
І не зва жа ю чи на ав то но мiстичнi про го ло шен ня i на мiри, а та кож їхнi пле -
кан ня лю ди ною ХХ ст., все одно вона у цей куль тур но-ча со вий вiдти нок сво -
го iсто рич но го бут тя «фе де рал iзується» з ки мось, го во ря чи мо вою дер жа во -
пол iти ки. До того ж вона таки увесь час iде на поєднан ня, а че рез те i втра ти
влас но го «ав то но мiстич но го» (так пле ка но го нею ста но ви ща), швид ко за бу ва -
ю чи i вiдхо дя чи при та ко му мiжсуб’єктно му «фе де рал iзу ваннi» на вiть таку
мож ливiсть iсну ван ня, що по хо дить з цьо го таки по лiти ко-куль тур но го на бо -
ру, як мiжсуб’єктна «кон фе де рац iя». Отже, швид ко i са м остiйно вiдмов -
ляється не те, що вiд ви ок рем ле но го ав то но мiзму, який виг ля дає у метi цiєї
вiдок рем лю ва ної у всiх сто сун ках осо би як «по вна не за лежнiсть», але й «кон -
фе де ра тив ностi» (як мож ли во го спiвiсну ван ня). Не по мiтно для са мої себе
осо ба – суб’єкт таки за ли шається чи опи няється, зно ву ж таки i не спод iва но
для неї са мої, у станi по вної за леж ностi. Та й сама за лежнiсть ви яв ляється теж 
рiзною – це i по лiтич на, i куль тур на, i на вiть нiве ляц iя (за тьма рен ня – при -
гнiчен ня) лю дсько го на рiвнi зви ч айнiсiнько го по бу ту. Отже, «тя гар iсто рич -
но го на ша ру ван ня» не лег шає, а може й за ли шається цiлком не змiнним для
лю ди ни-осо би?

Зна на укр аїнська при каз ка мо вить: «Гур том i бать ка …», тоб то – гур том на
бать ка, але пе ре фра зо ву ю чи цей куль тур но-тра ди цiйний вислiв, слiд мо ви ти
гур том усi до бать ка. Адже, тре ба не одмiнно пам ’я та ти, що хтось десь i ко -
лись, а так само i те пер, щось таки знав та й знає. У взаєми нах досвiд по пе -
реднiй та по шук но во го, отже, не «ви ма га ють» лише за пе ре чен ня, але й так
само спiльної до по мiжної дiї.

1Да ни ле вський Н. Дар ви низм: кри ти чес кое ис сле до ва ние. – Спб., 1885–1889. – Т. 1–2.
Уол лес А. Дар ви низм. – М., 1898. 2Не чуй-Ле виць кий Іван. Кай да ше ва сiм’я. – К., 1980. –
С. 212–213. 3Там само. – С. 20–22. 4Свид ниць кий А. Лю бо рацькi. Сiмей на хрон iка // Свид -
ниць кий А. Ро ман. Опов iдан ня. На пи си. – К., 1985. – С. 209. 5Кос то ма ров М. Ма ло рус ское сло -
во // Кос то ма ров М. Слов ’я нська мiфо лог iя. – К., 1994. – С. 336.

Сергiй Кон ча «ДУМА ПРО ОЛЕКСІЯ ПОПОВИЧА»
 І ПРОБЛЕМА УКРАЇНСЬКИХ БИЛИН

На по чат ку на уко во го вив чен ня би лин но го епо су мало хто з дослiд никiв сум -
нiвався у тiсно му зв’яз ку бiльшостi би лин них сю жетiв з Украї ною (або як ка за -
ли у тi часи «Южной Рос си ей», «Ма ло рос си ей») i у по хо д женнi знач ної час ти -
ни би лин но го епо су з її те ренiв. Однак по сту по во з цьо го при во ду на рос та ли
су мнiви i вже в останнi чвертi ХІХ ст. знач но го по ши рен ня на бу ла дум ка про
фор му ван ня основ но го кор пу су би лин них сю жетiв на Пiвночi – в Нов го род -
ськiй i Рос то во-Суз дальськiй (пiзнiше Мос ковськiй) Русi (Росiї), яка знай шла
своє на й бiльш по вне об грун ту ван ня у пра цях В. Мiлле ра та М. Ха ла н сько го1. 
У 40-х ро ках ХХ ст. iдею про пiвнiчне (влас не росiйське) по ход жен ня би лин -
но го епо су роз ви вав Д. Лiха чов, на дум ку яко го основн ний етап тво рен ня
би лин но го епо су при па дає на пер iод кiнця XIV – се ре ди ни XVI ст. – часу
об’єднан ня росiйських зе мель на вко ло Мос кви. Виз на ю чи, що де якi мо ти ви,

К

О

Н

Ц

Е

П

Т

И

63



ге о г рафiчнi на зви, власнi iме на i об ра зи (зок ре ма кня зя Во ло ди ми ра, бо га ти -
ря Доб ринi) при й шли з Київської Русi, ба га то хто з росiйських дослiд никiв би -
лин (зок ре ма, В. Пропп, В. Анiкiн, В. Смо лиць кий, Ф. Сел iва нов та iн.) в
цiло му под iля ли дум ку про вiднос но пiзнє офор млен ня бiльшостi би лин них
сю жетiв i про ство рен ня знач ної час ти ни з них на те ре нах пiвнiчно русь ких
(нов го ро дських i мос ко вських) зе мель2.

Однiєю з го лов них пiдстав для вiдмо ви вiд пе ре ко нан ня у пiвден но русь ких
ви то ках би лин но го епо су ста ла прак тич но по вна вiдсутнiсть будь яких за -
лишкiв по бу ту ван ня би лин в укр аїнсько му етнiчно му се ре до вищi. Спро би до -
вес ти збе ре жен ня мiсце вих сю жетiв би лин у виг лядi за пи са них на Українi ка -
зок, зок ре ма ка зок про Іллю Му ром ця, за зна ли в цiло му не вдачi, оскiльки за
своїм змiстом i сти лiсти кою цi каз ки мало чим вiдрiзня ють ся вiд на ба га то
бiльш чис лен них зразкiв ана ло гiчних сю жетiв, за пи са них на те ре нах Росiї3 i,
во че видь, були за по зи ченi звiдти. На останнє вка зує i та об ста ви на, що бiль -
шiсть укр аїнських ка зок про Іллю Му ром ця за пи санi (у другiй пол. ХІХ ст.) на
пiвднi Украї ни, не по далiк осе редкiв ком пак тно го про жи ван ня росiйських пе -
ре се ленцiв.

Але се ред над бань укр аїнської фо лькло рис ти ки все ж є витвiр, який, бу ду -
чи пи то мо укр аїнським i явно нiзвiдки не за по зи че ним, у той же час зна хо дить 
оче виднi па ра лелi в би лин но му епосi. Йдеть ся про ко заць ку думу, вiдо му пiд
на звою «Буря на морi» або ж «Дума про Олек сiя По по ви ча». Дума зро би ла ся
ши ро ко вiдо мою у на уко вих ко лах вже у той час, коли зби ран ня би лин но го
епо су на пiвночi тiльки по чи на ло ся4.

На по чат ку на уко во го вив чен ня думи зв’я зок її сю же ту iз ко лом би лин них
ска зань мало у кого вик ли кав сумнiв, адже на це вка зу ва ло, зда ва ло ся б, чи -
ма ло об ста вин. По-пер ше, iм’я го лов но го ге роя думи збiгається з iме нем од -
но го з цен траль них би лин них пер со нажiв – Альошi (Ольошi) По по ви ча5, який 
у де я ких би лин них вар iан тах та кож зветь ся Олексiєм. По-дру ге, ко заць кий
По по вич, на пе ре ко нан ня ба гать ох дослiд никiв, на га дує би лин но го Альошу
ри са ми ха рак те ра6. По-третє, у бiльшо стi вар iан тiв думи Олексiй По по вич
зветь ся пи са рем («пи сар вiй сько вий, ко зак ле йстро вий»), Альоша та кож в де я -
ких вар iан тах би лин вис ту пає як пи сар на бо га тирськiй за ставi7. На рештi,
по-чет вер те, сю жет думи на га дує сю жет однiєї з би лин, при свя ченiй, щоп рав -
да, iншо му пер со на жу – нов го ро д сько му куп цю Сад ку.

Сю жет думи про Олек сiя По по ви ча є до сить про стим. Ко зацькi ко раблi,
що пли вуть Чор ним мо рем, за стає буря. Стар ши на (в де я ких за пи сах її уособ -
лює от а ман Гри горiй Збо ро вський) про по нує ко мусь, хто вiдчу ває за со бою
на й бiльше грiхiв, спов iда тись i зiзна ти ся у скоє ному, аби за спо кої ти гнiв ви -
щих сил. В окре мих вар iан тах от а ман про по нує на й бiльшо му грiшни ку та кож
доб р овiльно ки ну тись до роз лю че них хвиль i цим вря ту ва ти то ва ришiв вiд за -
ги белi. Усi ко за ки не рiшу че мов чать. Тодi на пе ред ви хо дить вiйсько вий пи -
сар з Пи ря ти на Олексiй По по вич. Вiн сам про по нує за в’я за ти йому очi ки тай -
кою i, як на й бiльшо го грiшни ка, вки ну ти у море, аби вря ту ва ло ся ко заць ке
вiйсько. Усi ко за ки зди во ванi, бо зна ють По по ви ча вик люч но як доб ро го то -
ва ри ша, який до того ж по вчає їх свя то му пись му i гарнiй по ведiнцi. Але По -
по вич по чи нає свою сповiдь i зiзнається, що був не ввiчли вим i на вiть жо -
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рстким у вiдно шен нях з бать ка ми i ро ди ча ми, їздя чи вер хи, вiн топ тав ма лих
дiтей ко нем а та кож не знiмав шап ку, коли про хо див мимо цер кви.

Ко за ки зв’я зу ють По по ви чевi руки, за в’я зу ють очi, але за мiсть того, щоб
здiйсни ти по чат ко вий на мiр, вiдру ба ють ле йстро во му пи са рю ми зин ця i кра -
па ють кров ’ю у морськi хвилi. Море, при й няв ши цю по жер т ву, не вдовзi вщу -
хає; усi ко за ки по вер та ють ся до до му жи ви ми. Дума за кiн чується по вчаль ним
ви ро ком про не об хiднiсть по ва жа ти свя те пись мо, ша ну ва ти цер кву i мо лит ву 
i не ро би ти ли хих вчинкiв.

По мiрi озна йом лен ня дослiдникiв з усе бiльшим ко лом зразкiв би лин но го
епо су, пер шо по чат ко ве пе ре ко нан ня у на яв ностi зв’яз ку думи про Олек сiя
По по ви ча з би ли на ми, вiдсту па ло8. Вiдмiча ла ся вiдсутнiсть в думi яки хось
бiльш ви раз них би лин них алюзiй, крiм iменi го лов но го ге роя. Останнє ж було 
до сить по ши ре ним у пра вос лав но му слов ’янствi, а тому збiг мiг бути суто ви -
пад ко вим.

Що сто сується под iбностi сю же та думи з би лин ним мо ти вом при в’я за ним
до iменi Сад ка, то, на дум ку ряду дослiдникiв, при чи ною тому може бути аб -
со лют но не за леж не по кла ден ня в осно ву обох мо тивiв по ши ре но го у ба гать ох
на родiв, язич ниць ко го у своїй основi, зви чаю при не сен ня спо ку ту валь ної
жер тви ду хам мо рської стихiї9.

Згiдно сю же ту би ли ни, ко раблi ба га то го куп ця Сад ка зу пи ня ють ся по се -
ред моря i не мо жуть плис ти, ви ни кає пiдоз ра у тому, що при чи ною цiєї див -
ної об ста ви ни є грiховнiсть ко гось iз мо реп лавцiв. Пiдоз ра падає на са мо го
Сад ка, але той – ви раз но вiдрiзня ю чись у цьо му вiд Олек сiя По по ви ча –
вiдмов ляється бути при не се ним у жер тву i двiчi за пе ре чує свою грiховнiсть.
Лише кiль ко ра зо ве ки дан ня же ре ба на очно пiдтвер джує, що при чи ною гнiву
мо рської стихiї є таки Сад ко (де якi вар iан ти би ли ни ба чать його грiх у тому,
що вiн, пла ва ю чи мо ря ми, не при но сив жер тви мо рсько му ца ревi). Сад ка
сад жа ють на дош ку i пус ка ють у морськi хвилi. Вiдпо вiд но до каз ко во-мiфо -
ло гiчної кан ви роз повiдi, ге рой по трап ляє не вдовзi у во лодi ння до мо рсько го
царя, але, врештi решт, за вдя ки втру чан ню чуда, вiн по вер та ється на грiшну
зем лю (на томiсть, згiдно де я ких вар iантiв, по пут чи ки Сад ка ги нуть).

Як ба чи мо, за умо ви ви не сен ня за дуж ки того, що в обох ви пад ках зоб ра -
жується зви чай (або вiдгомiн зви чаю) при не сен ня лю дської жер тви за для
збав лен ня вiд гнiву мо рської стихiї, ви ще роз гля нутi сю же ти не мож на вва жа -
ти на справдi под iбни ми. Яки хось де та лей «дру го го пла ну», що пiд твер джу ва -
ли би на явнiсть iсто рич но го зв’яз ку мiж ду мою про По по ви ча i би ли ною про
Сад ка та кож не ви яв ляється. Крiм усьо го iншо го, би ли на про Сад ка на ле жить 
до нов го ро дсько го цик лу, вона є тiсно по в’я за ною з Пiвнiчною Рус сю за галь -
ним ан ту ра жем, ге ог ра фiчною но мен кла ту рою тощо, вона виг ля дає, до того
ж, ар х аїчнiшою у по рiвняннi з ду мою. У той же час важ ко вка за ти як пiдста -
ви, так i умо ви для за по зи чен ня украї нця ми спе ци фiчно нов го ро дської сю же -
ти ки, че рез що iмовiрнiсть зв’яз ку мiж дво ма сю же та ми видається прак тич но
вик лю че ною.

Та ким чи ном, пiсля май же столiтнiх дис кусiй, вис но вок дослiдникiв щодо
на яв ностi iсто рич но го зв’яз ку мiж ду мою про О. По по ви ча та би ли н ним епо -
сом, ви я вив ся май же од но знач но не га тив ним. Нав ряд чи вда лою є спро ба
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М. Пли сець ко го про де мо нстру ва ти цей зв’я зок на основi де я ких по е тич них
фор мул – зоб ра жен ня у за спiвi думи со ко ла, що огля дає море, опи сом мо р -
ської не по го ди тощо10.

Але досi дослiдни ка ми не звер та ла ся (або май же не звер та ла ся11) ува га на
ще одну цiка ву, хоча й еп iзо дич ну, па ра лель мiж ду мою про Олек сiя По по ви -
ча i би лин ним сю же том, вiдо мим пiд на звою «Доб ри ня i Альоша»(або теж
«Же нить ба Алёши По по ви ча»)12.

Би ли на роз пов iдає, як Доб ри ня, от ри мав ши вiд кня зя Во ло ди ми ра на каз
вiдпра ви ти ся на служ бу да ле ко у чужi краї («за синє море»), жалi ється своїй
матiнцi i на вiть до ко ряє їй у тому, що вона спо ро ди ла його не щас ним i по збав -
ле ним та ла ну: кра ще би – каже Доб ри ня – ма тiнка вки ну ла би його у море,
нiж жити на бiло му свiтi.

У де я ких вар iан тах цьо го сю же ту фор му ла ка ят тя Доб ринi над и во ви жу
под iбна до ка ят тя Олек сiя По по ви ча в думi13:

Дума Билина

– Ой ви козаки, панове молодцi!
Ой добре ви учинiте,
Возьмiте менi руки iзвяжите,
Чорним оксамитом очi затмите,
Мене у Чорне море пустiте,
Нехай я буду у Чорному морi
Головою дарувати,
Нiж маю я не по винi усе
Вiйсько пiкувати. […]
…Я з города Пирятина виступав,
Не добре я починав:
Отця й матiр поругав,
Рiдного брата за брата не мав,[…]
Та ще конем по вулицi гуляв,
Дiти маленькi розбивав,
Кров християнську безневинно
Проливав. 

(Ант.-Драг., І, № 44Б)

– Ты зачем меня несчастного
спородила!
Спородила бы, родитель, моя матушка,
Обвертела бы мою да буйну голову,
Обвертела биленьким рукавчиком,
А спустила бы во Чёрное-то море,
во турецкое
Я бы век, Добрыня, во мори лежал,
Я отныне бы, Добрыня, век да по веку,
Я не ездил бы, Добрыня, по святой
Руси,
Я не бил бы нунь, Добрыня,
бесповинных душ,
Не слезил бы я, Добрыня,
отцей-матерей
Не спускал бы сиротать да малых
детушек.

(Гильф., І, № 5) 

Самого мене –
Олексiя Поповича – возьмiте,
До моєї шиї
Камiнь бiленький привьяжiте,
Очi мої козацькi, молодецькi,
Червоною китайкою запнiте,
У Чорне море
Самого мене спустiте:
То нехай я буду своєю головою
Чорне море дарувати,
Нiж я маю
Много вiйська безповинно
На Чорнiм морi погубити […]
А молодi жени
За ворота вибiгали,
Дiток маленьких на руки хватали
Мене, Олексiя Поповича,
Кляли-проклинали.

(Ант.-Драг., І, № 44А)

Спородила бы, государыня родна
матушка,
Ты бы беленьким горючим меня
камешком,
Завернула в тонкой в льняной во
рукавичик,
Спустила бы меня во сине море:
Я бы век, Добрыня во море лежал,
Я не ездил бы, Добрыня по чисту полю,
Я не убивал бы неповинных душ,
Не проливал бы крови я напрасныя,
Не слезил бы Добрыня отцов-матерей,
Не вдовил бы Добрыня молодых жён,
Не пускал сиротать малыих детушек.

Рыбн., І, № 26. 
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Озна че на фор му ла ка ят тя Доб ринi за фiксо ва на у вiднос но об ме же но му
арелi по ши рен ня би лин но го епо су, а саме у По о нежжi. У пе ре важнiй бiль -
шостi вар iантiв да но го сю же ту звер нен ня Доб ринi до рiдних об ме жується
про хан ням бла гос ло вен ня у ма тiнки i по велi нням дру жинi очiку ва ти його
шiсть (два над цять) рокiв, але в жод но му разi не ви хо ди ти за мiж за Альошу По -
по ви ча. У тому ж По о нежжi по ряд iз фор му лою ка ят тя зi згад кою про море
по ши ре на iнша фор ма звер тан ня Доб ринi до ма терi, де май же не зву чить ка -
ят тя, але в по внiй мiрi роз гор тається тема до корiв:

И на что ты меня мо лод ца спо ро ди ла
Ах ты си лой меня, ма туш ка, не сильнёго,
Ах ты сме лос тью меня, мать, не сме ла го,
А по хав нос тью меня ли не по хав на го,
Как ща пством, що г ольством, не ще голь ли во го,
Кра со тою меня, ма туш ка, не кра си ва го,
Как име нем, бо га тством не бо га то го…

(Гильф., ІІІ, № 215)

– Го су да ры ня ты, моя род на ма туш ка!
Что, мати, спо ро ди ла не счас тли во го,
Нес час тли во го да не та лан ли во го,
Си лою меня да ты не сме ло го?

(Гильф., ІІІ, № 222)

У де я ких вар iан тах Доб ри ня каже, що волiв би бути силь ним як Сам сон,
удат ним як Ілля Му ро мець, кмiтли вим i рiшу чим як Альоша, вiн на рiкає, що
ма тiнка не на ро ди ла його та ким. Вель ми по ка зо во, що як у ви пад ку ка ят тя i
зiзнан ня Доб ринi у грiхах, так i у ви пад ку про сто го на рiкан ня на без та -
ланнiсть i не щас ли ву долю, вiдповiдь ма тiнки є одна ко вою – вона, мов ляв,
рада би на ро ди ти Доб ри ню та ла ном в Іллю Му ром ця, смiли вiстю в Альошу
По по ви ча, за м ожнiстю у Дюка Сте па но ви ча i т. д., але бог су див iнак ше. Ця
вiдповiдь вкрай по га но в’я жеть ся iз на ве де ною вище «мо лит вою» Доб ринi,
адже в нiй вiн фак тич но спов iда ється у грiхах, а праг нен ня його об ме жу ють -
ся всьо го на всьо го зро би ти ся ка мiнчи ком на днi моря.

Обме женiсть варіантiв з фор му лою ка ят тя i явна не логiчнiсть у цих вар iан -
тах вiдповiдi Доб ри не ної ма терi, її не узгод женiсть з кон тек стом на во дить на
дум ку, що еп iзод ка ят тя зi згад кою про море, є штуч но встав ле ним ска зи те ля -
ми По о неж жя до еп iзо ду роз мо ви Доб ринi з ма тiр’ю. Тре ба ду ма ти, оче вид -
но, що фор му лу ка ят тя-сповiдi Доб ринi на ле жить вва жа ти за по зи че ною з
яко гось iншо го сю же ту, iмо вiрно цiлком вже втра че но го.

Дiйсно, би лин ний ма тер iал не дає, на жаль, нiя ких роз ’яс нень тому, чому
рап том Доб ринi за хот iло ся ста ти ка ме нем на днi моря – та ще й спец iаль но
Чор но го, не дає вiн та кож пев них вка зань на про лит тя Доб ри нею без не вин -
ної кровi, в чому слiзно кається вiтязь.

На томiсть де талi про мо ви Доб ринi пре крас но узгод жу ють ся з тек стом по -
ка я н ня Олек сiя По по ви ча, че рез яку мо жуть бути по яс ненi тем нi мiсця i оче -
виднi не ло гiчностi пер шої. Стає зро зум iлим чому йдеть ся про на мiр по ри ну ти 
у (Чор не) море, ви мо га Олек сiя за в’я за ти йому як жертвi очi (го ло ву) ки тай -
кою вiдпов iдає згадцi про об ер нен ня го ло ви Доб ринi «бiлень ким ру кав чи -
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ком», фiгу ру ван ня «бiлень ко го ка ме ня», що його мали би при в’я за ти до шиї
Олек сiю, оче вид но вiдби ло ся як праг не н ня Доб ринi са мо му ста ти ка ме нем
(теж «бiлень ким»!). В обох тек стах йдеть ся про крив дже н ня пер со на жем «от -
цов-ма те рей», про лит тя без не ви н ної кровi, про про кльо ни з боку овдов iлих
мо ло дих жiнок.

Отже кiлькiсть збiгiв вка зує на те, що ми маємо спра ву з рiзно ви да ми однiєї
й тiєї мо ли тов ної фор му ли, од но го й того пер вин но го тек сту. Згад ка в мо -
литвi Доб ринi Чор но го моря ту рець ко го, де, згiдно тек сту думи, пе ре бу ва ла
ко заць ка фло тил iя, мож ли во вка же нам на те, що ми маємо спра ву не про сто
iз по ши ре ною ко лись мо лит вою-по ка ян ням при по то паннi на морi, а саме з
вiдго мо ном од но го й того епiчно го сю же ту, що вiдбив ся у ко зацькiй думi i – у
виг лядi встав но го еп iзо ду – в окре мих вар i ан тах би ли ни «Доб ри ня i Альоша».

Є ще одна об ста ви на, яка доз во ляє го во ри ти, що пе ред нами за лиш ки
спiльної дав ньої сю же ти ки. В усiх вар iан тах думи стiйко по вто рюється вка -
зан ня Олек сiя на один з го лов них своїх грiхiв – по топ тан ня ко нем ма лих
дiтей:

Дiти ма лиї, вдо ви ста риї стрем ням в гру ди тов кав – 
Без печ но по ву ли цям ко нем гу ляв…

Доб ри ня та кож вiдзна чив ся по топ тан ням ко нем ди тин чат, щоп рав да, не
лю д ських, а змiїних – тому його вчи нок вва жається скор iше за под виг, нiж за
грiх. Все ж таки по ка зо во, що ряд би лин них вар iантiв ак цен тує ува гу на тому, 
що змiєнята були не про сто зни щенi, а саме по топ таннi ко нем:

Стал топ тать да ма лень ких змиёны шов, […]
Сам бур ку бьёт да при го ва ри ват:
Ах ты бу руш ко, да нунь по ска ки вай,
А змиёны шов от ног да про чь от ря хи вай! […]
При топ тал же всих он ма лень ких змиёныш ков,
Вы ру чал он по ло ну да рус ско го. 

(Гильф., І, № 5)

З огля ду на вище вiдзна ченi па ра лелi, мож на при пус ти ти, що у сю жетi-про -
то типi йшло ся про по топ тан ня героєм цьо го сю же ту дiтей своїх во рогiв, за
що вiн пiзнiше кається. Ко зак По по вич зiзна ється у зни щеннi (кал iченнi) дiтей i 
по бит тя стре ме на ми «вдов» – оче вид но це були дiти i вдо ви яки хось во рогiв
(суп ро тив никiв):

І доб рим ко нем… по ву лицi про бiгав – 
Чу жих дiток роз тур чав 

(Мар ти но вич, с. 10)

У вiдо мих нам вер сiях ска зань про Доб ри ню дiти во рогiв, вiдпо вiдно спе -
цифiцi ево люцiї об разiв жан ру, оче вид но, пе ре тво ри ли ся на змiєнят (отже,
ка я ти ся вже, на чеб то, нема в чому), але у по ка яннi Доб ринi та кож йдеть ся
про про лит тя без не вин ної кровi, що, ймо вiрно, слiд по яс ню ва ти вiдго мо ном
втра че но го, або дуже транс фор мо ва но го да внiшо го сю же ту.

Те, що Доб ри ня i пер со наж думи, який, вiро гiдно, може вiдпов iда ти би -
лин но му Альошi По по ви чу, вис ту па ють в однiй i тiй ролi, зовсiм не є не спод i -
ван кою. Доб ри ня i Альоша зга ду ють ся по ряд один з одним не лише у на й да в -
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нiших за пи сах би лин них текстiв (XVII–XVIII ст.), а вже й при на й пер ших згад -
ках би лин них пер со нажiв у XV–XVI ст.14 Пе ре важ на бiльшiсть вар iантiв
би лин, де зга ду ють ся цi ге рої, або раз ом зга дує їх, або за зна чає, що у Доб ринi 
(Альошi) є кров ний по бра тим (хрес то вий брат) Альоша (Доб ри ня). В од но му з
вар iантiв (Рыбн., ІІ, № 178), ска зи тель вус та ми са мо го Доб ринi так ха рак те -
ри зує зво руш ливi вiдно си ни мiж по бра ти ма ми:

– Он, вор-со ба ка, мне крес то вый брат,
Крес то вый брат да паче род но го.

Закрiпле на тра дицiєю близькiсть Доб ринi i Альошi при зво ди ла до того, що
в де я ких би лин них пiснях i пе ре ка зах об ид ва пер со нажi мог ли вис ту па ти у
то тож них функ цiях, нiби взаємо зам iню ю чи один од но го.

Особ ли во цiка вою у цьо му зв’яз ку є для нас доб ре вiдо ма се ред до слiд -
никiв би ли но го епо су пiсня «Сокiл-ко ра бель» («Ілля Му ро мець на Со колi-ко -
раблi»), яка хоча й ви па дає дещо з основ ної тра дицiї би лин но го жан ру, але,
на дум ку де я ких фахiвцiв, може бути вiдго мо ном ко лись по ши ре но го i втра -
че но го би лин но го сю же ту.

Пiсня за фiксо ва на за меж ами по ши рен ня основ ної би лин ної тра ди цiї (По -
о неж жя, Архангелогородщина, Пе чо ра), але за свiдче на на знач но му про с -
торi вiд Вол ги до Єнiсею i вiд При кам ’я до Те ре ку. В бiльшостi ви падкiв
вiдмiчається ви ко нан ня пiснi як свя точ ної, ве ли чаль ної, або як ко ляд ки, у
зв’яз ку з чим про яв ляється вiдчут на тен ден цiя до мак си маль но го ско ро чен ня i 
спро щен ня сю жет ної фа бу ли15.

В основнiй групi вар iантiв у пiснi йдеть ся про те, як Ілля Му ро мець, Доб ри -
ня (або Альоша) i якийсь третiй бо га тир (Свя то гор, Пол кан, Сам сон тощо)
пли вуть мо рем на Со колi-ко раблi. На ко ра бель на па да ють во ро ги (злi та та ри
з кал ми ка ми), але зоб ра женi на гуд зи ках Іллi Му ром ця звiри по чи на ють так
за гроз ли во вити й гар ча ти, що на жа ханi во ро ги стри ба ють у море, а бо га тирi
щас ли во до би ра ють ся до рiдних бе регiв.

Вiдмiченi та кож рiзно ви ди цiєї ж теми, де добрi мо лодцi дiста ють ся ту рець -
ких бе регiв, тур ки праг нуть за хо пи ти ко ра бель i бо га тирiв у по лон, але Ілля
Му ро мець на жа хує са мо го сул та на («Сал та на»), пус тив ши стрiлу у ца рсь кий
па лац, чим вiдвер тає не без пе ку.

У ще од но му рiзно видi «Со ко ла-ко раб ля» йдеть ся про на пад на ко ра бель, в 
яко му пли вуть Ілля i Доб ри ня, «си зо го орла», що сiдає про сто на мач ту i мало
не по топ ляє ко ра бель – знов таки Ілля по стрiлом з лука (що його подає Іллi
Доб ри ня) вря то вує бо га ти рське вiйсько (втiм, фiнал iсторiї в цьо му ви пад ку є
не ви раз ним).

Останнiй вар iант є цiка вий тим, що орел, який на ма гається по то пи ти ко ра -
бель, може бути але го рич ним уособ лен ням грiзної не по го ди, бурi. Наша
дума про По по ви ча по чи нається з за спiву, в яко му зга дується орел (со кiл),
який спог ля дає море i те, як на ньо му по чи нається буря:

На синь о му морi, на бiло му ка менi
Там сидiв со кiл – смут но себе мав,
Спиль на на синєє море море собi по гля дав.
Щось на синь о му морi не доб ре по чи нає:
Ве ли ка хур то ви на на ко заць ке вiйсько на ля гає:
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Одно суд но за гна ла в Агаранську зем лю,
Дру ге Ду на йське гир ло по жер ло… 

(Ант.-Драг., І, № 44Г)

По рiвняй мо з цим «тему орла» в пiснях про «Сокiл-ко ра бель»:

Вдруг не счас тье над ко раб ли ком при клю чи ло ся,
Что са дил ся на де рев цо си зой орёл,
По топ лял он ко раб ли чек во сине море.

(Тих.-Мил., № 17)

На ле тел на Со кол-ко рабль си зой орёл,
Он все снас точ ки-бечёвки по о бор вал,
Две над цать па ру сов все по опус тил. 

(Тих.-Мил., с. 277).

Дiя «си зо го орла» в пiснi явно вiдпов iдає дiї бур хли вої мо рської не по го ди.
При по рiвняннi цьо го еп iзо ду з за спiвом думи, може склас ти ся вра жен ня, що
вна слiдок «утис кан ня» тек сту, хи жий птах, що спо чат ку лише сим во л iзу вав не -
без пе ку, по в’я за ну з не по го дою, по сту по во пе ре тво рив ся на її без по се реднє
уособ лен ня.

Так чи iнак ше, але для нас важ ли во, що Альоша i (або) Доб ри ня в цiй пiснi
звер шу ють по до рож мо рем, пiд час якої уни ка ють не без пе ки, що до сить таки
близь ко до сю же ту думи про Олек сiя По по ви ча. У той же час, сю жет i коло
пер со нажiв (за ви нят ком са мо го По по ви ча) кар ди наль но рiзнять ся, че рез що
мож на вва жа ти вик лю че ною iмовiрнiсть за по зи чен ня сю же ту укр аїнської
думи з фо лькло ру ур альсько-сибiрських ко закiв або на впа ки. Скор iше за все,
ко зацькi пiсня ри як Украї ни, так i Ура лу-Сиб iру вна слiду ва ли вiдгомiн яки -
хось да внiших епiчних творiв про пла ван ня по Чор но му морю та адап ту ва ли
його до пiсен них тра дицiй но вих часiв та своїх влас них iсто рич них спо гадiв.
Мо лит ва Доб ринi про море, що збе ре г ла ся се ред основ но го кор пу су би лин -
них зразкiв i є май же iден тич ною до мо лит ви Олек сiя По по ви ча укр аїнської
думи, вка зує на те, що озна ченi давнi епiчнi тво ри на ле жа ли до тiєї ж би лин -
ної тра дицiї, фiнал якої так вчас но по щас ти ло за фiксу ва ти на Пiвночi.

Отже, мо же мо зро би ти на ступнi вис нов ки з ви щес ка за но го:
1) на пев них ета пах роз вит ку би лин но го епо су до кола би лин них сю жетiв

вхо ди ли пiснi про по до рожi го лов них ге роїв епо су Чор ним мо рем, пiзнiше
втра ченi в основ но му ра йонi пе ре жи ванн ня би лин но го епо су (на росiйськiй
Пiв ночi), але час тко во збе ре женi в ко заць ко му се ре до вищi, под е ку ди в Сиб iру.

2) кульмiна цiйним мо мен том од но го з та ких сю жетiв був мо тив при не сен ня 
жер тви розгнiва ним ду хам мо рської стихiї, вiдго мо ном яко го є, оче вид но,
фор му ла ка ят тя Доб ринi, за свiдче на в По о незь ких би ли нах,

3) орга нiчне вход жен ня би лин но го – за свої ми ви то ка ми – мо ти ву «Буря на
Чор но му морi» до ко заць ко го епiчно го цик лу свiдчить про укор iненiсть цьо го
мо ти ву в мiсцевiй фо льклор но-епiчнiй тра дицiї, про не пе рервнiсть роз вит ку
остан ньої з дав ньо русь ких часiв, а та кож про мiсцевi ви то ки його го лов но го
ге роя – Олек сiя По по ви ча, вiдо мо го в пiвнiчних зраз ках би лин як «Альоша».

1Ха лан ский М. Ве ли ко рус ские бы ли ны ки ев ско го цик ла. – Вар ша ва, 1885. Мил лер В. Ф.
Очер ки ис то рии рус ской на род ной сло вес нос ти. – Т. І. – М., 1897, Т. ІІ. – М., 1910, Т. ІІІ. – М.,
1924. 2Пор., зо крема: Пропп В. А. Рус ский ге ро и чес кий эпос. – Л., 1956. Аникин В. П., Круг -
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Олександр Мостяєв ВПЛИВ ПОГРАНИЧНОГО
 ПОЛОЖЕННЯ УКРАЇНИ НА ФОРМУВАННЯ

 СОЦІАЛЬНИХ ПОВЕДІНКОВИХ СТЕРЕОТИПІВ

На по чат ку ни нiшньо го столi ття се ред на родiв євр азiйсько го кон ти нен ту
над зви чай но гос тро го за бар влен ня на бу ла про бле ма цивiлiза цiйної само -
iден тифiкацiї та збе ре жен ня тра ди цiйних со цiо куль тур них цiннос тей. Особ -
ли ву про бле му вона ста но вить i для укр аїнсько го на ро ду, кот рий фор му вав -
ся та роз ви вав ся на межi декiлькох цивiлiзацiй, що суттєво впли ну ло не тiльки 
на його iсто рич ну долю, але i вiдбивається на нинішніх про це сах у країні – як
у кон текстi про це су суспiльної са мо ор ган iзацiї, так i в ге о пол iтич них упо до -
бан нях рiзних суспiльних груп та рег iонiв.

Нинi в укр аїнсько му суспiльствi відбувється реф лек сiя про бле ми цивiлiза -
цiйної iден тич ностi краї ни у ми ну ло му та ши ро ке об го во рен ня су час них прiо -
ри тетiв суспiльно-цивiлiза цiйно го роз вит ку1. У статтi буде при дiле но ува гу
окре мим чин ни кам фор му ван ня по ве дiнко вих сте ре о типiв українцiв, котрi
були по в’я занi iз три ва лим iсну ван ням їх у зонi куль тур них впливiв декiлькох
сусiднiх цивiлiзацiй.

Проб ле ма цивiлiза цiйної са моi ден тиф iкацiї українцiв не є од но знач ною.
І вже це, вже сама на явнiсть се ред на уковцiв рiзних то чок зору – як вiдне сен -
ня українцiв до за хiдно го свiту, так i за пе ре чен ня цьо го, а та кож iсну ван ня
про мiжних по зицiй, доз во ляє оцiни ти цивiлiза цiйну при на лежнiсть Украї ни
як по гра нич ну. Саме така по гра ничнiсть i при зве ла до того, що iз за хо ду на
схiд нинішньої Украї ни ви раз но змен шу ють ся роль євро пе йських еле ментiв
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