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Образи людей у Галицько-Волинському літописі мають характерну 
особливість, притаманну, зрештою, всім творам літописного жанру. Всі 
персонажі Галицько-Волинського літопису є історичними особами, і, на 
відміну від персонажів, наприклад, історичних романів нового часу, по-
дії, пов’язані в цьому творі з його героями, не містять і йоти свідомого 
авторського вимислу. У літературознавстві “часто в значенні персонажа 
вживається термін герой твору”1, та якщо у більшості випадків ця синоні-
мічна заміна не передбачає жодної змістової різниці, то стосовно, зокрема, 
Галицько-Волинського літопису саме термін “герой твору” є найчастіше 
найбільш семантично влучним. Літописна розповідь, власне, і зосереджу-
ється на зображенні історичних героїв, представляючи їх у тексті вже як 
героїв твору. 

Розмірковуючи про долю героя в романі й éпосі Середньовіччя,        
М. Бахтін робить висновок: “Герой у цьому світі “вдома” (та не на бать-
ківщині); він такий самий чудесний, як цей світ: чудесне його походження, 
чудесні обставини його народження, його дитинства та юности, чудесна 

1 Лесин В. М. Літературознавчі терміни: Довідник. – К.: Радянська школа, 
1985. – С. 156.
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його фізична природа тощо. Він плоть від плоті й кість від кости цього 
чудесного світу, й він найкращий його представник”2. Загалом, це доволі 
влучна схема і для героя українських літописів. Людина-герой Галицько-
Волинського літопису, залишаючи свій відбиток на характері історичної 
події, перебуває в постійному русі та стає учасником дедалі нових істо-
ричних подій. Завдяки цьому літописна історія одержує розвиток. Але і 
сама людина, її сутність, вибір нею того чи іншого шляху становить сенс 
історії. 

Відтак у межах літописної історії можна виокремити кілька основ-
них людських ситуацій. 

1. Герой і не-герой
“Характеристичною прикметою пізнішої дружинної верстви, – пи-

сав М. Грушевський, – являється саме се, що в ній виступає особа ватаж-
ка не іменем тільки, а самою річею: настільки випинається, що фактично 
закриває собою всю дружину. Та або сходить на безголосу службу – на 
військо статистів, які виконують розпорядження свого “пана”, або зовсім 
заникає і перед нами малюється тільки постать героя, навіть без згадки, 
що він свої діла виконує все-таки за поміччю війська, полку, дружини і т. д. 
Так, як на старих лубках, де на переднім плані малюється велична постать 
героя, а десь позаду, між кінськими копитами, видніється його військо”3. 
Важливими тут є “особа ватажка”, його “ім’я”, його “річ”, сама постать 
“героя” “на переднім плані”, що “фактично закриває собою всю дружину”. 
Це, здається, і є найголовніші риси літописного героя, зумовлені родовою 
ситуацією, його безпосередньою причетністю до тексту Галицько-Волин-
ського літопису, яка розкривається насамперед через найменування героя. 

На самому початку Галицько-Волинського літопису з’являється ім’я 
Романа – “вікопомного самодержця усієї Русі”4.

Літопис починається смертю Романа, і дуже цікаво простежити 
впродовж розповіді функцію його імення. В ідеологічній заанґажованості 
Галицько-Волинського літопису, в його спрямованості (радше за інерцією) 
до об’єднання “земель Руських” “викликання духа” Романа Мстиславича 

2 Бахтин М. Формы времени и хронотопа в романе // Бахтин М. Вопросы 
литературы и эстетики. – М.: Художественная литература, 1975. – С. 304.

3 Грушевський М. Історія української літератури: В 6 т. 9 кн. – Т.1. – К.: 
Либідь, 1993. – С. 251.

4 Галицько-Волинський літопис / Пер. з давньорус. Л. Є. Махновця. – Львів: 
Червона калина, 1994. – С. 6. Надалі посилання на це видання робитиму в тексті 
в дужках: напр.: (ГВЛ, с. 6).
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набуває особливого значення. Вчинки героїв, а обов’язково вчинки нащад-
ків Романа, постійно співвідносяться з його образом – образом ідеального 
судії, що за життя був свідомий свого тісного зв’язку з велетнями мину-
лого, насамперед із Володимиром Мономахом: Роман “ревно наслідував 
предка свого Мономаха, що погубив поганих ізмаїльтян, тобто половців, 
вигнав [хана їхнього] Отрока в Обези за Залізнії ворота, а [хан] Сирчан 
зостався коло Дону, рибою живлячись. Тоді Володимир Мономах пив золо-
тим шоломом із Дону, забравши землю їх усю і загнавши окаянних агарян” 
(ГВЛ, с. 6). 

І впродовж цілого твору зберігається магія імені Романа Мстислави-
ча: зовсім малого Василька Романовича у Бересті зустрічають “з великою 
радістю..., немов великого Романа живого побачили” (ГВЛ, с. 10). 

Герой, котрий іде з важливим ділом або словом, з гордістю зазначає: 
“Се я князь Мстислав, син королів, онук Романів, установляю ловче на бе-
рестян вовіки за їх коромолу…” (ГВЛ, с. 160). 

Обов’язкова також згадка про зв’язок із Романом того чи іншого по-
мерлого героя: “… Помер благовірний і христолюбивий великий князь воло-
димирський, на ім’я Василько, син великого князя Романа [Мстиславича]” 
(ГВЛ, с. 117). “А коли світала п’ятниця, то тоді преставився благовірний 
і христолюбивий великий князь Володимир, син Васильків, онук Романів, 
княживши після отця двадцять літ” (ГВЛ, с. 149). 

Або так: “… У Юрія князя у Львовича помер син, на ім’я Михайло, 
який був малим. І плакали по ньому всі люди, і, спорядивши тіло його, по-
ховали його в церкві Святої Богородиці в Холмі, що її спорудив був прадід 
його, великий князь Данило король, син Романів” (ГВЛ, с. 134). 

Утім, неможливо вважати Романа Мстиславича героєм Галицько-Во-
линського літопису, – він виконує тут роль, подібну до ролі Привида батька 
Гамлета у Шекспіра, виступає “як добре й мудре навіювання згори”5, що 
може вважатися щонайбільше символом розвитку літописної історії та лі-
тописної пам’яті, бо не має, крім імені, своєї “речі” – своєї присутности в 
історичних подіях. Тобто образ князя Романа, який епізодично з’являєть-
ся в Галицько-Волинському літописі, належить винятково минулому часу 
твору саме своєю “річчю”. 

Таким чином, наступний етап входження в ситуацію героя – це во-
лодіння своєю “річчю”, тобто здатність активно, з певною метою вносити 
свою іменованість у ту чи іншу історичну подію. Можна сказати й так, що 
герой сам втручається в історичну подію, а не-герой потрапляє туди з ми-

Í. Ôåäîðàê

5 Словник античної міфології. – К.: Наукова думка, 1989. – С. 85.
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лости автора літопису. Ця активність “речі” героя немовби єднає літописні 
час і простір, але не становить остаточної ситуації героя. 

У літописному оповіданні “У рік 6789 [1281]” ідеться, між іншим, 
про боротьбу Володимира Васильковича з польським князем Болеславом 
за “город Сохачев” і, зокрема, про подвиг двох простих воїнів: безіменного 
“пруссина” і Раха – боярського сина, слуги князя. Обставини їхньої звитя-
ги та смерті такі: “Коли війська йшли мимо Сохачева города, то в сей час 
виїхав був князь Болеслав із города, підстерігаючи, аби де вдарити [на 
противника] в розвідці. Володимир же князь наказав був своїм воєводам, 
Василькові, і Желиславу, і Дунаєві, так: не розпускати раті пустошити, а 
піти всім до города. Але ці, чоловіка з тридцять, і [воєвода] Блус Юр’єв із 
ними, утаївшись од війська, поїхали на село і, перейнявши дорогу од села, 
тому що челядь утікала до лісу, поїхали вслід за ними. І в той час ударив 
на них Болеслав з ляхами. І дружина їх обох, [пруссина і Раха], не витри-
мавши, кинулася навтікача вся з Блусом. А ці два не побігли, Рах із прус-
сином, а вчинили діло, достойне пам’яті, і стали обидва битися мужньо: 
пруссин з’їхався з Болеславом князем і тут був убитий багатьма [ляхами], 
а Рах убив боярина знатного Болеславового, але тут і сам прийняв поді-
бний кінець. Так померли сі обидва, мужні серцем, зоставивши по собі сла-
ву будущому віку. Після цього ж Володимир поїхав із Берестія до [города] 
Володимира” (ГВЛ, с. 129). 

Тут, якщо мати на увазі Раха, є й “ім’я”, і “річ” людини, і навіть по-
двиг на “славу будущому віку”, проте немає ситуації героя вповні. У цьому 
випадку “постать” того-таки Раха не є “на переднім плані” й водночас не 
“закриває собою всю дружину”. Ця історична подія взагалі однопланова, 
а отже, немає плану переднього та заднього; “ім’я” та “річ” Раха ні з якою 
підпорядкованою йому і “закритою” (заслоненою) ним силою не пов’я-
зані, тут, іншими словами, бракне перспективи. І “пруссин”, і Рах є самі 
одними з дружини, яка вийшла (причому самовільно) з-під влади героя 
– Володимира, адже “Але ці, чоловіка з тридцять... утаївшись од війська, 
поїхали на село”. Натомість “після цього ж Володимир поїхав із Берестія 
до [города] Володимира”. І в цьому короткому повідомленні, на відміну 
від постійних згадок про Романа, на відміну від розлогої розповіді про 
“пруссина” та Раха, перед нами всі ознаки ситуації героя: його “ім’я”, його 
“річ”, його активний вибір – перехід із історичної події Сохачева й Берестя 
до історичної події Володимира-міста – і його “передньоплановість”, коли, 
з одного боку, не виникає жодних сумнівів, що поїхав він не сам, а з іншого 
– це “не сам” нікого не цікавить, перебуваючи, за М. Грушевським, “десь 
позаду, між кінськими копитами”. 
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2. Воїн і не-воїн
“Не доводиться сумніватися в тому, – пише Йоган Гойзинґа, – що... 

ідеал лицарства, відданості, доблесті й самовладання чимало прислужив-
ся розвитку тих культур, що його сповідували. Хай навіть здебільшого 
це була фікція та вигадка, але він, цей ідеал, таки підвищив моральний 
рівень і суспільного життя, і виховання. Одначе під впливом епічної та 
романтичної фантазії історичний образ тих народів, що сповідували цей 
ідеал, зазнав дивовижного перетворення, спонукаючи час від часу навіть 
найлагідніші душі прославляти війну гучніше, ніж воєнна дійсність на те 
заслуговувала, бо на війну вони дивилися крізь міраж лицарської тради-
ції”6. І якщо вже вести мову про “ідеал лицарства, відданості, доблесті й 
самовладання” в певних культурах, які його активно сповідували, то, без-
перечно, серед перших у цьому умовному списку культур стоятиме укра-
їнська, а коли говорити про “історичний образ цих народів” і “лицарську 
традицію” загалом, то найперше – це традиція нашого літописання і творе-
ний окремими літописними пам’ятками образ історії, який значною мірою 
сприймає війну “крізь міраж” згаданої лицарської традиції, а також – слід 
мати це на увазі – свого функціонального призначення. Водночас далеко 
не завжди поетика літопису надає перевагу, так би мовити, “турнірно-кур-
туазному” тону. Численні сторінки творів літописної традиції не тільки не 
ідеалізують війну, а і скрушно сумують через існування цього лиха. 

У Галицько-Волинському літописі герой, беручи участь у воєнних 
походах, битвах і сутичках, значною мірою емблематизується з погляду 
якраз батального. Позаяк автор літопису (а особливо його першої, “га-
лицької”, частини), добираючи історичні факти для трансформації їх в іс-
торичні події та зупиняючи свій погляд найчастіше на військовому жит-
ті, користується певним стандартом, то і головні дійові особи цих подій 
мають зазвичай стандартний арсенал учинків, моральне обґрунтування та 
наслідки яких теж не вирізняються великою різноманітністю. Можна на-
вести безліч традиційних висловлювань літописця, які вказують на пев-
ний лицарський кодекс чести. Про обов’язки героя-воїна щодо майбутньої 
битви йдеться, наприклад, у літописному оповіданні “У рік 6742 [1234]”. 
Коли Данило з князем Володимиром Рюриковичем і воєводою Миросла-
вом зустрівся біля Звенигорода з половецьким військом, “Володимир хотів 
вернутися і Мирослав говорив про повернення, але Данило сказав: “[Так] 
не подобає Воїну, який кинувся у бій, або звитягу здобути, або впасти од 
ворогів” (ГВЛ, с. 49). 

Í. Ôåäîðàê

6 Гейзінга Й. Homo ludens. – К.: Основи, 1994. – С. 120.



282

ìèñòåöòâî ³ êóëüòóðà

Оце “або... або”, заздалегідь визначене справжньому воїнові, теж су-
проводжують у літописі характерні висловлювання. При цьому літописець 
радо обійшовся би без повідомлень про невдачу улюбленого героя. У лі-
тописному оповіданні “У рік 6743 [1235]” про поразку Данила від князя 
Ростислава та його батька Михайла сказано і не сказано: “І відняли вони од 
Данила Перемишль” (ГВЛ, с. 53). 

Натомість перемогу над ляхами та взяття Любліна розлого і захопле-
но описує автор у літописному оповіданні “У рік 6753 [1245]”: “… Данило 
князь із братом Васильком зібрали силу свою і повеліли підготувати пращі 
та інші знадоби для взяття города, і прийшли обидва на город Люблін. За 
один день були вони удвох під городом [Любліном], [вирушивши] із Хол-
ма зо всіма воями і пращами. І пращі метали, і стріли, як дощ, ішли на 
город їх, і ляхи, побачивши, що все сильніше в битві налягають русичі, 
стали просити, [щоби] ласку дістати. Данило ж і Василько дали наказ, 
зобов’язавши їх [і] кажучи: “Не помагайте князю своєму”. І вони пообі-
цялися се вчинити, і Данило з братом вернулися, пустошивши землю ту” 
(ГВЛ, с. 67). 

Такі розгортання історичних подій, супроводження їх риторичними 
фігурами, присутніми в тексті й підтексті символами кари та ласки, неод-
мінною нагородою – пустошенням “города” чи “землі” чужої – надають 
війні в Галицько-Волинському літописі значення радше ритуального, ніж 
суспільно-політичного. Для героя-звитяжця найголовніше в цьому ритуалі 
– здобути честь. Естетичний (!) ритуал війни й емблема чести героя по-
казово поєднані в розповіді літописного оповідання “У рік 6760 [1252]” 
про приїзд Данила з військом на запрошення угорського короля Бели для 
участі в кампанії проти німців. Варто зазначити, що “парад” галицького 
війська відбувався у присутності німецьких послів, – воістину, не війна, а 
лицарський турнір!

“І виїхав король із ними назустріч же Данилу князю, і Данило прибув 
до нього, спорядивши всіх людей своїх. Німці тим часом дивувалися оруж-
жю татарському: бо коні були в личинах і в попонах шкіряних, а люди в ла-
тах, і велике було сяйво полків його од оружжя, що виблискувало. Сам же 
[Данило] їхав обіч короля, за звичаєм руським, а кінь під ним був диву подо-
бен, і сідло позолочене, і стріли, і шабля золотом [були] оздоблені та інши-
ми прикрасами, що аж дивно, а жупан із золототканого єдвабу грецького 
і широким золотим мереживом обшитий, і чоботи зелені козлові, обшиті 
золотом. І коли німці дивилися і багато дивувалися, сказав йому король: 
“Я не взяв би тисячі срібла замість сього, що ти прийшов єси згідно із зви-
чаєм руським предків своїх”. І попросився [Данило] у нього в шатро, тому 
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що велика спека була дня того. І він узяв його за руку і повів його у намет 
свій, і сам роздягнув його і убрав його в одежу свою. Таку ото честь він 
учинив йому, і прийшов [Данило] до себе додому” (ГВЛ, с. 79-80). 

Цікаво, що “честю” і обмежилась уся участь Данила в цій нібито 
війні. 

Безперечно, на підставі таких місць Галицько-Волинського літопису 
можна говорити про війну “як функцію культури”7, позаяк у цьому випад-
ку “вона провадиться в межах певного кола, члени якого визнають один 
одного рівними чи бодай рівноправними”8. Зовсім інша річ – боротьба з 
“невірними” (татарами, половцями, ятвягами, литвою тощо), що змушує 
приймати правила гри менш цивілізованого супротивника: підступи, за-
сідки, змови, нічні напади тощо. У літописних оповіданнях “У рік 6760 
[1252]” й “У рік 6761 [1253]” періодично йдеться про сутички “русичів” із 
“литвою”. Ось “Данило порадився з братом своїм і послав [послів] у Ляхи 
до князів лядських, кажучи: “Нагода є християнам на поганих [піти], бо 
вони самі воюють межи собою” (ГВЛ, с. 80). 

Відтак діється щось отаке: “… Послали вони обидва, [Данило й Ва-
силько], багатьох своїх піших воїв і кінників на городи їхні, [Миндовга і 
синів його], і розграбували вони всю вотчину їх і землі їх. Миндовг тоді 
послав сина свого [Войшелка], і пустошив він довкола [города] Турійська” 
(ГВЛ, с. 83). 

Згідно з Й. Гойзинґою, “такі смертовбивства навряд чи гідні на-
зиватися війною”9, бо “поняття війни тільки тоді набуває чинності, коли 
особливий стан урочисто проголошеної загальної ворожості визнається 
відмінним від особистих сварок та міжродової помсти. Таке розрізнення 
враз переводить війну не тільки в агоністичну, а й в обрядову царину. Тим 
самим війна підноситься до рівня святої справи, стає загальним випробу-
ванням сил і з’ясуванням судьби; сказати коротко, вона стає частиною того 
комплексу понять, де в нерозривній єдності знаходяться справедливість, 
доля і честь”10. 

3. Князь і не-князь
Князь у літописі – особа незвичайна. Автор літописного твору, праг-

нучи подати певний образ історії, насамперед зосереджує увагу на поста-

Í. Ôåäîðàê

7 Гейзінга Й. Homo ludens. – К.: Основи, 1994. – С. 106.
8 Там само.
9 Там само. – С. 112.
10 Там само.
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тях володарів – князів. Вони, за рідкісними винятками, єдині герої літо-
писної літератури. Середньовічний канон історичного письменства тяжів 
до створення ідеального персонажа художнього твору, героя, котрий був 
покликаний заступити власними чеснотами всі прояви нехристиянської 
поведінки людей свого часу. Звідси особлива увага літописця до осіб, від 
народження наділених священним правом володіти долею народу та його 
землі; звідси авторська настанова – бути справедливим, а водночас не на-
шкодити обраному Богом героєві твору, виправдати чи пояснити ті його 
вчинки, що суперечать ідеальному образу володаря. Але звідси й особлива 
відповідальність, що покладається на вибраного. 

Князь символізує в літописі вагу для тієї території, яка в той чи ін-
ший період йому підпорядкована. Це чітко видно на прикладі зображення 
в літописах різних галицьких володарів. Загалом у “Літописі Руському” 
згадано про двадцятьох галицьких князів і одного боярина – Доброслава 
Суддича, – який певний час був фактичним князем у Галицькій землі. 

Прикметно, що в Початковому літописі немає жодного повідомлен-
ня про будь-кого з галицьких володарів. Час написання цього твору й епо-
ху, що її він описує, прийнято вважати “Золотим віком”, порою найвищого 
розквіту і злету Києва. Відтак уся увага тут – до великих князів київських 
і – побіжно – до володарів сусідніх зі стольним градом земель, насамперед 
Чернігівської та Переяславської. 

Уперше про галицьких князів згадується на початку Київського літо-
пису. Літописне оповідання “У рік 6647 [1139]” подає драматичні перипе-
тії боротьби між Ольговичами та Мономаховичами, коли “привів Всеволод 
Ольгович половців до [города] Прилука, і взяв він інші городи, і захопив 
Посулля”11. 

Тоді київський князь Ярополк Володимирович (син Мономаха) 
“скликав братів своїх, і з синівцями своїми зібрався, і з суздальцями та 
ростовцями, і з полочанами та смольнянами, і [з] киянами та переяслав-
цями, і Васильковичі [Іван та Ростислав прийшли], і Володаревич [Воло-
димирко] прислав [на] поміч галичан…”12.

На боці Мономаховичів, таким чином, виступили відразу два кня-
зі, які в різний час володіли Галичем: Володимирко Володаревич (онук 
Ростислава Володимировича, двоюрідного брата Володимира Мономаха) 
й Ігор Василькович (двоюрідний брат Володимирка Володаревича). Як 

11 Літопис Руський / Пер. з давньорус. Л. Є. Махновця. – К.: Дніпро, 1989. 
– С. 190.

12 Там само.
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відомо, згадана усобиця закінчилася мирно: Всеволод Ольгович і Яро-
полк Володимирович “… цілували чесного хреста, і розійшлися кожен 
до себе”13.

Проте початок внутрішніх чварів, які поступово призвели до занепа-
ду Києва, було покладено. З цього ж моменту починає підніматися, міцніти 
і набувати державної ваги Галич – майбутній центр Галицько-Волинського 
князівства. І це специфічно відбито в літописі. 

Обидва згадані вище галицькі князі належать, за Л. Махновцем, до 
дев’ятого коліна в генеалогії руських князів, яка бере початок від Рюри-
ка. Усього цей родовід налічує п’ятнадцять поколінь, причому два останні 
складаються винятково з представників галицької династії14. Тому симво-
лічно, що перші галицькі володарі з’являються на сторінках літопису саме 
в момент усобиць між претендентами на київський престол. 

Поступово Галич i його володарi стають у центрi лiтописної опо-
вiдi, особливо ж, звiсно, Галицько-Волинського лiтопису. Десяте колiно 
вже згаданого родоводу представляють галицькi князi Володимир-Петро 
(учасник славнозвiсного походу на половцiв 1185 року) та Роман i Ростис-
лав Iгоровичi, а також славетнi Ярослав Осмомисл (син уже згадуваного 
Володимирка Володаревича) та Мстислав-Федiр Удатний, батько Романа й 
дiд Данила Галицьких. 

Саме Роман, Данило, а також син Данила Лев складають, так би мови-
ти, символiчну вiсь змiцнення Галицького князiвства, утворення та розквiту 
князiвства Галицько-Волинського i занепаду Галицько-Волинської держави. 
Вiдповiдним є i їхнє зображення – вже в Галицько-Волинському лiтописi. 

Можна виокремити кiлька типiв князiв як персонажiв лiтописної 
iсторiї. Наприклад, тип невтомного захисника та примножувача земель 
представляють Святослав Iгорович i Роман Мстиславич, чий образ уже 
було розглянуто. Є ще тип наверненого грiшника (Володимир Великий i 
його баба Ольга); тип князя-книжника (Ярослав Мудрий i Володимир Ва-
силькович). Син Романа Данило представляє тип розумного володаря та 
благородного воїна (найближчий аналог – Володимир Мономах). Велич 
Данила, а разом iз ним усiєї Галицько-Волинської держави символiзують 
у творi вже згаданий опис своєрiдного “параду” галицького вiйська перед 
угорським королем Белою та папська коронацiя Данила15. 

Í. Ôåäîðàê

13 Там само.
14 Там само (додаток).
15 Полное собраніе Русскихъ лѣтописей. – Т. ІІ. Ипатьевская лѣтопись (изд. 

второе). – СПб., 1908. – С. 826-827.
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Дещо несподiваним (з першого погляду) є образ князя Льва Дани-
ловича, яким його подає автор Галицько-Волинського лiтопису. Спочатку 
Лев пiдступно вбиває свого кума (хресного батька свого сина Юрiя) Вой-
шелка – “од зависті, що той дав був землю Литовську брату його Швар-
нові” (ГВЛ, с. 117). 

Потiм вiн обдурює чотирьох князiв, намовивши їх помститися 
литовському князевi Тройдену за те, що той напав на Дорогичин, який 
належав Львовi, – а сам тим часом узяв “із татарами окольний город” 
(ГВЛ, с. 121). 

А вiдтак Лев Данилович, за лiтописом, наполегливо домагається 
бодай мiзерної частки спадку свого двоюрiдного брата Володимира 
Васильковича волинського. Sic transit gloria mundi! Услiд за Києвом i його 
героями занепадає, переставши народжувати титанiв, i Галич. 

А про те, що галицьких князiв, починаючи вiд Романа, вже дуже мало 
тривожив київський стiл, який вони могли би легко здобути, свiдчить бодай 
те, що сам Роман посидiв у Києвi “аж” два тижнi (початок лютого 1204 
– середина лютого 1204), а Данило, не захотiвши залишатись у столицi, 
посадив у Києвi свого тисяцького Дмитра (зима 1239/40 – 6. ХII. 1240)16. 

Але князь у лiтописi – не тiльки iсторична постать. Слiд звернути увагу 
на вiдображення в Галицько-Волинському лiтописi ситуацiй “вокняжiння”, 
процесiв князювання й епiзодiв кiнця княжiння. Крiм цього, “вступ на 
престол” – це акт, по сутi, вторинний: вiн або пiдкреслює ситуацiю князя, 
або, навпаки, пiдтверджує ситуацiю не-князя, коли престол тимчасово 
займає якась “невроджена сутнiсть”, як-от група бояр-коромольникiв. 
Останнiй випадок вельми яскраво iлюструє початок лiтописного 
оповiдання “У рiк 6714 [1206]” – словами боярина Iллi Щепановича до 
князя Мстислава Ярославича Нiмого: “Княже! Ти вже на Галичиній могилі 
посидів єси, отож, і в Галичі ти княжив єси!” Насміялися ж вони над 
ним…” (ГВЛ, с. 11). 

Та, незважаючи на це, вже в лiтописному оповiданнi “У рiк 6727 
[1219]” Мстислав “бере” в Галичi зрадливого угорського принца Коломана, 
“був бо тут із Коломаном [воєвода] Іван Лекин, і Дмитро…” (ГВЛ, с. 24). 

Цi подiї показують нам: а) що i не-князь, як-от боярин Iлля Щепанович, 
виступає героєм у певнiй ситуацiї (має “iм’я”, “рiч”, має за собою певну силу, 
вчинок, який впливає на розвиток iсторiї та переходить iз історичної події 
про зустрiч його з Мстиславом в історичну подію – про його насмiшку над 

16 Літопис Руський / Пер. з давньорус. Л. Є. Махновця. – К.: Дніпро, 1989. 
– С. 522.
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князем), але б) що ситуацiя героя-князя виграшна порiвняно з ситуацiєю 
не-князя, бо навiть обряд антипрестолування, здiйснений Мстиславовi, 
по сутi все ж iнтронiзував його (тiльки в межах iншої iсторичної подiї), а 
водночас не додав i крихти “вроджености” боярину. 

Галицько-Волинський лiтопис у його “авторськiй iсторiї” вiдходить 
вiд мiфологiчної свiдомости авторської історії “Повhсти временныхъ 
лhтъ” i подає модель героїчної “авторської iсторiї” та стає твором 
християнської культурної течiї. Вельми яскраво це виявляється при 
розглядi саме поданих у ньому ситуацiй “вокняжiння” порiвняно з 
подачею Початкового лiтопису. “Слід гадати, що ментальнiсть язичницької 
епохи, в умовах якої пiвтора столiття еволюцiонувала влада київських 
князiв на очах у писемної iсторiї, не передбачала якого-небудь обряду, 
що санкцiонував би вступ князя у володiння. Принаймнi язичницькi 
уявлення про князя в тому виглядi, в якому вони можуть бути сьогоднi 
реконструйованi, не мiстять таких вказiвок. Водночас лiтописнi тексти, якi 
містять слiди мiфологiзованих переказiв, усе ж займаються процедурою 
передачi влади. У таких текстах реконструюються двi мiфологеми, в 
яких язичницьке суспiльство осмислювало цей феномен: мiфологема 
“умертвленого царя” (якщо користуватися термiнологiєю Д. Д. Фрезера) 
та мiфологема “князiвського весiлля”. Обидвi вони вiдновлюються не 
тiльки в якихось своїх частинах, але й мiстяться в цiлісних текстах, для 
яких є основною моделювальною iдеєю: перша – в переказi про смерть 
Олега вiд коня, друга – у двох лiтописних легендах про одруження князя 
Володимира з Рогнiддю. Мiфологiчна свiдомiсть, заснована на вказаних 
парадигмах, уявляє собi перехiд влади у виглядi двох послiдовних обрядiв: 
насильницького умертвiння попереднього князя та пошлюблення його 
доньки з новим володарем”17. Галицько-Волинський лiтопис, уже при 
кiнцi твору, пропонує третiй шлях – цивiлiзований, як сказали би ми зараз, 
передачi влади. Водночас тут якнайширше розгортається образ князя 
Володимира Васильковича. 

У лiтописному оповiданнi “У рiк 6795 [1287]” вмiщено заповiт князя 
Володимира, складений цiлковито в дусi християнського смирення та 
перейнятий зворушливою турботою про рiдних князевi людей. Історична 
подія цього заповiту максимально зближується з iсторичним фактом 
добровiльної передачi князiвської влади: “Во ім’я Отця, і Сина, і Святого 
Духа. Молитвами Святої Богородиці і Приснодіви Марії і святих ангелів. 

Í. Ôåäîðàê

17 Толочко А. П. Князь в Древней Руси: власть, собственность, идеология. 
– К.: Наукова думка, 1992. – С. 140.
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Се я, князь Володимир, син Васильків, онук Романів, даю землю свою всю і 
городи по своїм животті брату своєму Мстиславу і стольний свій город 
Володимир” (ГВЛ, с. 140). 

Цей документ створює унiкальну для лiтопису ситуацiю метаморфози 
князя в не-князя. Очевидно, така ситуацiя була вельми цiкавою для 
розгляду вже самого лiтописця, а для всієї лiтописної традицiї – безумовно 
новою. Саме тому вiд цього моменту аж до опису смерти Володимира 
Васильковича, поданого вже в наступному лiтописному оповiданнi – 
“У рiк 6796 [1288]”, – лiтописець тiльки те й робить, що аналiзує нову 
ситуацiю, несподiваний вимiр князiвської влади. Тут уперше втрачається 
категоричнiсть самої влади, вiдбувається її роздвоєння на формальну 
(Мстислав) та iдеальну (Володимир), а вiдтак революцiйно поглиблюється 
розумiння її сутности як “авторською iсторiєю” лiтописця, так, урештi-
решт, i самою “iсторiєю” Галицько-Волинського лiтопису. Символiчно 
тричi перевiряється на мiцнiсть оця iдеальна форма влади, скрiплена 
братерською угодою, цiлуванням хреста i доброю волею та авторитетом 
обох князiв. 

Спочатку спокуса є Мстиславовi: “Урядившися ж з братом, [Мсти-
слав] поїхав до [города] Володимира. А приїхавши у Володимир, поїхав він 
у єпископію до [церкви] Святої Богородиці і скликав бояр володимирських 
брата свого, і міщан руських, і німців, і повелів передо всіма читати 
грамоту братову про оддання [йому] землі і всіх городів, і стольного 
города Володимира. І слухали всі, од малого і до великого. Єпископ 
же володимирський Євсигній навіть благословив Мстислава хрестом 
воздвижальним на княжіння володимирське, бо хотів він уже княжити у 
Володимирі” (ГВЛ, с. 141). 

За будь-яких iнших обставин, змодельованих у лiтописi перед цим, 
уся влада вiдразу перейшла би до князя Мстислава, адже Володимир 
по сутi добровiльно став iзгоєм у звичному ракурсi неписаного кодексу 
князiвських стосункiв. Але особа Володимира Васильковича – уже щось 
символiчне, радше божественне, нiж земне, живе втiлення наймогутнiшої 
сили в упокореннi. Тут перед нашими очима зненацька вiдкривається все 
культурне багатство християнського пласту, акумульоване цiєю землею 
впродовж вiкiв. Адже цей волинський попередник Сковороди, пiднiсшись 
над формою влади, змiцнює її глибинний, фiлософський сенс, i лiтописець 
урочисто закiнчує: “Але брат йому не дав, так кажучи: “Міг би ти вже по 
моїм животті княжити” (ГВЛ, с. 141). 

Другою спокусою стає ще один брат – Кондрат, – який, довiдавшись 
про рiшення Володимира та його умовлення з Мстиславом, прохає першого 
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слiзно: “Господине, брате мій! Ти ж мені був замість отця! Як держав 
ти мене єси під своєю рукою своєю милістю! Завдяки тобі, господине, 
я княжив єсмь і городи свої держав, і од братів своїх одділився єсмь, і 
грозен був. А нині, господине, почув єсмь я, що дав ти єси землю свою 
всю і городи брату своєму Мстиславу. Тож надіюсь я на Бога і на тебе, 
аби ти, господин мій, послав свого посла з моїм послом до брата свойого 
Мстислава, щоб мене, господине, за твоєю милістю прийняв брат твій 
під свою руку, і стояв би за мене у моїй обиді [так], як ти, господин мій, 
стояв за мною у моїй обиді” (ГВЛ, с. 142). 

Володимир через посла переказує Мстиславовi прохання Кондрата, 
на що той негайно вiдповiдає: “Брате мій! Радо я задля тебе приймаю 
[його] з приязню під свою руку. А в обиді його дай мені Бог голову свою 
зложити за нього” (ГВЛ, с. 142). 

Усе це мiсце Галицько-Волинського лiтопису залишає враження 
якогось “преображення” Володимира Васильковича. Ставлення до нього 
тепер – не як до брата, до князя, хай навiть стольного, а як до якоїсь вищої 
духовної субстанцiї: це i звертання “Господине”, i величання його “отцем”, 
i беззастережний послух його в усьому. Крiм того, маємо тут риторичний 
зразок високої проби. 

Третя спокуса приходить до братiв з боку двоюрiдного небожа 
Володимира Васильковича князя Юрiя Львовича. У лiтописному 
оповiданнi “У рiк 6796 [1288]” iдеться, зокрема, про те, як Юрiй прислав 
свого посла до Володимира з такими словами: “Господине, стрию мій! Бог 
відає і ти, як я тобі служив єсмь зо всею правдою своєю. Я мав тебе єсмь 
за отця собі. Пожаліти б тобі мене за службу, бо нині, господине, отець 
мій прислав до мене. Однімає він у мене городи, що мені був дав, – Белз, і 
Червен, і Холм, а велить мені бути в Дорогичині і в Мельниці. Тож б’ю я 
чолом Богові і тобі, стриєві своєму: дай мені, господине, Берестій, і то б 
мені разом було” (ГВЛ, с. 145). 

Загалом, усi цi подiї, якi передують смертi Володимира, що тяжко 
хворiв останнi чотири роки свого життя, сповненi символiки. I Мстиславовi 
“доручено” мiсiю засвiдчити неначе братове “вознесiння”: Володимир 
Василькович вiдмовив синiвцевi своєму Юрiєвi й послав “слугу свого 
доброго, вірного, на ім’я Рачшу, до брата свого Мстислава, так кажучи 
[слузі]: “Скажи брату моєму: “Прислав, – скажи, – до мене синовець мій 
Юрій. Просить він у мене Берестій. Але я йому не дав ні города, ні села. І 
ти, – скажи, – не давай нічого”. – І взявши соломи в руку з постелі своєї, 
він сказав: “Хоч би я тобі, – скажи, – брате мій, осей віхоть соломи дав 
– і сього не давай по моїм животті нікому” (ГВЛ, с. 145). 

Í. Ôåäîðàê



290

ìèñòåöòâî ³ êóëüòóðà

Тодi-то богобоязливий Мстислав i “вдарив чолом за слова брата 
свого, кажучи: “Ти ж мені брат, ти ж мені отець мій, Данило король, 
бо прийняв ти мене єси під свою руку. А що ти мені велиш, то я радо, 
господине, тебе слухаюсь” (ГВЛ, с. 145-146). 

Перед нами найвищий ступiнь князiвської влади. Називання 
Володимира Данилом-королем геть чисто пiдносить його в чистилище 
божницi Галицько-Волинського лiтопису. 

4. “Мандрівник” і “вотчич”
Поняття “мандрiвника” та “вотчича” взято в лапки, бо цi дефiнiцiї 

не є такими точними, як поняття героя, князя та воїна; водночас i тому, 
що “чистих” мандрiвникiв i князiв-вотчичiв серед героїв Галицько-
Волинського лiтопису немає, – це ситуацiї людини радше екзистенцiйного 
плану. 

“Названо середньовiччя епохою з-пiд знаку хреста i меча”18. Здаючись 
на цю традицiйну аксiому, бачимо, що попереднiй розгляд ситуацiй героя 
та не-героя, князя та не-князя, а надто воїна стосувався здебiльшого другої 
частини цього твердження. Це, зрештою, не дивно, зважаючи на жанровi 
особливостi Галицько-Волинського лiтопису, але мусимо звернутись і до 
“хреста”. I тут знову треба згадати про волинського князя Володимира 
Васильковича та його образ, виведений у Галицько-Волинському лiтописi 
у другiй, “волинськiй”, частинi твору. 

Володимир Василькович у лiтописi – князь нетиповий. Можна навести 
багато цитат iз тих характеристик, якi дає йому автор “волинської” частини 
лiтопису. Прекрасним образом цього князя неодмiнно милуються всi 
дослiдники твору, по-християнському врочистий i стриманий скорботний 
пафос оповiдi про хворобу й успiння Володимира Васильковича не може 
не хвилювати й не зворушувати, як i сама доля цього князя, про котрого, 
вслiд за його лiтописцем, так гарно пише М. Грушевський: “Глибокою 
меланхолiєю й резигнацiєю вiє вiд сеї iсторiї нещасливого князя – фiзично 
сильного чоловiка, знищеного в розцвiтi вiку неулiчимою хворобою: 
сього фiлософа “з грубою мовою”, безпотомного князя, який не має кому 
передати свого князiвства, городiв i фундацiй...”19. I далi: “Читаючи, якось 
забуваєш, що княжо-боярська Русь i потiм ще жила кiлька поколiнь, почасти 
вигасаючи, почасти перетворюючись у новi форми життя. Здається, наче 

18 Wilkon A. Sredniowiecze // Okresy literackie. – Warszawa, 1990. – S. 39.
19 Грушевський М. Історія української літератури: В 6 т. 9 кн. – Т. 3. – К.: 

Либідь, 1993. – С. 185.
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се вона вiдмирає з сим володимирським князем i з ним роздає по церквах 
“на пам’ять по собi” свою мистецьку i письменську спадщину. Похвали 
Iларiона, якi лунали фанфарами слави сеї княжої Русi за Ярославових 
часiв..., приложенi до сього заживо засудженого князя звучать як “останнє 
цiлування” на похоронах не тiльки його, а всеї сеї княжої Русi, що завмирає 
пiд натиском татарщини, з-за котрої встає iнша примара – окупацiя польська. 
I єсть певна моральна потiха – прощатися з сим життям, що вiдходить вiд 
нас у безвiсть, в таких благородних, гуманних, людських формах, як сей 
Василькович i його двiрський лiтописець, повiрник i панегiрист...”20. 

М. Грушевський пов’язує смерть Володимира Васильковича з кiнцем 
української княжої держави, надаючи смертi князя глибоко символiчного 
значення. Та не менш символiчним образ Володимира є i для Галицько-
Волинського лiтопису як пам’ятки художньої лiтератури. Тут варто згадати 
лише про чудо, що сталося пiсля поховання цього князя, – символiчний 
вияв “святости” за житiйною моделлю: “Коли ж сього благовірного князя 
Володимира, нареченого у святім хрещенні Іваном, сина Василькового, 
покладено в гроб і лежало в гробі тіло його не запечатане від одинадцятого 
дня місяця грудня до шостого дня місяця квітня, то княгиня його не могла 
заспокоїтися. І от, прийшовши з єпископом Євсигнієм і з усім крилосом [і] 
одкривши гроб, побачили вони тіло його цілим і білим, і пахощі од гробу 
були і запах, подобен до ароматів многоцінних. Таке ото чудо побачили 
вони, а побачивши, прославили Бога і опечатали гроб його місяця квітня в 
шостий день, у середу Страсної неділі” (ГВЛ, с. 157-158). 

Про смерть Володимира Васильковича,  яку можна вважати розв’язкою 
Галицько-Волинського лiтопису, повiдомляється в лiтописному оповiданнi 
“У рiк 6797 [1289]”, у якому детально описано церемонiю похорону 
Володимира. Пiсля цього у творi вмiщено всього три лiтописнi оповiдання: 
про Мстислава Даниловича, який посiв княжий стiл у Володимирi по смертi 
свого двоюрiдного брата, про Льва Даниловича, а також про спорудження 
Мстиславом кам’яної гробницi над гробом дружини великого князя Романа 
Анни21. Перенесiмося ж тепер на сам початок твору. Перше лiтописне 
оповiдання – “У рiк 6709 [1201]” – майже повнiстю присвячене похвалi 
Романовi Мстиславичу, а також констатує факт його смерти22. Друге – “У 
рiк 6710 [1202]” – говорить, мiж iншим, про втечу княгинi Романової 

Í. Ôåäîðàê

20 Там само.
21 Полное собраніе Русскихъ лѣтописей. – Т. ІІ. Ипатьевская лѣтопись (изд. 

второе). – СПб., 1908. – С. 928-938.
22 Там само. – С. 715-717.
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Анни (це про її гробницю йдеться на самому кiнцi Галицько-Волинського 
лiтопису) та малолiтнiх синiв її Данила й Василька “в ляхи”23. У третьому 
лiтописному оповiданнi – “У рiк 6711 [1203]” – йдеться про те, як утiкачi 
знайшли притулок у князя польського Лестька та про деякі дрiбнi подiї24. 
Цi групи оповiдань мовби мають на метi об’єднати двi частини Галицько-
Волинського лiтопису та забезпечити композицiйну стрункiсть твору. Адже 
якщо зiставити першi три лiтописнi оповiдання з постпозицiєю Галицько-
Волинського лiтопису i вважати їх експозицiєю, то можна сподiватися 
початку розвитку сюжету вже в четвертому лiтописному оповiданнi – “У 
рiк 6712 [1204]”. I справдi, саме тут утiкачi вперше у творi одержують 
владу: “І приїхали берестяни до Лестька і просили [в нього] Романову 
княгиню і дітей, бо вони обоє малими були, і дав він їм [Василька], щоб 
той володів ними. І вони з великою радістю зустріли його, немов великого 
Романа живого побачили” (ГВЛ, с. 10). 

Повернення леґiтимної влади представником князiвського роду – ось 
початок розвитку дiї твору. 

Як видно, початок лiтопису пов’язаний iз образом князя Василька 
Романовича, кiнець – iз постаттю його сина Володимира. Так “обрамлення” 
пов’язується з персонажами твору. Тим часом двi частини лiтопису 
– “галицька” та “волинська” – рiзняться мiж собою не лише мiсцем i 
часом написання й територiяльною приналежнiстю бiльшостi вибраних 
“авторською iсторiєю” iсторичних фактiв, а i способом iнтерпретацiї цих 
фактiв, що, мабуть, найважливiше для дослiдника лiтератури. Уважно 
придивившись до “галицької” та “волинської” частин, помiтимо, що перша 
своїм головним героєм обирає Данила Романовича і присвячена його 
ратним подвигам та походам (себто творить образ князя-“мандрiвника”), а 
друга має за головного героя Володимира Васильковича і найвище ставить 
його свiтськi дiяння, християнськi вчинки пiд час його князювання в 
мiстi Володимирi (себто творить образ князя-“вотчича”). У такий спосiб 
забезпечується не лише тематична, але і композицiйна двовимiрнiсть 
Галицько-Волинського лiтопису, а Володимир Василькович, лише завдяки 
якому “спiлкування мiж Волинню та Галицькою Руссю не переривалося”25, 
виступає не тiльки символом останнього перiоду єдности Галицько-
Волинської держави (за М. Грушевським), а й лiтературним героєм, котрий 
забезпечує художню цiлiснiсть Галицько-Волинського лiтопису та значною 

23 Там само. – С. 717-719.
24 Там само. – С. 719-720.
25 Волынь. Историческiя судьбы Юго-Западнаго края. – СПб., 1888. – С. 51.
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мiрою формує рельєфний образ iсторiї твору. Остання функцiя образу цього 
князя вельми важлива для гармонiзацiї художньої картини свiту у творi 
середньовiчної традицiї, коли “сучасної рiзницi мiж церквою та державою 
не проводили”, а “iснувало одне християнське суспiльство, в якому королi 
та єпископи робили одну справу, хоч i виконували рiзну роботу”26. Зв’язок 
мiж свiтською та церковною владою Галицько-Волинської держави яскраво 
вiдбито в епiзодi переговорiв перемиського єпископа Мемнона (посланця 
князя Льва) та Володимира Васильковича незадовго до смерти останнього. 
Цей епiзод засвiдчує смиреннiсть, справедливiсть, мудрiсть, гостиннiсть 
i водночас рiшучiсть i мужнiсть князя, володаря-“вотчича”, – здається, 
першого образу людини такого типу в нашiй лiтописнiй традицiї: “Він, 
отож, увійшов до нього і поклонився йому до землі, кажучи: “Брат тобі 
кланяється”. І велів [князь] йому сісти, і став він посольську мову правити: 
“Брат тобі, господине, мовить: “Стрий твій, Данило король, а мій отець, 
лежить у Холмі, у Святій Богородиці, і сини його, брати мої і твої, Роман 
і Шварно, – і всіх кості тута лежать. А нині, брате, чуємо ми про твою 
неміч велику. Аби ти, брате мій, не загасив свічі над гробом стрия свойого і 
браття свойого, Аби дав ти город свій Берестій, то б твоя свіча була”. Але 
Володимир розумів мову наздогад і неясне слово. І, проговоривши з єпископом 
багато [реченнями] зі [святих] Книг, – тому що був він книжник великий і 
філософ, якого ото не було в усій землі і ні після не буде, – сказав він єпископу: 
“Брате, – скажи, – Льве княже! Чи ти без ума мене вважаєш, щоби не 
розумів я сеї хитрості? Чи мала тобі, – скажи, – своя земля, що Берестія 
ти хочеш? Адже сам ти держиш три княжіння – Галицьке, Перемишльське, 
Белзьке, – і тобі не досить! А осе пак, – скажи, – мій отець, а твій стрий, 
лежить в єпископії, у Святій Богородиці у Володимирі. А чи багато ти єсь 
над ним свіч поставив? Що, дав єсь ти котрий город, аби то свіча була? 
Якщо, – скажи, – ти просив єси живим, то вже пак мертвим просиш? Не 
дам. Не скажу – города, а навіть села не візьмеш у мене! Розумію я твою 
хитрість! Не дам!” І Володимир, одаривши владику, – тому що той не бував 
у нього ніколи, – одпустив його” (ГВЛ, с. 146). 

Цiкаво, що Лев Данилович просить сáме Берестя – мiсто, в якому ще 
чотирирiчним сiв на престол батько Володимира Василько. Завдяки цьому 
нюансу не лише композицiя Галицько-Волинського лiтопису набуває не 
просто стрункости, а якоїсь аж математично-архiтектурної завершености, – 
але й автор цiєї “споруди” постає перед нами художником, а не ремiсником 
на службi в iсторiї. 

Í. Ôåäîðàê

26 Лінч Дж. Середньовічна церква. – К.: Основи, 1994. – С. 164-165.


