаторів-українців: польськість королевича, 
сподівання на відновлення польської держави, скрите 
звинувачення українського монаха у боягузтві.

Отож, цариця Єлена, аби не одружуватись, придумала 
таке. Вона викормила в таємниці вош до величини кабана 
і показувала претендентам на її руку. Не вгадавши, що 
це таке, всі вони були обезголовлені. І лише винятково 
бридкий Шолудивий Буняк здогадався, «що то за звір».

Таким чином він отримав право одружитись із царицею. 
Та ж, однак, полишивши йому свою державу, втікла 
з-під Львова до Пліснеська, насипаючи за собою висо
кі важкопрохідні гори. На допомогу цариці спробував 
прийти польський королевич. Наздогнавши, Буняк 
зачарував їх -  вони провалились крізь землю разом зі 
своїм супроводом. Цариця та її почт мали змогу лише 
на декілька хвилин у Великодню ніч виходити на по
верхню. Королевич же зі своїм військом був заточений 
у підземеллі до того часу, аж треба буде стати в обороні 
польської держави. І про це йому могла повідомити 
людина, яка б випадково туди потрапила.

Далі С. Баронч вплів до легенди казку з етнічно 
польських земель про двох хлопців, які випадково по
трапили до підземелля. Одному з них, бідному, чорт 
дав золоті монети; іншого, багатого, вбив.

Завершується цей варіант легенди сюжетом, близь
ким до епосів про короля Артура, Ольгера Данського, 
німецького імператора Фрідріха. Ці герої в підземеллі 
чекали часу, щоби вийти на допомогу своїм народам. 
За версією Баронча, одного разу на Великдень монах 
з Пліснеського монастиря натрапив на отвір в горі. 
Зайшовши туди, він побачив польського королевича з 
військом. На запитання королевича, чи прийшов вже 
відповідний час, монах з переляку відповів заперечли
во. Тим самим королевич залишився в підземеллі ще 
на багато років6.

І нарешті остання легенда. “Як оповідає народна 
повість, між тими зеленими могилами пасучи корів 
пастухи нераз бачили дівчину чудової вроди, тонкого, 
гнучкого тіла. Гарна і бліда (біла! -  І. М.) панна спо
кійно йшла до них і коли вони, через забобонний страх 
втікали, говорила їм: «Не бійтеся, діти, я вам нічого 
поганого не зроблю. Я принесла вам подарунки». Та 
роздавала дівчатам і хлопцям розмаїті, чудових кольорів 
ленти. Обдарувавши, ця гарна панна з тонким І гнучким 
тілом зникала між могилами»7. Публікатор легенди 
М.-Б.Стенчинський закінчив свою розповідь такими 
словами: «А ця гарна панна, ким же може бути, крім 
княжни Єлени, що відвідувала свої улюблені родинні 
сторони»8.

У XIX ст. з підгорецьким замком була пов’язана ле
генда про «Білу Даму», яка нібито з’являлась в пустих 
кімнатах напередодні важливих подій у житті тамтешніх 
власників 9.

По Галичині Ольжині легенди від XVII ст. поширю
валися, мабуть, насамперед через прочан, які відвідували 
Пліснеський монастир. В досить оригінальний спосіб 
їх перейняли в Рогатині. Свого часу в міській церкві
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за престолом був дубовий диль із датою «1184» та не
читабельним написом10. Ідея «артифакту» пліснеської 
легенди тут була використана для підтвердження «іс
торичності» передання про заснування міста11. За ним, 
одного разу галицька княгиня переслідувала оленя та 
заблукала. Вивів її з хащів до хатинки монаха олень, 
з хрестом між рогами. «На тім місці побудувала вона 
церковцю, якою завідував цей пустинник, а оселю, що 
розложилася під самим лісом, назвала Рогатином»12. 
Правдоподібно, пліснеський напис «арп року гони батьш 
єлену княжну» в Рогатині переіначили таким чином, що 
нібито 1184 року відбулась гонитба єленя княжною.

Традицію про пліснеську «княжну чи королівну 
Олену» напевно культивував власник Підгорець поль
ський шляхтич Вацлав Жевуський (1706-1779)13. Був він 
високосвіченим діячем, у Підгірцях завів капелу, театр, 
друкарню14. За планом магната звели у Підгірцях костел 
на честь св. Йосифа та Воздвиження Чесного Хреста. У 
другому патроцінімумі можна вбачати алюзію до від
найдення святою Єленою Божого Древа. Син Вацлава 
Жевуського, Вацлав (1743-1811), мав князівські амбіції; 
іменувався «паном на одеському князівстві», намагався 
переконати російську імператрицю Єкатерину II в тому, 
що дружина руського князя Ігоря Ольга походила з добр 
Жевуських на Підляшші15.

При цій нагоді потрібно згадати про традицію, 
пов’язану з с. Підкаменем, розташованим на схід від 
Пліснеська. Там зберігся Камінь -  тринадцятиметро- 
вий піщаний останець. За легендою, раніше він стояв 
в іншому місці і правив за місце сидіння Цицатої Баби, 
подруги чортів. Раз за її відсутності дідьки викрали 
камінь і хотіли розбити ним Успенський храм доміні
канського монастиря, але пропіяв півень і вони змушені 
були його кинути. Сусідня з Каменем гора називається 
Баба, бо на ній була статуя згаданої Баби. За іншою 
легендою, той «балван» називався Заклятою Дівкою. 
Доньку нібито закляла мати через її розпусне життя16. 
Насправді ж ця дуже шанована в регіоні статуя мала 
половецьке походження17, а домініканський монастир 
виник аж на початку XVII століття.

Як бачимо, твердження про те, що героїня пліс
неського епосу Єлена була донькою великого князя 
київського Всеволода з ’являється на початку XVIII 
століття. Це можна було б пов’язати з припущеннями 
високоосвіченого монаха, тогочасного пліснеського ігу
мена Парфенія Ломиковського, якби не дві обставини. Є 
низка давніх саг, героїня яких вдова шведського конунга 
Сігрід Горда (існу вання якої сумнівне) спалила в будинку7 
двох недостойних, на її думку, женихів18. Одним з них 
нібито був “Віссавальд з Гардаріки”, тобто, на думку 
деяких істориків, якийсь Всеволод з Русі19. Дослідники 
вказують і на пов’язаність цього сюжету із літописною 
казкою про спалення княжною Ольгою в лазні послів- 
сватів древлянського князя Мала.

Цей сюжет із Сігрід (ім’я якої ідентичне до імен геро
їнь вже згадуваних саг) є в сагах: про Олава Норвезького, 
сина Трюгві, створеної в кінці XIII ст. ісландським мо

нахом Оддом; вміщеній в праці ісландського історика 
Сноррі (1230 -  і рр.) та про Олава святого (бл.1240)20. 
Мотив приниження недостойних женихів є і в інших 
сагах. Зокрема, один герой -  данець Гельгі -  споєний 
непоступливою героїнею, був занесений в мішку на 
свій корабель21. Основна ідея сюжету саг про Сігрід
-  ігнорування залицяльника -  має своє підтвердження 
і в російскому епосі.

В проложному житії св.Ольги в т.зв. Стєпєнній 
книзі (1560-1563) йдеться про те, що в юності вона 
нібито трудилась перевозом через ріку. Одного разу 
вона переправляла в човні на другий берег князя Ігоря. 
Тоді ж Ольга відкинула брутальне залицяння цього 
правителя.

Існує легенда зі Псковщини (опублікована 1860 
року), що при зовнішній схожості з попередньою, має 
певні оригінальні деталі, відсутні в інших пам’ятках. 
Зокрема, нібито в с. Лібутах майбутня княгиня та свята 
перевозила не Ігоря, а якогось князя Всеволода. І як 
розповідав місцевий мешканець, «много она князей 
перевела. Которого загубит, которого посадит в такое 
место..., горазд хитра бьіла. Спустя сколько времени 
Ольга пошла за князя замуж, только не за Всеволода, а 
неизвестно за кого. Тогда много князей бьшо и всякий 
своим царством правил, а все меже собой родня бьіли 
и все промеж себя воевали. Хотелось всякому у другова 
царство его отнять. Пошол войною на мужа Ольгинова 
его двоюродньїй брат да и убил его. Убил мужа Ольги да 
и прислал к ней послов мириться. Только Ольга которьіх 
посадила за стол обедать, да и приводила их в волчью 
яму, что под тем столом вьірьіта бьша. А которьіх зазвала 
в баню, а там обложила баню хворостом, да и сожгла 
всех. А после самого их князя убила, на его царство 
села и стала двумя царствами править»22.

Як відомо за «Повістю временних літ», Ігоря вбили 
деревляни, в яких тоді князював Мал. Інші свідчення 
про його поріднення з Ігорем відсутні.

Твердження російської легенди та пліснеської тради
ції можна було б проігнорувати, якби не одна обставина. 
Історик X ст. Лев Диякон, передаючи слова імператора 
Іоана Цимісхія до нашого князя Святослава, говорить 
про те, що його батько пішов походом на деревлян 
і «германці», які спіймали його, прив’язали до двох 
дерев і розірвали. Історики розуміють під словом «гер
манці» французів23. Зрозуміло, що таке тлумачення не 
має жодного стосунку до нашої історії. На мою думку, 
тут вкралась помилка. Лев Диякон, історик Цимісхія, 
вочевидь, користувався латиномовним джерелом, де 
описувались обставини смерті Ігоря. І в ньому, прав
доподібно, фігурувало слово §егтапи§. А воно, крім 
етноніму «германець», означає також «родич», «брат». 
Тобто таке тлумачення прямо підтверджує свідчення 
російської легенди, що вбивцею князя Ігоря був його 
брат і посередньо те, що до Ольги справді міг залицятись 
якийсь одружений князь Всеволод.

При цій нагоді потрібно вказати на певну історич
ну паралель до обставин смерті князя Ігоря. В своїй
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«Гетиці» Йордан (VI ст.) описує обставини тяжкого 
поранення Германаріха. Король, за те, що Сунігільда 
з роду Росомонів покинула свого чоловіка, наказав її 
стратити, розірвавши за ноги двома конями. Помстились 
за неї два рідні брати, Сар і Аммій, тяжко покалічивши 
Германаріха24. Паралелі безсумнівні. Етнонім росомони 
в середньовіччі міг сприйматись як «росомани», тобто 
«народ росів». Сунігільда має любовний конфлікт з 
чоловіком. Вона помирає такою ж смертю, як нібито 
і чоловік Ольги (роздертя на двоє кіньми/деревами); 
за неї мстяться два рідні брати. Її дещо змінене ім’я
-  Гільда, Гільдегарда, Гельдегунда -  носить у переро
блених європейських епосах наша Ольга. Сунігільда в 
перекладі з давньогерманської означає лебідь25. Доречно 
тут нагадати, що назва ріки Лаби-Єльби в місцевого на
селення тлумачилось як «лебідочка». Та й не потрібно 
забувати і про традиційне для билін словосполучення 
«Біла Лебідь». Інша билінна героїня Єлена Лебідь 
Біла народилась від батька, який прийшов до її матері 
у подобі лебедя26. В цьому контексті цікавим фактом є 
іменування Либідцю легендарної співзасновниці Києва 
та річки у Києві.

Виникає питання, чи знали в Русі на початку XII ст. 
цю частину твору Йордана? Поза сумнівом, хоч, можли
во, і не безпосередньо, а опосередковано. «Сюжет роз
прави з королем Германаріхом братів-заколотників, що 
помстились за сестру, попри «Гетику» Йордана широко 
присутній в німецькому середньовічному епосі (тут ви
ступають вже три брати)»27. Його має «Повість времен
них літ», у легенді про Кия, Щека, Хорива та Либідь, де 
наклалась на місцеві історичні та топонімічні реалії28. 
Правдоподібно, привніс цей вже трансформований сюжет 
до нашого найдавнішого літопису Мстислав-Гаральд 
чи залежний від нього редактор пам’ятки. Цей князь 
родинно і ментально був надзвичайно тісно пов’язаний 
із Західною Європою, тому і міг залучити для творення 
подібних легенд західний епос.

Повертаючись до пліснеських легенд, потрібно 
наголосити на наступному. Основний сюжет перших 
трьох -  це намагання здобути (повернути) жінку. В 
його основі, правдоподібно, лежить правдива історія 
про те, як молода княжна Ольга втекла від угорського 
правителя, в якого була закладницею29. На цей сюжет 
наклалась частина життєпису античної Єлени. З нього, 
зокрема, наш епос перебрав тезу про красу і розум ге
роїні. Але не тільки вродою була схожа наша княгиня 
до міфічної Єлени. Дуже подібні їх біографії. В основі 
обох лежить любовно-воєнний сюжет. За Гомеровою 
«Іліадою» (грецькою Ша^, латиною Іііаз Ьаііпа) Єлена 
Прекрасна була донькою Зевса та Леди. До останньої 
античний бог явився в подобі лебедя. Єлену, дружину 
спартанського царя, викрав син троянського царя Паріс- 
Олександр30. Саме за неї тривала десятилітня війна і 
облога Трої31.

Героїня троянської історії у європейському 
Середньовіччі стала еталоном краси. Зокрема, у т.зв. 
Продовжувача хроніки Козми Празького під 1132 р. вона

принагідно згадана при розповіді про шлюб моравського 
бернського князя Братислава з надзвичайно гарною 
руською княжною, яка «своєю красою перевищувала 
царицю греків Єлену. Особливо відзначалась вона ви
нятково білим кольором обличчя, так, що червонавий 
блиск золота надавав білизні її тіла певного червонавого 
відтінку»32. Використавши цю працю, чеський історик 
XVI ст. Гаєк, додав від себе, що називалась вона Василька 
і була донькою руського воєводи Ярополка33. За ним, 
її красу вихваляв і відомий італійський поет, історик 
і філософ Філіппо Буонакорсі Калімах (1437-1496)34. 
Назване Гаєком ім’я Василька35 може бути формою імені 
Василіса. Не виключено, що княгиня стала прообразом 
російської епічної героїні -  Василіси Прекрасної.

Пліснеська легенда про нашу княгиню закоріни- 
лась в інших місцевостях Галичини. В с. Гологірці на 
Золочівщині «під опоковою горою б’є джерело, даючи 
початок річці Гологірці. В тій же місцевості на узгір’ї, 
посеред лісу стоїть мурована церква. Передання роз
повідає, що в цьому місці колись був дерев’яний замок 
руської княжни Єлени, в якому вона схоронилась під 
час нападу татар... Навколо церковного кладовища є 
потрійні окопи»36.

У селі Заздрості на Теребовлянщині зафіксована 
легенда про могилу, яку в народі називали Галицька. 
«В ній має бути похоронена якась княгиня Єлена, що 
полягла тут в битві з турками»37.

В трансформованому вигляді Ольжина легенда по
ширилась і на Північній Буковині. «Колись давно-дав
но, на високому пагорбі біля села Нижніх Станівців 
стояв у оточенні глибоких ярів та густих лісів міцний 
і високий замок. В тому замку жила чарівна цариця. Її 
охороняли озброєні воїни. Ніхто не знав, що робилося 
за високими стінами замку. Хто туди потрапляв, назад 
не повертався»38. Натомість, «на вершині гори Цецино, 
що біля Чернівців, стояв величезний камінний замок. 
І володів ним цар Цецин», з вигляду тотожий «галиць
кому» Шолудивому Буняку39.

Вочевидь, легенда побутувала і на самому крайньому 
заході української етнічної території, на Лемківщині. 
Назва тамтешнього села Висової, нібито колишньої 
Велислави, пояснювали так. Вона «витворилась від 
великої слави про те, що збійник Савка врятував тут 
дівчину-красуню Оленку від розправи панських по
сіпак»40.

Як бачимо, у пліснеських переданнях присутній 
сюжет про погоню, причому в двох випадках йдеться 
про «любовну» причину переслідування.

Мотив переслідування присутній і на Коростенщині, 
де він міг розвинутись під впливом літописного опо
відання про страту Ольгою князя Мала. Вона мстилась 
древлянському предводителеві за вбивство її чоловіка 
Ігоря. Правда, тут княгиня переслідує вже свого чоловіка, 
який навіть ховається від неї в підземеллі. Є варіант, коли 
вона ненароком вбиває свого невпізнаного чоловіка41. 
Він побутував і на Київщині та Черкащині, правда, з 
іншими іменами героїв.
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зо
Давня Київщина. Цікавою є легенда, зафіксована в 

славнозвісному Трипіллі: «Одна из зтих гор назьівается 
«Девичь». О ней сохранилось в народе темное предание, 
что когда-то жила там одна княгиня девица. Что князь 
Михаил шел из Києва бором, потом через чистий брод, 
которьій войско его, взявши по Триполью земли, засипало 
плотиною. Потом хотел идти мимо Триполья, но девица 
не пропустила стрельбою из замка. И князь должен бьіл 
раскопать вьіше Девич-горьі другую гору для прихода. 
Но зато он проклял девицу и она провалилась в зем
лю»42. В м. Смілі, розташованому на березі р. Ірдинівки 
та колись існуючого тут болота Ірдиня, побутувала певна 
легенда «о каких-то княжеских детях: Юрие, Матроне 
и Домне. Первьій, рассказьівают, построил дом на горе, 
по сю пору назьіваемой Юрьевой горой. Дочь Мотрона 
вьістроила Мотронинский монастьірь... А Домна на
сипала Смелянскую плотину»43. За іншою легендою, 
назва гори пов’язана із Юрієм Хмельницьким44. «Лес, 
покрьівающий большую часть Юрьевой горьі, служил 
некогда, как говорит предание, парком; в лесу находился 
и замок. Действительно, в лесу заметньї следьі алей и 
дорог»45. На цій горі розташовувався курган «Грімуча 
Могила». «Названием своим он обязан подземному 
грому или гулу, сльїшаному будто-бьі на кургане по 
иньїм ночам»46. Біля с. Верхівки, поблизу р. Роставиці 
височіє велика гора, яку називають Королихою. «При 
зтой горе, по словам жителей, когда-то происходило 
сражение между неизвестньїм королем и королевой, 
вьшгранное последнею»47. В с. Таганчі про урочище 
«Королевское, жители говорят, что когда-то пришла в 
зто место королева с народом и великими багатствами. 
Поселившись в Таганче, построила замок, развела садьі 
и согнала сюда множество людей своими войсками. Но 
когда напали на нее татарьі, она ушла с своими войсками 
и построила Королевьій городок, где видержала оса
ду»4*. Могила-курган королеви Ядвіги є біля с. Кожанки. 
«Предание говорит, что королева Ядвига, разбившая 
неприятеля, в знак совершенной безопасности зтого 
края и своей об нем заботливости, приказала на месте 
битвьі водрузить хоруговь, дабьі под нее собирался 
рассеянньїй народ, с полною надеждою на ее помощь. 
Сама же Ядвига пустилась преследовать неприятеля. 
Проникнутьш благодарностью народ насьіпал на зтом 
месте могилу и назвал ее именем Ядвиги»49.

Про городище в с. Буках на Київщини І. Фундук лей 
говорить: «Место зто поньїне известно под именем 
Бакожин. При том сохранилось предание об осаде 
зтого замка ордой; о нечаянном нападении на одну, 
менее прочих укрепленную часть его; и об умерщвле- 
нии владетельницьі замка»50. Натомість Л. Похилевич 
подає таке. Тут «стоял город Бакожин, а в замковище 
двор владельца. Город Бакожин, по преданию, разо- 
рили татарьі после осади и нечаянного нападения на 
одну часть его, менее укрепленную. При чем умерщ- 
влен владелец замка и предводители его войск Волк и 
Орлик, именами коих названьї две большие могильї»51. 
Багатіший на деталі запис народної традиції, зроблений
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Е. Руліковським. Нібито в тутешньому замку Бакочині 
жила княжна Лелія. До неї залицявся татарський цар 
Мамай. Але, побачивши його кур’ячі ноги, княжна 
відмовила цареві. Тоді він взяв замок в облогу. Через 
потаємні двері Мамай увірвався до замку. Лелія наклала 
на себе руки. Побачивши це, її брат кинув в татарського 
царя млинарський камінь52.

Про замок в с. Бриліївці (Буркатові) люди розпо
відали наступне: «По преданию, его устроил в XVII в. 
казацкий старшина Боняк, имевший особую примету 
на левой щеке мьішь (родимое пятно) и 6 пальцев на 
правой руке. Немогчи защитить себя от неприятеля, он 
сам сжег зтот замок»53.

Найвідомішими є легенди про Перепята та Перепятиху. 
Поблизу прикиївського с. Мар’янівки відомі дві моги
ли, які згадуються в нашому літописі в 1151 році54. 
Зафіксована ж у XIX ст. легенда наступна: «Какой-то 
князь Перепят или Перепет каждую весну ходил с 
Надднепровья в поход и возвращался осенью. Раз, за
бившись в отдаленньїе места, долго не возвращался 
он к родньїм. Жена его Перепятиха, собрав особую 
дружину, в намерении отьіскать мужа или отомстить за 
него врагам, пустилась в поход знакомой ей дорогою. На 
месте, где теперь находятся могильї, она увидела против 
себя войско. И приняв его за чужое -  ибо на нем бьіла 
чужеземная одежда- вступила с ним в битву, в которой 
и пал князь Перепят, от руки своей женьї. Взошедшее 
солнце обнаружило ошибку. Тогда Перепят погребен бьш 
с величайшими почестями. А жена его, совершив над 
ним трапезу, в отчаянии лишила себя жизни. Оставитеся 
воиньї насипали над телами их две могильї, которьіе 
поньїне носят на себе их имена»55.

На давній Київщині зафіксований цікавий варіант 
цієї легенди. Йдеться про виникнення Мотронинського 
монастиря, заснованого поблизу сучасного хутора Буди, 
«змієвих» валів, гори Великодньої, в якій нібито похо
ваний Б.Хмельницький чи якийсь інший наш гетьман. 
«За легендою, князь Ярослав Мудрий подарував ці місця 
своєму бояринові Мирославу. Якось він пішов у похід 
на печенігів і повертався з перемогою. Аби перевірити 
пильність охоронців, своїм воїнам він наказав пере
одягнутися в строї печенігів. Мотря, дружина боярина, 
побачивши «ворогів», влаштувала засідку, і перші стріли 
убили її чоловіка. Усвідомивши фатальну помилку, вона 
заснувала монастир і пішла туди черницею56.

Вочевидь, легенда і назва обителі пов’язані з дру
жиною Богдана Хмельницького Мотроною. Гетьман, 
як відомо, забрав її від чоловіка та й одружився з нею. 
Однак, невдовзі Тиміш Хмельницький за подружню зра
ду і злодійство стратив її. В Суботові є Мотронинський 
ліс. Недалеко від нього є урочище «Княжа балка», куди 
нібито запливав човен княгині Ольги, а в Холодному 
Яру вона затопила чотири човни зі скарбами. В самому 
Суботові зберігся кам’яний останець Баба-плаха, схожий 
на людину. В цій місцевості багато підземних ходів, з 
якими також пов’язані легенди про скарби56а.



Перероблена пліснеська легенда присутня і в поль
ському епосі, зокрема, це казка «Втеча». Сюжет її такий. 
Молода королівна перебувала в полоні у злої чарівниці, 
в замку на високій горі. Заручений з нею королевич 
звернувся до доброї чарівниці по допомогу. Та, пере
кинувшись у голуба, прилетіла до королівни та принесла 
їй чарівні речі, які мали допомогти їй при втечі: гребінь, 
щітку, яблуко, простирадло. Втікаючи, вона кидала їх 
і виникали перепони для переслідувачки, відповід
но -  річка, ліс, гора, море. Королівна змогла дістатись до 
замку батька, де на неї чекав королевич. «Чарівниця на 
здохлому когуті померла. Велике море відразу зникло, 
залишився лише її труп на призамковому полі. Але на
віть ворони, чорні круки втікали від її стерва. Надурно 
намагались її поховати, земля щоразу викидала на верх 
нечистого трупа57. Аж однієї ночі вітер заніс бридкого 
трупа на подвір’я того замку, де чимало років чарівниця 
утримувала під охороною королівну»58.

На Поліссі низка великих каменів пов’язана із кня
гинею Ольгою. На них вона відпочивала після купання 
та під час подорожей; молилась. За місцевими пере- 
даннями, кам’яні брили ангели несли на будівництво 
Києво-Печерської лаври. Чи ж навпаки, чорти намагались 
ними запрудити Дніпро і залити водою Лавру59. Там же 
фігурує замок святої, що провалився під землю.

На російській Північі, на Псковщині, легенди про 
Ольгу також прив’язані до аналогічних каменів. На них 
вона лежала після купання, чи ж просто любила пере
почити. Фігурують там і її палац, сад та підземелля з 
дорогоцінностями. їх можна знайти тільки в ніч напе
редодні празника святої (11 липня). «Бо св. Ольга була 
велика чарівниця і наклала на свої скарби і сади чари, 
які зробили її любиме обістя невидимим»60.

Про кількацентнерний камінь розповідали, що його 
свята викинула з рукава, аби встигнути до церкви на 
Службу Божу. Про інший говорили, що коли вона йшла 
на війну з поганами, то хустка з каменями прорвалась 
і найбільший з них вилетів.

Як бачимо, попри статус Ольги як святої, на Псковщині 
про неї відкрито говорили, як про чарівницю. До цього 
могло спричинитись, попри явне запозичення із дав
ньоукраїнського фольклору, і певна мовна обставина. 
Адже позірно схожі до імені святої фінські слова УеІЬо, 
ОШауа означають чарівника61.

У «Ольжиних» легендах російської Півночі відсут
ній сюжет про переслідування. Натомість він зафіксо
ваний на граничній з Україною Курщині. У легенді з 
м. Льгова йдеться про те, що «Ольга -  сестра київських 
князів Аскольда та Діра -  християнка, красуня. Щоб 
захистити її від чийогось переслідування, брати по
селили її ... в містечку, яке і отримало свою назву від 
імені княгині»62.

Наявність у нашої княгині двох братів (трансформова
них у пліснеському епосі у двох бояр-охоронців) підтвер
джує і західноєвропейський епос. Правда, імена в них 
дещо інші. Це Асмунд і Геррьод «Тідріксаги» (бл. 1250) 
та Гертніт та Гірдір «Орвар-Оддсаги» (XIII ст.)63.

Олег -  Ольгер Донський -  Ян III Собєський. Правдо
подібно, інший давній пліснеський епос про князя Олега, 
тезоіменителя Одеська та батька Ольги, лежить в основі 
певної традиції про обставини народження 1629 року 
в Одеському замку майбутнього польського короля 
Яна III Собєського. Як стверджував у своїй «героїчній» 
біографії роду, «під час мого народження дуже сильно 
били громи, так що кравець моєї матері аж оглух і зали
шився таким до смерті. Власне тоді татари, яких громив 
славний Хмєлєцький, підігнались аж під сам замок»64.

Не може не впасти в очі схожість цих природних явищ
із обставинами появи на світ билінного Вольги-Волхва, 
реальним прототипом якого був князь Олег, батько Ольги. 
Легендарний герой був зачатий матір’ю від змія. Під 
час його народження дрижала земля і штормило море. 
Відразу ж майбутній герой попросив не пеленати його, 
а вбрати в богатирський обладунок65.

Свого часу в Пліснеському монастирі зберігався 
Служебник, який, засвідченням монахів (1931), «забрали 
поряд з іншими цінностями фіскальні органи 1812 ро
ку»66. На жаль, не було зроблено наукової публікації його 
покрайнього запису та не встановлено час створення. В 
ньому також йшлося про народження Яна Собєського, 
за словами цієї маргіналії «Європи сонця, місяця ота
манського затемнення, перуна східних країв»67. Отож, 
«після умиття народжене дитя поклали на мармуровий 
стіл, який відразу, якби пошкоджений перуном, тріснув 
на дві частини. Така дивна подія вразила присутніх. 
Велебний отець Сємашко з василіянського монастиря 
розірвав тишу такими словами: «І, вочевидь, немовля 
за порукою Всемилостивого отримало славу, яка буде 
знаною всьому християнству. Однак ця величезна слава 
розтріскається і стане шкідливою польському народо
ві»68.

Цей запис пов’язаний з батьком нашої святої, Олегом- 
Гельгі, через трансформований епос про нашого ге
роя, відомого у народів Європи вже як Гольгер (Огер) 
Данський69. Важко тепер сказати, чи текст маргіналії 
грунтувався лише на місцевому переданні, чи до нього 
долучили відомості, взяті анонімним василіянином з 
західноєвропейських публікацій ХУІ-ХІХ століть.

У французькій “Повісті про Роланда» (бл. 1060 р.) 
принагідно згаданий як приближений Карла Великого 
0§іег 1е Бапоіз. Згодом йому було присвячено окре
мий епос “Ьа СЬеуаІегіе сГО§іег <іе Вапетагс1іе”(1200- 
1215 рр.). Фігурує цей герой і в «Кагіата^пизза^а» (середина 
XIII ст.), як ОсИ§іег Бап$кі. В данській «Кагі Ма§пи8 
Кгопіке» (XV сг.) він названий Ноі^ег Башке о§ Вигтапд70. 
В її виданні 1534 р. герой іменується як 01§ег. У чисель
них передруках цієї книжки фігурує Но1§ег Башке. З ним 
пов’язані такі місцевості як Бульбєрґ, Ловнс, Ноннебаккен 
та замок Кронборґ в данському Гельсінґері. У 1789 р. 
Й. Баґґезен та Ф.-Л. Кунцен створили оперу «Но1§ег 
Б апзке» . У 1816 р. написав про нього поему 
П.-М. Меллер. Цьому ж епічному героєві 1837 року присвятив 
Б.-С. Інґеманн свій поетичний цикл.
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За однією з легенд Огер Данський прожив 200 років 

на острові Авалон, повернувся до Франції, тримаючи в 
руках головешку, в якій було сховане його життя71. На 
цьому ж острові оселився бог моря і смерті Огер Грізний. 
За іншими легендами тут жив і король Артур. Останній, 
як відомо з багатьох європейських легенд, століттями 
перебував у підземеллі зі своїми лицарями.

У написаній 1845 р. Г.-Х. Андерсеном казці «Гольгер 
Данець» є спільні елементи з традицією про народження 
Яна III Собєського. Тут розповідається наступне:

«В глибокому підземеллі, куди ніхто не заглядає, 
сидить Гольгер Данский. Він у залізному і сталевому 
обладунку; підпирає голову могутніми руками. Довга 
його борода міцно приросла до мармурової дошки сто
ла. Він спить і бачить все, що діється в Данії. Кожного 
Святого Вечора приходить до нього ангел Господній 
і говорить що все, що він бачить увісні -  правда. Він 
може спокійно спати, Данії нічого не загрожує. А коли 
настане якась небезпека -  старий Голгер Данський 
пробудиться. Мармурова дошка стола трісне, коли він 
потягне свою бороду. Він вийде на волю і так вдарить 
мечем, що грім розійдеться по всьому світові»72.

«Ольжині» легенди околиць Львова. Йдеться на
самперед про приміський Кам’янопіль. Висловлюю 
подяку Ігорю Бокалу, який звернув мою увагу на на
родні перекази цього села. Наприкінці XIX ст. місце
вий парох Порфирій Бажанський так пояснював назви 
трьох розташованих тут горбів. Отож, «каже народ 
Тріголовці, а найвижший се Дівка. Два братя рідні хо
тіли засватати сестру рідну. Та вдарив перун та всі троє 
стались камінєм». Автор уточнює: «Перше указувало 
би на Триглав, праслав[янське] божество, знане при 
Балтику і на Покуттю над Дністром. Друге -  на арійську 
Оеги -  ясну богиню, Діву, Діванну, дівчину»73.

Щодо першого твердження, то, правдоподібно, отець- 
парох запозичив його з літератури, і стосувалося воно 
іншої місцевості, на його рідному Покутті. У випущеній 
1876 року публікації археолог А. Кіркор говорить про 
наступне: «На схід від містечка Хотимира є скеляста 
вапнякова гора, звана Триголов або Триголоватка. А 
під нею розташована дуже велика печера і в ній ставок, 
з якого випливає струмок... Скала, яка збереглась до 
сьогоднішнього дня, називається Дівка. Скеляста та гора 
розташована при (давньому) городищі..., рівнолегло
з нею колись піднімався стовп, що зображав постать 
дівчини. Отож, той стовп величезних розмірів нази
вався Дівка, і від нього пішла назва прилеглої гори... 
Розташована побіч гора... від прадавніх часів називається 
Триголоваткою. Нічого на ній немає, від чого б вона 
могла отримати подібну назву. Проте нагадує вона відо
мого слов’янського Триглава або Білуна, або Прабога. 
У помор’ян (західнослов’янського племені. -  /. М ) 
він вшановувався як найвищий володар неба, землі
і води»74. До цього потрібно додати ще таку важливу 
топографічну деталь: в поморському місті Щеціні було

три гори, з яких середня і найвища присвячувалась богові 
Триглавові й там стояла його скульптура75.

Сусіднє з Каменополем село Сороки давнього по
ходження, згадується у 1421 році, коли король Ягайло 
надав вірменинові Григорієві76 «село Наше Сороки з 
монастирем і став, названий Коморів або Круків»77. 
Важливою є та обставина, що монастир мав за покро
вителя св. Архангела Михаїла78, культ якого на наших 
землях, вочевидь, почав закорінюватися ще в часи 
Великоморавської держави і міг поширюватися через 
варягів79.

Первісна частина села, за народною традицією, спер
шу називалась Боярець і розташовувалась у долині Рудці. 
Остання отримала свою назву від червоного від руди 
поточку Болярець. За народною легендою, «колись... 
над ним були такі великі войни, що упало стільки люди, 
аж загатили долину, а потік зачервонівся кров’єв»80. До 
речі, річка Полтва тут називається Ілдою81, що, правдо
подібно, походить від слова «ірда» -  іржа82.

Гайок в Сороках «звуть Ігрець»83. У зв’язку з цією 
назвою П. Бажанський наводить легенду, пов’язану із 
іншою пам’яткою природи. Йдеться про кам’яні скелі 
біля недалеких від Сорок прильвівських Лисинич та 
Винник.

«Чортову скалу звуть Ігрець і розказують. На весні'на 
Великдень війшла молодеж гаївки фати в лісі коло скали. 
На скалі сидів Сі<і-ЬІ8, прислухався, якоже заспівали на 
гаївці «Христос Воскрес» -  то затьмилося, зашуміло, 
загуділо, гора зсунулася і запали всі гаївчани»84.

Можливо, що етимологія назви потоку Болярець та 
села Боярець не пов’язана з словом «боярин», а дійсно 
походить від слова «бой». Не може не кинутись у вічі, 
що прикиївська Боярка (колишнє Городище Будаївка) 
на р. Боярці, розташована біля давнього «Білокняжого 
поля», з сотнями могил-курганів.

Назва села дала назву цілому горбогір’ю -  Сороки85, 
що тягнеться від львівських передмість Голоска, 
Замарстинова, Збоїськ через села Сороки, Пруси аж 
до Буська86, де розпочинаються знані нам вже Вороняки. 
В одному варіанті пліснеської легенди йдеться про те, 
що цариця Єлена, втікаючи від Буняка «казала за собою 
сипати великі гори, які Буняк з трудом переходив. Ті 
гори... від Львова аж до Києва тягнуться пасмами»87. 
Можливо, свідченням побутування у Львові легенд 
про Ольгу-Єлену є іменування в одному з документів 
гористого передмістя Голоска як “ОШ отко”88.

Не виключено, що саме прильвівське горбогір’я 
Сороки фігурувало у нашому давньому епосі і збере
глось у російському фольклорі як Сорочинські гори. 
Так, зокрема, у би ліні «Добриня і Змій» розповідається 
про те, що в печері на Сорочинських горах жила змія89. 
Одного разу вона викрала племінницю київського князя 
Забаву Путятичну. Щоб звільнити її, богатир сточує із 
нею тяжкий бій. «З убитої змії витікає така маса крові, 
що вона покриває землю від сходу до заходу... Земля 
розступилася і поглинула кров... Добриня йде до змі
їних печер і випускає звідти полон -  королів, князів,



королевичів, королівен, князівен; довго не знаходить 
Забави, нарешті відшуковує її в найглибшій печері, де 
зміята ссали її груди»90.

Натомість у биліні «Добриня та Маринка» мати 
героя наказує йому, щоб не ходив вулицею, «де живе 
королівна Маринка, бо вона вже перевела дуже багато 
королевичів, богатирів і простого люду». Не послухав 
її син, і випадково застрілив коханця Маринки Змія 
Лютого (Тугарина Змієвича, Ідолища). Королівна «ви
копала його сліди, поворожила над ними і приворожила 
Добриню..., обернула золоторогим туром». Тітка героя 
пригрозила «Маринці обернути її сорокою, коли вона 
не верне Добрині його людської подоби»91.

У наведених фрагментах досить багато елементів, 
попри саму назву, ідентичних до реалій Сорок та їх про
довження на схід, горбогір’я Вороняки. Це -  гори, печера, 
кривава битва, закриті в печері-підземеллі правителі; 
перса Забави -  «Цицата Баба», слід в камені -  слід ноги в 
Підкамені. Маринка полонила багатьох чоловіків -  те ж 
зробила в північноросійській легенді княгиня Ольга.

Повернімося, однак, до легенд Чортової скелі. 
Одну з них, за власним висловом «вільно переробив» 
у віршованій формі польською та німецькою мовами 
Ф.-К. Саломон. Два відповідні варіанти побачили світ 
у паралельних виданнях львівського календаря на 1822 
рік92. їх сюжет ідентичний, відмінність є в окремих 
деталях та іменах одного героя.

Отож, власником замку на Чортовій скелі (Ігрецю!) 
був шляхтич Ігор. Десь неподалік жив його брат Володар, 
якого він ненавидів через те, що той успадкував родові 
маєтності. Ненависть стала ще більшою, коли Володар 
одружився з шляхетною Аделею (у німецькому варіанті 
Софія). Оскільки згадані маєтності могли в майбутньому 
перейти до братових дітей-спадкоємців, Ігор намагався 
його отруїти. Під загрозою ув’язнення змусив свого сина 
Федора пострілом з лука вбити Володаря. Нещасний 
Федір, аби кров’ю змити цей злочин, відправляється 
на битву із загарбниками, аж під місто Буськ93. Там же 
він і загинув, над його похованням насипали могилу 
(курган)94. Дружина Володаря Адель-Софія пішла в 
монастир. Винуватець же всіх цих трагедій кинувся з 
вежі свого замку на скелю, коли його оточило військо 
сусідів-можновладців. Останні вщент зруйнували замок 
на Чортовій скелі.

Ф.-К. Саломон переклав місцеву легенду спершу 
польською, згодом -  німецькою мовами. Це видно з 
наступного. Говорячи про замок, він згадує його попе
редніх власників, мужність яких дивувала аж поганські 
божища («балвани»), на російській річці Волзі (!):
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ріанту звучить: «їх горді переможні стяги вставлялись 
навіть на берегах Волги»96, тобто слово балвани тут від
сутнє. Ф.-К.Саломон не зрозумів це місце українського

епосу. В оригінальній легенді, вочевидь, згадувалось про 
розрушені святою Ольгою-Вольгою поганські балвани, 
кумири. Як відомо, саме про це йдеться в житії святої, 
яка, обходячи Руську землю, «кумирьі ськрушаящи»97. 
Ф.-К. Саломон же потрактував антропонім Вольга як 
назву російської річки і прив’язав до неї балванів. Що 
літератор не створив основний сюжет, а дійсно вико
ристав народний переказ, видно з наступного. Всі його 
події в часі він пов’язав з облогою Львова козаками і 
татарами 1655 року та битвою під Журавном з військами 
семигородського князя Георгія Ракоці98.

В анонімно опублікованій 1838 р. науковій розвідці 
історик Д. Зубрицький піддав сумніву датування легенди, 
навівши документи про приналежність Чортової скелі 
вже від кінця XVI ст. львівським бенедиктинкам".

У 1857 році автор, що заховався під ініціалами 
«Т. С.», надрукував свою польськомовну переробку 
твору Ф.- К. Саломона100. У нього «предки... штандарти 
свої занурювали в швидкі хвилі Волги», упущена згадка 
про Буськ, замінені імена Ігоревого брата та його дру
жини. Замість Володаря та Аделі-Софії вже виступають 
Боян та Будислава.

Важко сказати, чому у різних варіантах імена геро
їв різні. Потрібно однак відмітити, що в епосі різних 
народів спостерігається явище «міграції» імен героїв, 
навіть в межах одного твору. Це відбувалось, коли при 
переробках якоїсь пам’ятки зникали певні герої, а їх 
імена переходили на тих, що залишились. Можливо, 
маємо тут справу саме з таким випадком.

У лисиницькій легенді основна сюжетна лінія -  кон
флікт між братами через жінку. Це ми вже бачили у 
російській легенді та грецькому повідомленні про об
ставини смерті князя Ігоря. Правда, в першому випадку 
злочинцем є Ігор, в інших -  вбивають його.

Жодне відоме джерело не говорить про брата Ігоря, 
який би носив ім’я Володар-Боян та мав дружину Адель- 
Софію-Будиславу Проте не потрібно вважати цих героїв 
(та їх імена) вимислом літераторів XIX століття. Адже 
через згадку в русько-візантійському договорі 944 року 
племінників Ігоря -  Ігоря та Яку на -  знаємо про наяв
ність у київського князя братів та братових101.

Імена подружньої пари Володар-Адель могли пере
йти від князя Володимира Святославовича та його дру
жини Аділі, вдови чеського можновладця Славніка102. 
Остання після розлучення з нашим київським князем 
також стала черницею103. У «Повісті временних літ» 
в часи Ольги -  Володимира відсутні згадки про будь- 
якого Володаря. Є така лише в пізньому російському 
Ніканавському літописі, в якому поряд з оригінальними 
унікальними відомостями присутні і деякі легендарні. 
Зокрема, під 1000 р. там говориться про подвиг билін- 
ного героя Альоші Поповича, коли «пріиде Володарь 
сь Половци кь Києву, забьівь благодіяніа господина 
свого князя Владимера». За відсутності правителя бо
гатир «Александрь Поповичь и уби Володаря, и брата 
его»104. Чіткіше сюжетна лінія лисиницької легенди 
виступає в «Сазі про Бьорна», хоч ім’я негативного
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героя тут інше -  Кальдимар. Як родич Володимира 
Святославовича («конунга Вальдамара») він мав право 
на половину князівства. Проте вирішив військовою 
силою забрати від київського правителя всю державу. 
Норвежець-варяг Бьорн вбив Кальдимара105.

Тепер, щодо Бояна. Насамперед це слово сприймаєть
ся як антропонім. Згадаймо «віщого Бояна» зі «Слова о 
полку Ігоревім» та «Боянову землю» в графіті останньої 
третини XII століття106. Може воно мати якийсь зв’язок 
із Боярцем, первісною назвою сусіднього із Чортовою 
скелею села Лисинич, та тамтешнім потічком Болярцем. 
Однак воно може означати і посаду -  баян (бан). Так 
іменувались у південних слов’ян правителі областей, 
їм підпорядковувались керівники менших територіаль
них одиниць жуп -  жупани. У цьому зв’язку потрібно 
нагадати, що ліс, в якому розташована Чортова скеля, 
іменується Жупан107.

І нарешті антропонім Будислава. Він близький до 
іменослова роду княгині Ольги. Як встановлено, її дідом 
по матері був князь Будимир, нащадкам якого надавали 
досить часто імена із часткою -  слав108.

Можливо, за побутування в Лисиничах «Ольжиного» 
епосу говорить і назва прискельної долини з джерелом 
надзвичайної за якістю води. Знана вона як «долина 
Єлени»109. Натомість, як відомо, з іменем св. Ольги- 
Єлени пов’язуються джерела з доброю водою як на 
Коростеньщині, так і на російській Півночі.

У 1836 р. у львівській німецькомовній газеті по
бачило світ оповідання «Сусіди», яке фактично було 
дещо переробленою поемою Ф.-К.Саломона110 (див. 
публікацію Галини Пасічник).

Остання відома мені легенда про Чортову скелю надру
кована, і вочевидь написана, Йожефом Блюменфельдом111 
(див. публікацію Ачли Паславської). В ній інший, воєнний 
сюжет. Виглядає на те, що з місцевого Ольжиного пе- 
редання тут запозичені лише окремі елементи. А саме, 
одруження з королівною; виїзд доброго духа, що жив 
у скелі, саме до Чехії; фігурування братів Болеслава 
та Ладіслава (тобто, Володислава), антропоніми яких 
близькі до іменослову роду Ольги112, а кількість відпо
відає кількості її братів. Не виключено, що прізвисько 
негативного героя, «надзвичайно сміливого і жорстокого 
Моромуха» (МогошисЬ), це переінакшене прізвисько 
билінного Іллі Муромця113.

Окрім легенд про Ольгу та Олега в околицях Львова, 
можливо, побутували якісь перекази і про Соловія 
Будимировича, дядька княгині по материнській лінії 
та бойового товариша її батька. На це може вказувати 
топонім «Соловйова могила» у с. Зубрі114.

Виявлення в околицях Львова легенд, в яких йдеться 
про князя Ігоря та св. Ольгу, дає підставу зарахувати 
до княжого епосу і певну колядку, відому у декількох 
варіантах. Початки у них такі:

«Ой піді Львовом на оболоню115 
Там NN. коником грає...
Під Львів ступає, лук натягає,
Лук натягає, на Львів пускає...
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Ой уві-Львові на оболони 
Збирається війна, вся їх рівня,
Захотічи вони царя звоювати 
Царя звоювати, царівну узять...»

Аби задобрити героя правитель або мешканці Львова 
(він же Білгород116, Царгород), дарують йому «миску 
червоних», «коня в сідлі». Врятувати місто вдається 
лише віддавши «панну молоду»117. З цими колядками 
перекликається українська пісня з Білорусі. В ній герой 
намагався викликати на поєдинок Білого Царя, що жив 
на «іншому березі дунаю». І хоч йому подарували книгу, 
золотий кубок, золотий перстень, не відступився від 
свого заміру, допоки не отримав царівну118. В першо
основі цих сюжетів йшлося про реальне одруження 
батька св. Ольги -  Олега (Гельги) -  з донькою правителя 
Руси Будимира119.

І на завершення. У двох своїх попередніх публікаці
ях я припускав можливість виявлення відомостей про 
святу Ольгу в епосах європейських народів. Вже після 
конференції в інтернеті вдалось натрапити на цікаві 
відомості. Наша княгиня опосередковано згадана у 
створеній 1716 р. оді120. В німецькомовній поемі та ко
ментарі до неї йдеться про те, що «вендо-ободритський 
принц Міцислав, взяв за дружину руську принцесу 
Антонію»..., «був одружений на доньці руського князя із 
Пскова». їх син «Білунг або Містевой, могутній прави
тель Мекленбургу», правив на о. Рюгені, а на материку 
«його володіння дійшли до Везеля і Ельби»121.

За цей же час вдалось встановити низку цікавих 
топонімічних паралелей. Так, теперішнє припліс- 
неське містечко Сасів первісно називалось Сашаго^ 
(зг. 1439 р. 122). П’ять кілометрів на північний захід 
від нього є гора Ріпин (зг.1591123), біля підніжжя якої 
розкинулось с. Гавареччина. За два кілометри від них 
розташована Свята гора. Назва села, вочевидь, похо
дить від західнослов’янського гідроніму Гавела124 чи 
назви тамтешнього слов’янського племені гаволян. З 
німецького фольклору відомо, що велетша-чарівниця 
Фрау Гарке, стоячи на горах Каммерн та Рінов, на
магалась кинути величезний камінь на християнський 
храм у місті Гавелберзі12- (дослівний переклад -  Гора 
Гавели).

Полабські легенди згадують «Рів Фрау Гарке»126, який 
начебто утворився від згаданого каменя. А у прикиїв- 
ському с. Біличах, в давнину нібито маєтності «нЬякой 
невісти, зовемой Бісова Баба»127, був «длинньїй ров, 
с незапамятньїх времен заросший травою, неизвестно 
почему названньїй Шаленою Бабою»128. Зараз це сум
нозвісне урочище «Бабин Яр». Найправдоподібніше ці 
топоніми в X ст. принесли на наші землі переселенці 
з Полаб’я.

Біличі в давні часи межували з Будечом (Будими- 
ричами), де народився Володимир Святославович, та 
Гостомилем. Є підстави пов’язувати обидва топоніми зі 
св. Ольгою. Ці поселення розташовувались на особистих 
землях княгині і вона, правдоподібно, назвала їх на честь



свого діда Будимира та далекого предка по материнській, 
великоморавській лінії Гостомисла. Вона ж іменувала 
на честь засновника чеської династії Пржемислідів 
град на нашій західній окраїні Перемишлем129. Біля 
нього ми також бачимо села Будомир та Гостиславичі130 
(зг. 1445131).

Річка Стир в Олеську іменується Ліберцею і бере свій 
початок з-під Білої гори. У зв’язку з цим гідронімом 
варто навести інші топоніми. Так, через давній чеський 
град Ліберце протікає річка Ліберце. А в околицях празь
кого граду є село ЬіЬег, за 10 км від граду розташована 
Віїа Нога, біля якої є Ноші ЬіЬос та Боїпі ЬіЬос132.

У деяких билінах про Іллю Муромця, герой прожи
вав у с. Карачарові поблизу м. Мурома133. Ця частина 
російського епосу виникла достатньо пізно, після XVI 
століття. Тому не виключено, що на час запозичення 
українських передань в останніх вже фігурувало роз
ташоване західніше Києва с. Карабачі. Його назва, в 
перекладі з тюркської «Чорний ліс», могла бути пов’яза
на з легендами про зустріч Іллі Муромця з Соловійом 
Розбійником, який чатував в лісі на подорожніх134.

Леонтій Войтович. Ім’я героя однієї з легенд -  
Моромух -  близьке до назв двох полабських племен, 
які Географ Баварський в латинській транскрипції подає 
як тогігапі та тегсіїапоз.

Ігор Мицько. Такий зв’язок не варто виключати. Адже 
вони були сусідами племені плісан, правдоподібних 
засновників Пліснеська.

Юрій Диба. Російський «Ольжин» епос, у порівнян
ні з тим, який зберігся у Пліснеську, під Львовом, на 
Київщині, є менший за обсягом та тематикою і значною 
мірою копіює український. Офіційна державно-церковна 
традиція його постійно культивувала. А в нас вона зане
падала і «перекривалася» Батиєм, королями, пізнішими 
польськими реаліями і т. д.

Ігор Мицько. Варто було б зробити науково-докумен
тальний фільм «Слідами княгині Ольги». Де б у згаданих 
місцевостях, по всій Україні, наживо записувались би 
від місцевих жителів легенди.

Леонтій Войтович. Не виключено, що в частині 
збережених легенд йдеться про Олену, доньку белзького 
князя Всеволода Мстиславовича (11195).

Юрій Диба. А можливо йдеться про Ланку-Єлену 
(Опісля 1099), доньку Бели І, угорського герцога, згодом 
короля. Була вона дружиною засновника першої галиць
кої династії князя Ростислава (*1038-|1067).

Ігор Мицько. До речі, українській історіографії варто 
позбуватись терміну «династія Рюриковичів», натомість 
увести термін «династія Володимировичів». Бо лише 
від св.Володимира ми можемо говорити про рельних 
осіб київської династії. Навіть зі князем Святославом 
не все остаточно зрозуміло.
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