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даному регіоні Російської імперії безпосередньо пов'я-
зувався зі зміцненням Чорноморського флоту. Наведені 
матеріали підтверджують: Миколаїв, який зароджував-
ся як центр суднобудування, у ХІХ ст. зберіг і ще більше 
поглибив виробничу спеціалізацію, а Севастополь ос-
таточно закріпив за собою призначення головної бази 
Чорноморського флоту, в адміралтействі якого починає 
надаватися перевага судноремонту. 

Зрозуміло, що у такій формі дослідження, як юві-
лейне видання, посилання автора на зібрані й вивчені 
ним документи не завжди прослідковуються. Разом із 
тим слід підкреслити: С. Огородников урахував найва-
жливіші, визначальні типи джерел, спираючись на бага-
точисельні матеріали Морського міністерства за століт-
ній період. Ці матеріали як за обсягом, так і за змістом є 
значною документальною цінністю. Проаналізована 
праця містить щонайважливішу інформацію, яка, збері-
гаючи наукову актуальність для фахівців-дослідників 
історії суднобудування та флоту ХІХ ст., краєзнавців, 
буде користуватися інтелектуальним попитом і за на-
шого часу. 
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"ДУЛІБCЬКИЙ СОЮЗ" МІЖ МІФОМ І ДІЙСНІСТЮ 
 
Аналізується проблема існування на теренах України великого союзу слов'янських племен на чолі з дулібами (доба ран-

нього середньовіччя). 
The problem of existing the Slavic tribes great uni on with Dulib's leading ( early Meddle Ages) on Ukr aine lands is analysed. 
 
Упродовж кількох останніх десятиріч археологічне до-

слідження давніх слов'ян, пов'язане у нашій країні з іме-
нами В.Д.Барана, Д.Н.Козака, О.М.Приходнюка, 
Є.В.Максимова, Р.В.Терпиловського та багатьох інших 
дослідників, досягло значних успіхів. Отримання археоло-
гами величезної кількості нових даних дозволило значно 
розширити горизонти уявлень про давніх слов'ян (етноге-
нез яких тісно пов'язаний саме з теренами України), про 
їхню історію, культуру, суспільний устрій тощо. У той же 
час накопичення нової інформації підвело до необхідності 
перегляду ставших вже звичними уявлень а нерідко і но-
вого прочитання свідчень давніх літописів та хронік про 
слов'янські племена. Серед великого кола слов'янознав-
чих проблем актуальними (як і завжди) є питання про сту-
пінь і характер участі тих чи інших племен і племінних груп 
– відомих як за писемними так і за археологічними джере-
лами – у формуванні сучасних слов'янських етносів, і, 
зокрема, що, звичайно ж, є особливо для нас важливим – 
в етногенезі українського народу. 

Як відомо, свого часу значної популярності набула в 
українській історіографії гіпотеза М.С.Грушевського, 
згідно якої прямими і безпосередніми пращурами украї-
нців була група (союз) племен, відомих авторам VI – VII 
століть під назвою "анти". Однак, сучасні археологічні 
дані підводять, скоріше, до заперечення цього припу-
щення: пеньківська археологічна культура, поширена в 
лісостеповій смузі між Нижнім Дунаєм і Дінцем – тобто 
на тій території, де ранньосередньовічні історики роз-
міщують антів, припиняє своє існування на межі VII – 
VIII століть, а її залишки поглинаються носіями райко-
вецької культури1. Остання сформувалася, найімовір-

ніше, в областях Волині – Галичини на основі пам'яток 
корчацької культури і поширилась невдовзі до Дніпра, а 
в дещо видозміненому вигляді – на терени Поділля, 
Молдови, а також частково Білорусі та деякі інші2. На 
відміну від пеньківської, райковецька культура доживає 
до часів Київської Русі (до Х ст.), з якою ряд дослідників 
пов'язує початкові етапи етнічного розвитку українців. 

Отже, не "пеньківців"-антів, а носіїв райковецької 
культури (та їхніх генетичних попередників) слід з біль-
шою вірогідністю розглядати як прямих пращурів украї-
нців. Усе частіше можна зустріти у вітчизняній науковій 
літературі окреслення носіїв райковецької культури як 
"праукраїнських племен", "праукраїнців". "Праукраїнсь-
кі" племена, репрезентовані райковецькою культурою, 
відомі, власне, і за літописом – це волиняни, бужани, 
хорвати, деревляни, південні дреговичі, поляни, уличі і 
тиверці. Переконання дослідників в особливій етноку-
льтурній близькості цих племен породило спроби ви-
значити характер і витоки цієї близькості, у зв'язку з чим 
в в науковій і довідниковій літературі стали з'являтися 
поняття "дулібський союз племен" та "дулібське прото-
державне об'єднання". 

Хоча ідея "дулібського союзу", що існував, нібито, 
північно-східніше Карпатських гір, і відповідає повністю 
або частково корчацькій та райковецькій культурам не 
належить українським дослідникам, але саме з легкої 
руки найвідоміших наших славістів – В.Д.Барана та 
Д.Н.Козака він усе частіше згадується у вітчизняних 
наукових виданнях а також починає фігурувати у довід-
никовій, підручниковій, популярній літературі тощо. 
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В.Д.Баран, спираючись на топонімічні та археологі-
чні дані, зробив спробу окреслити територію проживан-
ня згадуваного у літописі племені дулібів, яке, на його 
думку, зробилося центром великого політичного об'єд-
нання слов'янських племен, до якого входили і поляни. 
Цей союз племен існував, на думку дослідника, у VI – 
VIII століттях, а після його розпаду окремі групи дулібів 
розселилися в західному і східному напрямках3. 

Д.Н.Козак, відмічаючи неперервність етнокультурно-
го розвитку у Прикарпатті з ІІІ століття, дійшов виснов-
ку, що група племен під загальною назвою "дуліби" 
сформувалася тут не пізніше ІІІ – IV ст.4 На користь цієї 
думки дослідник наводить поширену етимологію назви 
"дуліби", згідно якої етнонім має германське походжен-
ня, а германські племена – готи, вандали, гепіди – про-
живали у Прикарпатті у ІІ – IV століттях, тоді як пізніше 
германці тут не відмічені. "Очевидно, в боротьбі з гота-
ми... а також з вандалами..., в умовах високої соціаль-
ної мобільності, постійного військового напруження у 
Подністров'ї почав складатися союз слов'янських пле-
мен – дулібське протодержавне утворення" – робить 
висновок Д.Н.Козак5. 

Прийнявши цей висновок, значно далі в своїх істо-
ричних узагальненнях йде етнопсихолог Тетяна Воро-
паєва: "Дулібський племінний союз сформувався ще в 
другій чверті І тис. поряд з західногерманським насе-
ленням, утвердився в умовах протистояння готам і став 
свідченням початкового етапу у к р а ї н с ь к о ї  [роз-
рядка моя – К.С.] державності"6. 

Менш глобальним, але також досить відповідаль-
ним є висновок щодо дулібів, який пропонують М.Кот-
ляр та С.Кульчицький: "Дулібське об'єднання племен 
було зародком державності, одним з її вогнищ, що у 
майбутньому, у ІХ – ХІ ст., стало фундаментом Давньо-
руської держави"7. 

Ряд авторів, дотримуючись більш поміркованого по-
гляду на роль дулібів в історії давньоруської державно-
сті і в етногенезі українців, все ж таки відзначають пев-
не видатне значення дулібського об'єднання. Ось як, 
зокрема, формулює цю позицію Л.Л.Залізняк: "Вони 
(дуліби) сформувалися одними з перших серед сло-
в'янських племен і мали над останніми певну владу"8. 

Не заперечуючи проти інтерпретації В.Бараном пе-
вної групи археологічних пам'яток на Західному Бузі як 
такої, що належала племені дулібів, а також проти того, 
що слов'яни Подністорв'я у ІІІ – IV ст. мали, очевидно, 
якось консолідуватися у боротьбі з готами, вважаю не-
обхідним поставити питання про те, чи мають відно-
шення усі ці факти і гіпотези до "дулібського об'єднання 
племен", що було не менш ніж "протодержавним утво-
ренням", своєрідним попередником Київської Русі у 
розвитку державності на східнослов'янських землях? Та 
й чи існувало взагалі це саме "дулібське об'єднання", як 
могутній і грізний союз племен, що, нібито, на рівних 
воював з готами й аварами і зрештою мало не визначив 
етнічну специфіку майбутніх українців? 

Останнє питання далеко не риторичне. Українські 
автори майже не звертаються до перегляду писемних 
джерел про дулібів, посилаючись на авторітет у цьому 
питанні таких дослідників як В.Ключевський, Л.Нідерле, 
Б.Греков, Г.Лябуда, Г.Ловмянський, Е.Шимек, В.Сєдов, 
що одностайно дійшли висновку про існування об'єд-
нання племен під проводом дулібів у Прикарпатті. Ця 
одностайність групи авторів різних часів і народів і є 
основним критерієм наукової достовірності9. 

Проте, звернувшись до писемних даних, неважко 
пересвідчитись, що жодне джерело, ані давньоруське, 
ані іноземне не знає великого і могутнього союзу пле-
мен, що носило б назву дулібського. Іноземні джерела 

– західні, візантійські, арабські – взагалі не наводять 
такої назви на північ і схід від Карпат. Про дулібів тричі 
йдеться в "Повісті минулих літ", однак, ані явного вка-
зання, ані прозорого натяку на їхню могутність і велич 
ми тут не знайдемо, навпаки – сказано лише про те, що 
дулібів примучили "обри" (авари) і жорстоко знущались 
над ними10. Ця згадка в літописі не датована, але знаю-
чи, що аварське об'єднання ("каганат") на Середньому 
Дунаї було знищене у 802 році, можемо бути впевнені, 
що описані події відбулися перед цим роком. З огляду 
на те, що розповідь, про аварські знущання над дуліба-
ми вміщено поряд з описом подій, пов'язаних з прав-
лінням візантійського імператора Іраклія (610-641), ба-
гато дослідників допускає, що примучення дулібів мог-
ло статися вже в першій половині VII ст. Імовірність 
цього припущення посилюється тим, що саме на цей 
час припадають гострі слов'яно-аварські конфлікти, про 
які згадують інші джерела11. 

Та обставина, що пам'ять про аварське насильство 
над дулібами збереглася аж до ХІ століття підводила 
багатьох дослідників до висновку, що дуліби були далеко 
не рядовим, а досить великим і впливовим племенем 
серед слов'ян. На користь цього має свідчити, начебто, і 
те, що назва "дуліби" відома не лише серед східних, але 
і серед західних слов'ян – на теренах нинішніх Чехії, Уго-
рщини, Австрії12. Прибічники існування великого дулібсь-
кого союзу на Волині, розглядають ці згадки, як свідчення 
переміщення груп дулібського населення на захід після 
розпаду їхнього об'єднання і аварського погрому. 

Проте, неодноразово висловлювалася думка, що зві-
стка давньоруського літописця про аварське ярмо має 
стосуватися не східнослов'янських, а якраз західних ду-
лібів13. Усі відомі дані щодо цього питання були проана-
лізовані у 1962 році В.Д.Королюком14. Дослідник дійшов 
висновку, що свідчення літопису мають стосуватися най-
імоіврніше угорських (себто панонських) дулібів, на те-
ренах яких у VII – VIII знаходилися зимівники кочового 
населення аварського каганату. Переконливість аргуме-
нтації В.Королюка була визнана багатьма дослідника-
ми15. З нею навіть не намагається сперечатися такий 
послідовний прибічник існування східнослов'янського 
дулібського союзу як В.В.Сєдов, що з цього приводу за-
уважив лишень: "Однако это [висновок В.Королюка – 
К.С.] не отрицает древности волынских дулебов"16. 

Але дозволю собі не погодитись з видатним російсь-
ким археологом – якщо розповідь літопису про дулібів і 
аварів стосується Панонії і Подунав'я (і В.Сєдов з цим 
напівмовчазно погоджується), то зникає головна підстава 
віднесення східнослов'янських дулібів у такий давній час 
як VI – VII століття. Єдина згадка у літописі про розміщен-
ня дулібів: "Дулебы живяху по Бугу где ныне велыняне"17, 
дійсно вказує на те, що дуліби були племенем давнім, і на 
час укладання літописних рядків вже або не існували, або 
кудись переселилися, але ця згадка не дозволяє скласти 
уявлення наскільки давно вони мешкали на Бузі. Останнє 
повідомлення про дулібів в літописі відноситься до 907 
року, коли їхні воїни взяли участь у поході князя Олега на 
Царгород18 – отже, цілком імовірно, що "живяху по Бугу" 
дуліби у ІХ – Х, а не у VI – VII ст. 

Повідомлення літопису про те, що дуліби колись жи-
ли там, де пізніше були відомі волиняни дало підставу 
ряду дослідників ототожнити ці племена. Останні у свою 
чергу нерідко співставляються із племенем "Валінана", 
згаданим арабським істориком першої половини Х ст. 
аль-Масуді. Згідно даних цього автора, слов'янське пле-
м'я валінана, на чолі якого стояв цар Маджак, колись 
панувало над іншими слов'янами, однак, пізніше між 
племенами почався розбрат: "...порядок порушився, – 
зазначає Масуді – вони [слов'яни] розділилися на окремі 
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гілки і кожне плем'я вибрало собі царя". Тим не менш, 
плем'я валінана почиталося іншими слов'янськими пле-
менами, оскільки воно було "корінь" усім слов'янам19. 

Л.Нідерле, В.Ключевський і, слідом за ними, цілий 
ряд інших дослідників побачили у цій інформації Масуді 
паралель з розповіддю "Повісті минулих літ" про приму-
чення аварами дулібів. На їхню думку, дуліби, що жили 
на Волині, були відомі також під назвою "волиняни" (що її 
Масуді зафіксував як "валінана"), пізніше остання назва 
повністю підмінила першу. Ці самі дуліби-волиняни ство-
рили могутнє об'єднання племен, що, однак, розпалося, 
зазнавши нищівного удару з боку аварів. 

Ототожнення Масудієвих "валінана" з літописними 
волинянами викликало ряд заперечень: по-перше, на-
ведений етнонім не має однозначного прочитання – 
можливі варіанти "валамана", "валіяна" тощо20, по-
друге, за рядом ознак, чимало дослідників відносить це 
повідомлення не до східних, а до західних слов'ян, в 
яких було місто Волін, що дійсно славилось своєю мо-
гутністю. Не вдаючись тут у деталі, припустимо, що 
праві все ж ті дослідники, які вважають "валінана" во-
линянами нашої Волині. Однак, чи тотожні ці волиняни-
валінана дулібам? 

Літописець, начебто, чітко говорить, що дуліби жили 
там, де потім (оселилися) волиняни. Приблизно так само 
він висловлюється, коли розповідає про давніх слов'ян, 
що "сіли по Дунаю, де нині Угорська земля і Болгарська", 
з цієї фрази, звичайно ж, не випливає, що угри і болгари і 
є ті самі слов'яни, що сиділи колись на Дунаї, а якраз 
слідує, що угри і болгари змінили їх там. Говорячи ж про 
зміну етноніму, літописець висловлюється інакше: "по-
ляне, яже ныне зовомая русь"21. Отже, літописець розрі-
зняє дулібів і волинян. В усякому разі підозрювати тут 
натяк на їхню тотожність варто лише за наявності яки-
хось особливих підстав. Повідомлення Масуді навряд чи 
може слугувати такою підставою, адже його розповідь 
про волинян за змістом значно відрізняється від розпові-
ді ПМЛ про дулібів22. До того ж остання, як ми вже бачи-
ли, стосується зовсім не Волині. 

Те, що літопис розрізняє дулібів та волинян і що він 
говорить не про зміну назв, а про зміну одного племені 
іншим, вважали очевидним багато дослідників – в їх 
числі були П.I.Шафарик та авторітетний знавець літо-
писів А.А.Шахматов23. Тієї ж думки дотримувався, між 
іншим, й Емануїл Шимек24. М.Ю.Брайчевський, вважав 
таке трактування слів літопису однозначним25. Тим не 
менш, переконання в тому, що відбулася заміна назв 
(або ж назви "дуліби" і "волиняни" є синонімічними) мо-
жна на сьогодні вважати домінуючим. 

Остання обставина не може не викликати певного 
здивування, адже навіть найбільші теоретики "дулібсь-
кого союзу на Карпатах" практично не наводять аргу-
ментів на користь ототожнення дулібів і волинян. 

Біля витоків ідеї існування могутнього союзу дулібів-
"валінана" стоїть В.О.Ключевський26. Ось його погляд 
на події VI ст.: "Можно д о г а д ы в а т ь с я  [розрядка 
моя – К.С.] почему киевское предание запомнило одних 
дулебов со времён аварского нашествия... Тогда дуле-
бы господствовали над в с е м и  восточными славя-
нами и покрывали их своим именем... Во время аварс-
кого нашествия... масса восточных славян сосредота-
чивалась на склонах и предгорьях Карпат... На Руси во 
времена Игоря ещё хорошо помнили об этой первой 
попытке сплотить свои силы для о бще г о  д е л а 2 7 ... 
". Як бачимо, автор і сам визнає, що до висновку, про 
ототожнення дулібів з "валінана" Масуді привела його 
низка здогадок не підкріплених фактами. Тендеційність 
його конструкції очевидна – російський історик хоче 
показати, що і в далекому минулому усі східні слов'я-

ни28 були об'єднані під владою одного ватажка ("царя") і 
плекали спільну мету – завойування Балканського пів-
острову. Археологічні дослідження вже невдовзі спрос-
тували думку про концентрацію усіх східних слов'ян у VI 
ст. біля Карпат, да й про поділ слов'ян на східних, пів-
денних і західних ще не можна говорити у той час. Мо-
жливо, якби В.Ключевському було це відомо, він і не 
став би "догадываться" про союз під проводом дулібів. 

Видатний чеській славіст Л.Нідерле не робив насті-
льки далеких політичних висновків і висловлюється 
значно більш помірковано з приводу дулібів, припуска-
ючи все ж, що дуліби і волиняни можуть бути у якійсь 
спосіб ототожнені. Але він так само не наводить аргу-
ментів, лишаючись у межах припущень. "Взаємний зв'я-
зок між ціма найменуваннями племен не ясний... – ви-
знає він – вони, вірогідно, ведуть початок від одного 
великого, найбільш західного руського племені, що ме-
шкало між Західним і Південним Бугом... Спочатку це 
плем'я, судячи з усього, називалося дулібами"29. 

Хибність міркувань Л.Нідерле посилюється тим, що 
він ототожнює дулібів-волинян ще й з антами і, відпові-
дно, переносить на перших усю інформацію про антські 
війни, вождів і т.ін.30 Усе це, як бачимо, нагромаджуєть-
ся у заплутаний клубок малообгрунтованих гіпотез і 
припущень, щодо яких автор і сам, судячи з тону його 
висловлювань, мав значні сумніви. Але авторитету 
Л.Нідерле виявилося достатньо, щоб майже мимохідь 
висловлена ним думка вилилась згодом у цілу етноге-
нетичну теорію. 

Б.Д.Греков висловлюється вже більш прямолінійно і 
однозначно: "А из "Повести Временных лет" видно, что 
волыняне – это и есть дулебы. Ключевский давно уже 
установил внутреннюю связь этих известий..."31 Втім, як 
ми щойно бачили, з ПМЛ зовсім не видно, що волиняни 
і дуліби, буцімто, дві назви одного й того племені. Ми 
бачили також, що здогадки В.Ключевського далеко не 
тягнуть на доказовість. Інших аргументів у Б.Грекова 
немає – хіба що, полемізуючи з прибічниками тези, про 
західнослов'янську прив'язку дулібського союзу, він по-
силається на велику кількість топонімів з коренем "ду-
ліб", основна маса яких припадає саме на Волинь і 
Прикарпаття, проте, як побачимо нижче, ці топоніми 
можуть мати й інше тлумачення. 

В.В.Мавродін вважає, що переміна назви "дуліби" на 
"волиняни" була викликана соціально-політичними змі-
нами в житті слов'ян, але по суті ці дві назви означають 
генетично одне й те саме населення: "В масудиевых 
"Валинана" мы видим межплеменное объединение, 
причём само название "Валинана" (волыняне) не пле-
менное этническое, а политическое, произведенное от 
названия города Волыня... Древнее племенное назва-
ние славянского населения этого края – дулебы"32. 

Твердження ніби назви землі Волинь і племені во-
линян походять від назви міста нічим не підтверджуєть-
ся. Але якщо б це було так, то постає питання – чому в 
тексті легенди, що її передав Масуді, "корінь" слов'ян-
ських племен фігурує під цією "новою політичною" на-
звою, а не під "давньою племінною", яка лишалася до-
бре відомою? Очевидна суперечність, якої не пояснює 
ні В.Мавродін, ні прибічники його побудов. 

Умоглядних заключень з приводу ранньодержавного 
об'єднання дулібів, його подальшої долі і його впливу 
на розвиток слов'янської державності у В.Мавродіна, 
Б.Грекова, В.Сєдова та ін. не бракує. Однак, немає го-
ловного – доказу тотожності дулібів з волинянами-
"валінана", а без цього немає підстав називати політич-
не об'єднання, про яке писав Масуді, дулібським і так 
само немає підстав відносити його у VI – VII століття. 
Вважаючи все давно вирішеним, автори навіть не став-
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лять перед собою такої задачі. Лише В.В.Сєдов, очеви-
дно, відповідаючи на чиєсь непроцитоване зауваження 
з приводу нетотожності дулібів і волинян (на яку, зок-
рема, вказував А.Шахматов), коротко зазначає: "Возра-
жения А.А.Шахматову приведены уже М.С.Грушевским. 
Археологические материалы полностью отвергают эту 
гипотезу А.А.Шахматова"33.  

М.С.Грушевський прибічником існування великого 
дулібського союзу на Карпатах і Волині не був, але він 
також виступав за ототожнення дулібів і волинян. Ось 
його аргументи: "Хоч деякі дослідники ще й досі хочуть 
бачити в Дулібах, Бужанах, Волинянах осібні племена, 
що одні по других виступали на сій території, але такої 
думки не можна поділяти. Сама по собі дуже неправдо-
подібна гадка, що одно українське плем'я випхало друге 
в такій стадії осілої колонізації як VIII – IX вік і в такій да-
лекій від колонізаційних пертурбацій території як Побу-
же". І далі: "Ми маємо перед собою історію заміни старої 
племіннної назви новими політичними назвищами"34. 

Що ж неправдоподібного побачив М.Грушевський в 
зміні племен? Західні та візантійські джерела VI – XІ ст. 
повідомляють чимало даних про переміщення різних 
слов'янських племен і про боротьбу за землю і владу, 
яка точилася між ними, так само як завжди точиться 
вона між будь якими іншими племенами. Навряд чи 
можна серйозно стверджувати, що українські племена 
становили в цьому аспекті якесь виключення. Те, що ми 
не маємо певних даних, які б наочно це демонстрували 
щодо Волині і Побужжя, пояснюється тим, що про ці 
терени у VIII – IX ст. ми майже не маємо писемних да-
них, а археологічні дані не завжди дозволяють відслід-
кувати відповідні процеси. Крім низки інших можливос-
тей, однією з причин міграційних "пертурбацій" на Во-
лині і "випхання" одних груп населення іншими, могло 
бути просування в першій половині Х ст. на Правобе-
режжя печенігів35, яке призвело, зокрема, до перемі-
щення у західному напрямку уличів36 (археологічно теж 
поки що не зафіксованого), і, очевидно, мало посунути 
також інші племена. 

Досить поширеною є думка, що її поділяв, як ми ба-
чили і М.Грушевський, згідно якої "бужани" й "волиняни" 
є вже не етнічними назвами, а суто територіальними: 
перша походить від назви міста Бужеск або від річки Буг, 
друга – від населеного пункту Велинь. Ці назви, нібито, 
прийшли на зміну старій назві "дуліби", що є архаїчною 
(праслов'янською) племінною назвою. Проте, вагомих 
підстав для таких припущень немає – з таким самим ус-
піхом про більшість слов'янських етнонімів можна було б 
сказати, що це суто територіальні назви, бо багато назв 
племен походить від назв річок і місцевостей, і від тих же 
річок і місцевостей нерідко виведені назви поселень37. 
Зважимо на те, що в ПМЛ і волинян і бужан згадано саме 
при перерахуванні племен, а т. зв. Географ Баварський 
вже в ІХ столітті наводить назви Busani та Velunzani (не 
знаючи дулібів), хоча, на жаль, без чіткого територіаль-
ного окреслення згадуваних назв38. 

Отже, як бачимо, немає ані доказів того, що дуліби 
тотожні "валінана" Мусуді, ані прямих підтверджень 
перебування дулібів на Волині (у Побужжі) вже в VI – 
VII ст. Відтак, існування у VI ст. "протодержавного об'-
єднання" на північ від Карпат, створеного, нібито, "пе-
редовим" племенем дулібів є нічим більшим ніж умо-
глядною гіпотезою, що завдячує своєю появою, голо-
вним чином, В.О.Ключевському, який, очевидно, нама-
гався у такий спосіб продемонструвати тезу про одвічну 
єдність (і одвічну "монархічність") східних слов'ян. 

Тим не менш, прибічники існування такого об'єднан-
ня намагаються віднайти аргументи на його користь 
також серед археологічних даних. Вже з часів 

А.А.Спіцина відмічалася культурна близькість слов'ян-
ських племен Правобережжя Дніпра – волинян, древ-
лян, дреговичів і, меншою мірою, полян, – яка виділяла 
їх на тлі інших слов'янських матеріалів Х – ХІІ століть. 
В.Мавродін припустив, що ця культурна близькість зу-
мовлена етнічно – означена група племен могла похо-
дити, на його думку, від дулібів39. У 1962 році цю ідею 
розвинув В.Сєдов, який співвідніс нововиявлені матері-
али типу Корчак (VI – VII ст.) в північно-західній частині 
України з постульованим В.Ключевським дулібським 
племінним союзом. Внаслідок розпаду цього давнього 
об'єднання племен, на теренах північно-західної Украї-
ни, нібито, утворилися племена волинян, деревлян, 
дреговичів і, можливо, інші. Хоча дулібський союз і роз-
пався, але племена, що вийшли з нього, продовжували 
зберігати певну етнокультурну спільність, яку відобра-
жують матеріали VIII – XІІ століть40. 

Подальші дослідження, начебто, підтверджували 
припущення В.Сєдова – між Західним Бугом та Середнім 
Дніпром були виявлені численні пам'ятки райковецької 
культури VIII – X ст., досить однотипні на всій території 
поширення, певну близькість до них виявляли сучасні їм 
матеріали з території Білорусі (дреговицькі) та лісостепу 
(улицькі і тиверські). Усе це дозволило В.Сєдову окрес-
лити волинсько-дніпровську групу племен (за виключен-
ням уличів-тиверців) як "дулібську". Власне дулібський 
союз існував у VI – середині VII ст. і був розгромлений 
аварами. Поляни, деревляни, волиняни та ін. є прямими 
нащадками дулібів – спільність їхнього походження, ус-
відомлення ними етнічної близькості зумовили близь-
кість їхньої матеріальної культури41. 

Саме ця модель, як вже йшлося вище, була прийня-
та в основних своїх деталях рядом українських архео-
логів, потрапила в освітню і довідникову літературу, її 
намагаються поглиблювати і розвивати далі українські 
дослідники (Д.Козак, Т.Воропаєва та ін.). Однак, як ми 
вже бачили, писемних даних про існування племінного 
союзу на чолі з дулібами північніше Карпат немає42, 
археологічні ж пам'ятки самі по собі не можуть засвід-
чити як саме називалася ті слов'янські племена, що 
були їх носіями і не можуть сказати чи становили ці 
племена політичний союз. 

Відносячи існування дулібського союзу до VI – першої 
половини VII ст., В.Сєдов оголошує культурою дулібів 
райковецьку культуру, що формується не раніше межі VII 
– VIII ст. При цьому добре відомо, що остання культура 
виникла внаслідок прояву нових тенденцій в економіці, 
суспільному житті, декоративно-прикладному мистецтві 
тощо; спільні риси, характерні для різних територій, де 
поширилася ця культура, не можна розглядати лише як 
пережиток попереднього періоду. Отже, навіть якщо при-
пустити існування політичного союзу на Правобережжі у VI 
– VII ст., то появу спільних рис в культурі волинян, дерев-
лян, полян та ін., все одно не можна пояснювати існуван-
ням цього союзу, адже ці риси з'являються і поширюються 
тоді, коли, за визнанням усіх прибічників цього гіпотетич-
ного союзу, його вже не існувало. 

Таким чином, навіть за умови існування дулібського 
союзу північніше Карпат, перенесення на райковецьку 
культру визначення "дулібська", є так само нелогічним, 
як, скажімо, хтось відніс би час існування києворуської 
(давньоруської) культури в XIV – XVII ст., визнаючи при 
цьому, що політично Київська Русь існувала в Х – ХІІІ 
ст. Враховуючи ж, що свідчення Масуді про "валінана" і 
свідчення літопису про примучення дулібів, ані сукупно 
узяті, ані поодинці не говорять нам про існування об'єд-
нання на чолі із дулібами в обсязі вказаному 
В.Сєдовим, то і взагалі оперування термінами "дулібсь-
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кий союз", "дулібська група племен" відносно теренів 
України є невиправданим насильством над фактами43. 

На користь своїх побудов В.Сєдов наводить також 
дані топонімії. Цілий ряд місцевих назв явно відетнонім-
ного походження з коренем "дуліб-" був зібраний ще у 
80-х роках ХІХ ст. Н.П.Барсовим44. Більша частина їх 
концентрується на Волині і на півночі Галичини, але тра-
пляються вони також в Білорусі, на лівобережжі Дніпра 
(Долобське озеро, в деяких літописах засвідчене як "Ду-
лібське"). Але чи можуть ці топоніми, час і обставини 
виникнення яких нам невідомі, свідчити на користь того, 
що і волиняни і поляни і дреговичи і деревляни мали ще 
й спільну для всіх назву – "дуліби"? Останнє не має най-
меншого підкріплення в джерелах. Скоріше мають рацію 
ті дослідники, які вважають, що концентрація "дулібської 
топонімії" на Волині вказує лише на те, що й так відомо 
вже з літопису – на проживання в цьому регіоні рядового 
племені дулібів, а відповідні топоніми на більш східних 
теренах вказують на переміщення окремих груп пред-
ставників цього племені. В усякому разі, слугувати під-
твердженням "дулібсько-райковецької" теорії В.Сєдова ці 
топоніми не можуть аж ніяк. 

Б.Д.Греков, полемізуючи з прибічниками гіпотези, 
згідно якої, дулібське об'єднання склалося первинно на 
теренах Чехії і лише незначно зачепило землі східних 
слов'ян (звідки, буцімто, дуліби на Бузі), зауважив, що 
більшість топонімів, що походять від етноніму "дуліби" 
фіксується саме на Волині-Галичині, тоді як в Чехії їх 
знайдено усього два – три. Останнє, на думку автора, 
має вказувати на те, що дуліби є автохтонами Волині, а 
в Чехії і Панонії – переселенцями45. 

Однак, концентрація відетнонімічних топонімів на 
певній території зовсім не вказує на те, що саме ця 
теріторія була основним регіоном проживання носіїв 
даного етноніму – не має сенсу називати село або 
хутір, наприклад, "українським", там, де усі хутори й 
села навколо є українськими. В Галичині, на Волині й 
Середньому Подніпров'ї відомо чимало топонімів, які 
заховують назви давніх степових етносів – Печеніжин, 
Печенея, Печеніги, Торки, Торчиці, Торчеськ, Торчанка 
тощо46, однак, це не означає, що відповідні території 
були основними територіями проживання печенігів і 
торків і тим більше не означає, що тут ці народи фор-
мувалися і звідси поширювалися на інші терени. З істо-
ричних джерел ми знаємо, що відносно нечисельні гру-
пи торків і печенігів осідали серед іноетнічного (пере-
важно руського) населення, тривалий час зберігаючи 
риси своєї етнічної специфіки47 – саме цим і зумовився 
відетнонімний характер згаданих місцевих назв. Таким 
чином, цілком імовірно, що концентрація топонімів типу 
Дуліби, Дулібно в Західній Україні свідчить про прийш-
лий характер носіїв етноніму "дуліби" на цих теренах. 

Можна було б припустити, що топоніми з коренем 
"дуліб-" окреслюють кордон проживання дулібів на Во-
лині – дійсно при нанесенні на карту, в розміщенні цих 
топонімів можна побачити, що вони ніби оточують Во-
линь з півдня, сходу і півночі48. Виглядає, начебто, імові-
рним, що дулібські топоніми виникали там, де східносло-
в'янське племя дулібів межувало з іншими східносло-
в'янськими племенами. Однак, в цьому питанні вартою 
уваги є та обставина, що топонімія, яка заховує назву 
племені "дуліби", виглядає унікальною на фоні топонімії, 
що її можна було би пов'язати з етнонімами решти літо-
писних східнослов'янських племен. По-перше, кількість 
"дулібських топонімів" дорівнює узятій разом кількості 
топонімів, які з достатньою певністю можуть бути виве-
дені від назв слов'янських племен згаданих в ПМЛ. По-
друге, в жодному іншому випадку ми не побачимо у роз-
міщенні відетнонімічних топонімів такої "системності" – 

тобто немає інших прикладів чіткого виступання відетно-
німних топонімів на племінних кордонах49. 

Таким чином, географічна дистрибуція топонімів з ко-
ренем "дуліб-" відрізняється від дистрибуції решти топоні-
мів, пов'язаних з літописними племенами, і нагадує харак-
тер поширення відетнонімічних назв, пов'язаних з групами 
населення, чиє іноетнічне походження є значно виразні-
шим – як торки, печеніги, татари, а також ляхи, литва то-
що. Усе це дозволяє припускати, що дуліби, хоча і були 
слов'янами ("сущія словени" – каже про них літописець), 
але за певними ознаками – у т.ч. етнічними – суттєво вирі-
знялися на фоні східнослов'янських племен. 

На користь певної обособленості дулібів на східно-
слов'янському тлі говорить дуже цікава обставина, чо-
мусь зовсім випущена з уваги як російськими так і віт-
чизняними авторами, що писали з приводу "дулібського 
союзу племен". Термін "дуліб" ("дулеб", "дулеп", "дуле-
бый"), що має, очевидно, відетнонімне походження, 
зберігся у живому вжитку серед мешканців центральних 
районів Росії50. Ось значення цього терміну: "Глупый, 
бестолковый, неотёсанный, человек, дурак, остолоп, 
простофиля" (Орловська, Курська, Тульська губернії, 
ХІХ ст.), "Неотёсанный болван; мешок" (Кашира, Ря-
зань та ін.). Дещо інше значення виступає на Володи-
мирщині і Рязанщині: "Слепой, косой, разноглазый", на 
Орловщині також: "Человек с толстым, одутловатым, 
невыразительным лицом", на Курщині: "Человек с ка-
ким либо недостатком, уродством". Виступаючи пере-
важно як загальна назва, термін виступав також як вла-
сна назва в Орловській губернії, слугуючи "нелестным 
прозвищем жителей г. Болхова". 

Неважко бачити, що термін "дуліб" претерпів на ро-
сійському грунті еволюцію близьку до тієї, яку претерпі-
ли також такі слова як "чудак", "чудік" (від фінно-
угорського племені "чудь"), "чурка" (від "тюрк"), "турок", 
а в останні роки – "чукча"; в діалектах таких трансфор-
мацій можна простежити значно більше. В усіх цих ви-
падках перетворення назви народу на назву дивакува-
тої, простуватої, відмінної від інших людини вочевідь 
зумовлене різкою відмінністю мови, звичаїв, норм по-
ведінки між росіянами та означеними народами. Якби 
дулібами були усього лише ті групи східнослов'янського 
населення, що жили на іншому боці Дніпра, термін "ду-
ліб" навряд чи міг би набути настільки одіозного змісту 
у говорах Курщини та Орловщини. Якщо ж дулібами 
були галицько-волинські "праукраїнці", навряд чи можна 
сумніватися у тому, що слово "дулеб" поряд із "просто-
филя" мало б також значення синонімічне до "хохол" 
або "черкас", однак цього не спостерігаємо. 

Звернемо увагу на інші значення терміну "дулеб" в 
російських діалектах: "слепой, косой, разноглазый" та 
"человек с толстым, одутловатым лицом", що є не 
менш поширеними ніж "глупый человек". Семантика 
терміну виявляє подібність до семантики слова "чурка" 
– яке, з одного боку, має значення "дурень, недотепа" 
(і, здавалося б, пов'язується із "чурка" = "дерев'яна 
плашка"), але з іншого боку воно означає людину з 
більш-менш виразними монголоїдними ознаками, відчу-
тними, зокрема, в характері розрізу очей (і це дозволяє 
безпомилково пов'язувати "чурка" з "тюрк" – самона-
звою багатьох тюркомовних етносів). Отже, дуліби від-
різнялися від східних слов'ян не лише своїми звичає-
вими традиціями, але й зовнішніми (антропологічними) 
ознаками, і понад усе, очевидно, – розрізом очей. 

З огляду на те, що найбільш рання інформація про 
дулібів стосується Середнього Подунав'я, де дуліби 
перебували в рабстві у аварів, свідчення російських 
діалектів можуть бути співставлені з інформацією Псе-
вдо-Фредегара (VII ст.): "Гуни [тут – авари] кожен рік 
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приходили зимувати до слов'ян, брали жінок слов'ян і 
дочок їх до себе на ліжко... Сини гунів, народжені від 
жон і дочок вінідів [слов'ян], не витримавши, нарешті, 
зла і утисків, почали повставати проти панування гу-
нів"51. Боротьба слов'ян і змішаних аваро-слов'ян проти 
аварського гноблення точилася з перемінним успіхом 
аж до знищення аварського каганату франками на межі 
VIII – ІХ ст. Поза сумнівом, в ході цієї боротьби, групи 
слов'ян, що проживали на безпосередньо контрольова-
них аварами територіях, рятуючись від помсти своїх 
поневолювачів, втікали на інші землі. 

Про останнє свідчать, зокрема, археологічні дані, 
що їх наводить в одній з своїх новіших книг В.В.Сєдов52. 
Матеріали дунайського походження VII – початку ІХ ст. 
в значній кількості виявлені в басейнах Одеру та Ельби, 
в більш або менш значних пропорціях вони виступають 
практично всюди на східнослов'янських теренах. Ряд 
дослідників – у тому числі В.В.Сєдов – пов'язують ці 
матеріали з міграціями дунайських слов'ян53. Причиною 
міграцій називається тиск з боку аварів54. 

Отже, ми знаємо, що а) повідомлення літопису про 
гноблення обрами дулібів стосується саме дунайських 
слов'ян, б) авари, що були вихідцями з Центральної 
Азії, постійно приживали "байстрюків" із слов'янськими 
жінками (у Панонії), в) розкидані на східнослов'янських і 
чеських землях топоніми типу "Дуліби" можуть свідчити 
про просочування сюди носіїв етноніму "дуліб" ззовні, г) 
за даними російських діалектизмів, дуліби відрізнялися 
від місцевого населення характером і зовнішнім вигля-
дом, причому в останньому відчуваються монголоїдні 
ознаки, д) археологічні матеріали свідчать про пересу-
вання на східно- і західнослов'янські землі кількох хвиль 
переселенців з Середнього Дунаю у VII – ІХ ст. 

Сукупність усіх цих даних дозволяє висловити при-
пущення, що дуліби були переселенцями з Подунав'я 
(де їхні нащадки зафіксовані у ІХ ст. як Dudleipa), які 
рятувалися від авар (втім, остання хвиля міграції могла 
бути викликаною вже уграми); в усякому разі, змішані 
"аваро-слов'яни" – дуліби були в числі цих переселен-
ців55. Принесені ними невеселі спогади і потрапили в 
руський літопис56. 

Запропоноване припущення добре узгоджується і з 
даними про походження етноніма "дуліби". Більшість 
лінгвістів, що розглядали його етимологію (Р.Нахтігал, 
М.Фасмер, Т.Лер-Сплавинський, О.Трубачов та ін.), 
дійшли згоди щодо західногерманського походження 
цієї назви57. З цим погоджуються і прибічники дулібсь-
кого об'єднання на Волині58. Проте, ні на Волині, ні у 
Подністров'ї, західногерманські племена не відмічені. 
Д.Козак припускає імовірність виведення етноніма з 
мови готів або вандалів, однак останні належали до 
східногерманських діалектів, а О.Трубачов спеціально 
підкреслює, що якби етнонім походив з мов східних ге-
рманців, він мав би відобразитися на слов'янському 
мовному грунті, як "чулеб". 

Зате західні – чеські і панонські – дуліби-дудлеби 
знаходились у безпосередній близькості до західноге-
рманського населення. Можна припустити навіть, що 
групи західних германців також брали участь в етноге-
незі дулібів, адже германські (майбутні німецькі) землі 
також піддавалися частим набігам аварів і звідти брав-
ся полон – цією обставиною може бути пояснене захід-
ногерманське походження етноніма. О.Трубачов вва-
жав місцем виникнення етноніму *dudlebi Тюрингію, що 
також була районом тісних германо-слов'янських конта-
ктів, звідки його носії потрапили в Чехію, а згодом про-
сунулись на Волинь, і далі на схід – до Пооччя59. Проте, 
дослідник не врахував ряду зазначених вище обставин, 

пов'язаних з дулібо-аварськими відносинами, що спону-
кають внести корективи до його схеми. 

Запропонована тут гіпотеза вимагає, звичайно, всебі-
чної перевірки. Цілком можливо, що історичні долі дулі-
бів складалися дещо інакше (тим більше, що етимологія 
не однозначна, а час виникнення топонімів вимагає ко-
рекції). Але в будь якому випадку настільки беззастере-
жно сприйнята вітчизняними науковцями теорія 
В.Ключевського – Б.Грекова – В.Сєдова про великий і 
могутній дулібський союз між Карпатами і Дніпром не 
знаходить підтримки в джерелах, а тому й "ставити цей 
факт на самому початку нашої історії" не варто. 

Висловлені в цій статті критичні зауваження, ніякою 
мірою не заперечують того, що первинне розселення 
слов'ян йшло з Галичини – Волині на захід і південь, як і 
того, що у VI – IX ст. слов'яни утворювали потужні пле-
мінні союзи і протодержавні об'єднання. 
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"ЖИТІЙНІ ПРОПИСИ" У ТВОРЧОМУ ДОРОБКУ ГРИГОРА ТЮТЮННИКА 
 
У статті заторкнуто питання "елементного функціонування" бароко (необароко) в творчих прийомах модерністсько-

го спрямування в українському літературному житті XX ст. У цьому розгляді зроблено також проективне запов'язання 
необароковості з творчістю Григора Тютюнника. 

The article is concerning with the question of elem ent's functioning of the baroque style (neobaroque)  in the constructive 
peculiarities of Ukrainian literature modernism. Th e scheme of neobaroque stylistic, its projective co nnection with literature activity of 
Hryhir Tiutiunnyk are shown at the characteristic t ext. 

 
Запровадження у творче життя різноманітних сти-

льових течій та спроб приніс у XX ст. широкоосяжний 
мистецький плин модерного пошуку. Спершу здійснюю-
чи проби в камені, фарбах і кольорах, особливих на-
працювань такий модерний синкретизм здобув у слові1. 

У той же таки початок століття у панівній "диктатор-
ці" стилів та напрямів Франції, що пройшла шляхом 
всіляких політичних та ідеологічних експериментів, ми-
стецтво починає вагомо схилятися в бік різночасових 
шарів архаїки. Солідаризувалася в цьому з Францією й 
належна до культурного європейського Півдня Іспанія. 
Неовияви набутих у певну попередню добу естетичних і 
творчих особливостей знову завдають хвилювання чут-
тям й думці творчо налаштованого письменницького 
персоналізму та не менш творчо викшталтуваного про-
читувача-сприймача. 

Послідовність неокласицистів (в Україні – неокласи-
ків), неоромантиків, до деякої міри й необароковців (ця 
творча особливість справді була більш "південнішою", 
коли зважити на історично притаманну виявність) акти-
вно переходить цією добою. Хоча слід відзначити, що 
сама барокова поєднавча (близька до синкретизму) 
свідомість починає виявляти себе часом і без яскраво 
виразних барокових художніх ознак. Тож наскільки це 
можна помітити, такий "апробаційний" ряд не кидав 
заперечення на художню техніку, з'явлену в попередніх 
часах. Все, але всіляко варійоване, віднайшло собі міс-
це у творчому вируванні цілого XX ст.2 

Та деякі творчі штрихи, як то можна спостерігати не-
одноразово і в українському художньому житті, не набу-
ли через зовнішні натискання конкретнішого й масивного 
вияву, але перебуваючи в започаткуванні й жевріючи в 
"творчих очікуваннях", починають дієво проявлятися, а 
характерніше – імпульсувати в літературних процесах. 
Особливості ось такого імпульсування можна простежи-
ти в літературній справі України в XX ст.3 

До таких можна залучити й згадувану необароко-
вість, та при цьому не забувши зауважити з належною 
силою наголосу і її творчих (ґенетичних) прстоґоністів в 
часі – пребарокову добу та княжу архаїку (житійні пи-
сання та осяжночасові описи – літописання). 

Авторський персоналійний біографізм часто потрап-
ляє до схеми викладу в творах: інколи виразно, випад-
ками ледь помітно, вносячи напругу чи окремі коливан-
ня оповідного плину. 

Але, що чужі, з боку спостережені автором життя, 
складають основу людського трансформативного біо-
ґрафізму в літературних техніках і сповнюють твір, то – 
беззаперечний факт. Чи не до таких спостережливих 
життя писців належить зі власною творчістю і Григір Тю-
тюнник? Його особливе авторське око проникає в лабі-
ринти масовості, де досить влучно натрапляє на типи, 
що виображуються в непідмінній поведінковій "партику-
лярності", навіть значно сповненій химерністю (однією з 
барокових властивостей). З виособленою психолоґією 
можна зустрітися поміж іншим і в по-собливому назва-
ному творі "Житії Артема Безвіконного". 

Архаїчний хроматизм, внесений певно що з особли-
вого авторського задуму, cпонукає до глибоко-часових 
реконструктивів для формування контексту прочитання 
цього мінітвору. Хоча з першого погляду й до певної 
міри можна перейнятися якимось іронічним настроєм у 
передсподіванні подальшого ознайомлення з обраним 
героєм – дійовою особою та її життям, бо, що ж таки 
воно за відтинок часу, вхоплений саме ним, Артемом 
Безвіконним," – просте життя, чи таки щось подібне за 
своїми ознаками до житія (йдеться, передовсім, про 
поведінкові форми героя-житійника). 

Напружена авторська споглядальність не менш ак-
тивно переходить й до виображуваного ним Артема 
Безвіконного. Наївні на перший погляд барви напружу-
ють мірило оглянутої та посталої через Артема "карти-
ни світу", але саме в ній витворюється основа приміти-
візму як "формового" першоряду та загостреного при-
родного відчуття до всього того, що коїться навкруги. 
Водночас, глибока й осяжна зорова внутрипроникність 
самого Артема щодо інших виявляє його можливості в 
"інтродуктивній психолоґії" (ходіннях внутрішньо людсь-
кими просторами). І це чи не одна з найвиразніших 
ознак постаті дядька Артема. 

Просторовість села, в якому протікає "житійне дію-
вання" Артема Безвіконного показує село як замкнутий 
(до уваги береться саме усвідомлене природне консер-
вування всього "віковічно-живого" в сільській дійсності) 
простір. Але разом з тим внутрішнє життя цього сільсь-
кого простору зоперовує поняттями, часом такими, що 
звертаються в бік символа й символічності, тобто від-
давна (традиційно) визначеними як елементи внутріш-
нього (громадського) спілкування та співрозуміння. 
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