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УГОРСЬКІ СЮЖЕТИ В БІОГРАФІЇ КНЯГИНІ ОЛЬГИ

Традиційно вважається, що наша свята княгиня Ольга- 
Олена походила з Плескова, сучасного російського міста 
Пскова. Батьками її нібито були бідні, прості варяги; імена їх 
начебто з часом забулися. Про це йдеться в найдавнішому на
шому літописі — «Повісті временних літ» та декількох варіантах 
житія святої.

Але остаточна редакція літопису здійснювалась 1118 р. з 
ініціативи проварязьки настроєного Мстислава-Гаральда- 
Федора Володимировича1, князя новгородського (1088 — 1117) 
та білгородського (1117—1125), великого князя київського 
(1125 — і" 1132). Проскандинавські симпатії правителя, воче
видь, стимулювались як його князюванням у колишніх ва
рязьких факторіях на півночі Русі, так і родинними зв’язками. 
Він був одружений із шведською королівною Христиною. їх 
донька Інгеберґ взяла шлюб з данським принцом Кнудом II, 
королем ободритів (1129—1131), інша — Малфріда — з норвезь
ким королем.

Мстислав Володимирович, вочевидь, ініціював каноніза
цію княгині варяжки Ольги, як вже “своєї”, північноруської 
святої2. Закріпленню культу сприяла та обставина, що після 
смерті цього князя Псков став окремим князівством, престол 
якого посіли сини Гаральда та їх нащадки. До канонізації пра
вительки було створено її житіє, в якому та проголошувалась 
протопластою київської династії — “святьіе царицу рушьскьіе 
Ольгьі, прематере всехь кнезь рушкьтх”3. Збереглось воно в 
сербських та болгарських рукописах ХІИ-ХІУ ст., і то разом з 
житієм самого Мстислава- Гаральда4.

1 Войтович Л. Княжа доба на Русі: портрети еліти. -  Біла Церква, 2006. -  
«' ?5Н 264, 269, 457-458.

і нмі ння була канонізована в домонгольський період (Голубинский Е. Ис- 
інрии ічннши нщии евятьіх в Русской Церкви.-Москва, 1903.- С .  56-57).

і іірнпгі І Дгсографические сочинения о святой княгине Ольге. Обзор ре- 
........... н її и і і.і // Кіірікін Л Княгиня Ольга.-Москва, 2009.-С.330-333, 351.

1 //.іііі,ііі,і І' Куїн.і спитого великою князя Мстислава у южньгх славян 
і іи , |ііиін п І’\ і,ніші іній книга Древнсй Руси и славянскихстран: откодиколо-
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В “Повісті временних літ” — офіційному за своїм характе
ром літописі /документі — батьківщиною Ольги проголошу
вався північний “варязький” Плєсков (Псков). Було зроблено 
все, аби затерти сліди пов’язаності святої Ольги з місцевими 
слов’янськими князівськими родами і, зокрема, з представ
никами західних земель Руси, які входили до Великої Мора
вії. При цьому були вилучені всі згадки про правителя Руси 
слов’янина Будимира та його нащадків* і * * * 5. Ряд подій 940-х років 
було перенесено на 910-і роки, а також вигадано похід Оле
га на Константинополь в 907 році. Тут же було передчасно 
“умертвлено” 912 р. князя Олега, за літописом — вихователя 
Ігоря.

Проведені останньо дослідження, зокрема, і європейського 
фольклору, дають підставу мені стверджувати про походження 
Ольги з давнього Пліснеська. Тепер це городище в с. Підгір- 
цях Бродівського району Львівської области. Площа цієї архе
ологічної пам’ятки — 160 га, унікальна багатовальна система 
оборони дозволяють зарахувати її до найбільших європейських 
міст свого часу.

На найдавнішому дитинці Пліснеська археологами зна
йдено західнослов’янську кераміку ІХ-Хст.6, константовано

гии к текстологии.-С.-Петербург, 2004.-С.76-83. Канонізацію цього князя, який 
не відзначився якоюсь особливою богобойністю чи жертовністю для Церкви 
могли здійснити лише його нащадки. Вони -  “Мстиславове плем’я”-  перебу
ваючи на київському престолі, відредагували у сприйнятливому для роду дусі
і Київський літопис (Франчук В.Ю. Киевская летопись. Состав и источники в 
лингвистическом освещении.-Киев, 1986; Рьібаков Б.А. Петр Бориславич. По-
иски автора “Слова о полку Игореве”.-Москва, 1991.-С.271-273). Паелоеа Р.
Культ святого великого князя Мстислава у южньїх славян (материапьі) // Руко
писная книга Древней Руси и славянских стран: от кодикологии к текстологии - 
С.-Петербург, 2004.-С.76-83. Канонізацію цього князя, який не відзначився 
якоюсь особливою богобойністю чи жертовністю для Церкви могли здійснити 
лише його нащадки. Вони -  “Мстиславове плем’я”-  перебуваючи на київсько
му престолі, відредагували у сприйнятливому для роду дусі і Київський літо
пис (Франчук В.Ю. Киевская летопись. Состав и источники в лингвистическом 
освеїцении.-Киев, 1986; Рьібаков Б.А. Петр Бориславич. Поиски автора “Слова 
о полку Игореве”.-Москва, 1991.-С.271-273).

5 Випадково їх слов’янські імена залишились лише в русько-візантійському 
договорі 944 року (Владислав, Предслава).

6 Дід енко Є. З історії археологічних досліджень Пліснеська// Другі “Ольжи- 
ні читання”. Пліснеськ-Львів 14-15 червня 2007 року.-Львів. 2007.-С.60.
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західнослов’янський спосіб побудови оборонних валів7. Вияв
лені поховання дружинників за інвентарем датуються часами 
Великоморавської держави (перестала існувати на початку X 
ст.)8.

Правдоподібно, назва цього поселення походить від назви 
полабського племені пліснян, частина яких була переселена за 
часів Великоморавської держави на наше ГІідкарпаття. Град 
розташовувався на трансконтинентальному торговельному 
шляху зі Сходу на Захід, який у IX — X ст. контролювали ва
ряги.

За походження княгині Ольги саме з цього міста, яке в 
першій чверті X ст. правдоподібно було столицею нашого Під- 
карпаття, говорить низка посередніх даних:

1. Схожість топонімів Пльснеск і Плесков. Вона, до слова,
1 була використана фальсифікаторами біографії княгині в “По
вісті временних літ” для проголошення вже північноруського 
міста батьківщиною святої;

2. Назва сусіднього з Пліснеськом поселення Олесько, що 
походить від імені власника, Олега чи Ольги (Не1§і/Не1§а -  
Олег/Ольга — Олєжско — Олесько)9.

3. Фігурування Пліснеська в «Слові о полку Ігоревім», у 
пророчому сні київського князя Святослава. Згадка про роз
ташований за 500 км від Києва град мала сенс, лише тоді, коли 
це була батьківщина св.Ольги —«матері князів руських» та во
лодіння її батька Олега, першого руського князя, який захопив 
Тмуторокань;

4. Пов’язані з Пліснеськом легенди про княгиню /  царицю 
Ольгу-Олену.

Проведеними дослідження вдалось встановити, що батьком 
княгині Ольги (Гельґи) був варяг Олег (Гельгі). Після невда
лого морського походу на Константинополь в 941 р. він з 
частиною війська захопив прикаспійське місто Берду, де і за
гинув10. Цей реальний правитель став прототипом для літопис- 
ного князя Олега, персонажів російських билін Іллі Муромця

7 Мицько І. Пліснеськ -батьківщина княгині Ольги // Конференція “Ольжи- 
ні читання”. Пліснеськ. 10 жовтня 2005 року.-Львів, 2006.-С.61.

8 Там само; Радослав Лівох датує ці поховання поч. XI ст. (Ьтосіг К. ХаЬуІкі
2 \уукора1ізк Т. 2іеті§скіе§о \у 1аІорізо\уут Ріевпізки // Там само.-С. 5-15).

9 Худаш М.Л. Українські карпатські та прикарпатські назви населених пунк
тів. -  Київ, 1995.- С .  272.

10 Мицько І. Пліснеськ -  батьківщина княгині Ольги // Конференція “Оль- 
жині читання”. -  Пліснеськ. 10 жовтня 2005 року. -  Львів, 2006. -  С. 67-68.
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та Вольти, епічного героя українців та білорусів Іллі Муромця 
/  Моровлянина.

Отож, Гельгі одружився з донькою Будимира, який спер
шу, правдоподібно, був правителя Прикарпаття, потім - Києва. 
Його існування засвідчують повідомлення східних джерел про 
панування в Русі в 912/913 рр. якогось Будимира11.

Вочевидь, правитель Будимир фігурує у нашій “Голубиної 
книги” (створена у передмонгольський період): “У нас білий 
цар над царем цар -  він прийняв віру хрещену, християнську, 
віру єдиній Трійці нероздільній. Стоїть за дім Богородиці, всі 
роди йому покорились, всі язики покорились, область його 
правління превелика над усею землею”12.

Підтверджує існування такого правителя і згадка 1574 р. 
про побутування серед українців переказів про лицарів Соло- 
вія Будимировича та його сучасника Ілію Муравленина (тобто 
літописного Олега)13.

Йдеться про нашого Будимира і в хорватському Літописі 
Попа Дуклянина, сфальсифікованому між 1160 та 1180 рока
ми14. Анонімні підробники вплели до нього події та згадки про 
відомих осіб Великої Моравії та Руси. Тут, зокрема, розпо
відається про нібито першого коронованого правителя держа
ви Будіміра15, який мав сина Разбівоя.16 Саме від останнього 
(невідомого східнослов’янській літописній традиції) походить

111'рушевський М. Історія України-Руси. -  Київ, 1991. -  Т. 1. -  С. 434-435; 
Заходер Б.Н. Каспийский свод сведений о Восточной Европе. -  Москва, 1967.
-  Т. 2. -  С. 146; Бартольд В. В. Сочинения. Общие работьі по истории Средней 
Азии. Работьі по истории Кавказа и Восточной Европьі. -  Москва, 1963. -  Т. 2.
-  4 .1 . -  С. 807, 857; Кримський А. Декотрі русько-слов’янські слова та ймення в 
арабських істориків і географів ІХ-Х в. // Шахматов О., Кримський А. Нариси з 
історії української мови та хрестоматія з пам’ятників старописьменської україн- 
щини ХІ-ХУІІІ вв. -  Київ, 1924. -  С. 7. -  ІІ-го рахунку.

12 Грушевський М. Історія української літератури. -  Київ, 1994. -  Т. 4. -  
Кн. 1. -  С. 225 (далі -  Грушевський М. Історія. -  Т. 4. -  Кн. 1), див. також с. 
232-233, 323

13 Грушевський М. Історія. -  Т. 4. -  Кн. 1. -  С. 160.
14 Шишиїі Ф. Летопис Попа Дукл,анина. // Серпска Кралевска академіа. 

Посебна издан>а. -  Београд, Загреб, 1928. -  Кн. 67. -  С. 301, 302, 304, 392, 393, 
394,400, 401.

15 За літописом Будімір-Святопулк прожив сорок років та три місяці. Помер 
він 9 березня і нібито був похований у храмі Богородиці міста Дуклі (там, де і 
було створено цей літопис) (Там само. -  С. 400-401).

16Шишиїі Ф. Летопис. - С .  308-311,401-404.
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згадувані в українських переказах з околиць Києва, російських 
билінах та казках Соловій Розбійник17 та Соловій Будимиро- 
вич.

Отож, варяг Гельґі одружився з донькою правителя Руси 
Будимира. Про драматичні обставини цього шлюбу згадують 
лише епоси Франції, Німеччини та Скандинавії. їх герої мають 
вже здебільшого перероблені до невпізнання або й зовсім нові 
імена; дія відбувається в різних закутках Європи, за інших іс
торичних реалій.

До побутування впродовж віків розповідей про княгиню 
Ольгу та її родину в Західній та Північній Європі могли спри
чинити дві обставинами. Це і континуація варязького епосу 
з X ст., і повторне його привнесення на двори європейських 
правителів через поріднених з ними руських князів.

Зародження культу княгині в Русі, правдоподібно, розпо
чалось за Ярослава Мудрого і була одним з складових чинни
ків твореної ним історії своєї Церкви. За це говорять наступні 
посередні дані. Славній прабабі був присвячений цикл фресок 
на сходових вежах збудованого великим князем київського Со
фійського собору18. Знаковим є і іменування ним одного сина 
Ігорем, на честь свого прадіда та чоловіка Ольги. Не виключе
но, що він назвав Ольгою-Оленою і якусь зі своїх доньок, яка 
померла в дитинстві. Інший син отримав християнське ім’я 
Ілля, вочевидь, на честь святого пророка, покровителя “русь
ких” варягів (мали в Києві вже 945 р. Святоіллінський храм19).

Поширенню нашого епосу у Франції могла сприяти Анна 
Ярославівна (і- після 1075), дружина короля Генріха І. Окрім 
пошанівку до своєї прапрабаби в цьому певну роль могла віді
грати і схожа доля жінок. Обидві вони були регентшами, і то 
досить активними, при своїх синах.

Слушеним є припущення Юрія Диби20 про популяриза
ції “Ольжиного” епосу за кордонами Руси й іншими доньки

17 Про нього див.: Войтовт В. Українська міфологія. -  Київ, 2002. -  С. 492-
494.

18 Збереглись дві фрески, з зображеннням урочистого прийняття Ольги в 
Константинополі та її оглядини, в імператорській ложі, змагань на царгород- 
ському іподромі (Карпов А. Княгиня Ольга.-Москва 2009.-С.189-191).

19 Диба Ю. Християнське сакральне будівництво України часів княгині Оль
ги // Конференція “Ольжині читання”. Пліснеськ. 10 жовтня 2005 року.-Львів, 
2006.-С.49. Можливо, на той час в епосі імєя Гельгі трансформувалось в Іллю 
(Іллю Муромця).

20 Висловлене в приватній розмові.
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Ярослава мудрого, справді, регеншою при малолітньому сині 
Шоломоні була Анастася Ярославвіна ( ї між 1074 і 1094 рр.), 
дружина угорського короля Ендре І21. Завдяки ній епос про 
славну прапрабабу королеви міг закорінитись і в Угорщині.

Натомість пам’ять скандинавів про варяга Гельґу могли від
новити Єлизавети Ярославівна та її чоловік Гаральд Сігурдсон, 
відомий воїн і не менш знаний поет-скальд22. Його військове 
життя було схожим на життя князя Олега. В складі руського 
експедиційного корпусу допомагав грекам в Малій Азії, Си- 
цилії, Африці та Італії. Взяв участь 1043 р. в морському поході 
русинів та варягів на Констанитнополь, який навіть в деталях 
був схожий на невдалу спробу князів Ігоря та Олега захопити 
це місто 941 року.

Після еміграції при дворі Ярослава Мудрого Гаральд посів 
норвезький престол. Як і її сестри, київська княгиня не стояла 
осторонь політики. Задля укріплення позиції сина Олафа на 
норвезькому троні, одружилась з даньским конунгом Свеном 
II. Можливо, саме їхньою дитиною була Олена-Гунхільда23.

Отож, героїнею французької поеми XII ст. є прекрасна 
Ганіта (1а Ьеііе Сапііе). Йдеться про твір Герберта Ле Дюка 
(НегЬегі 1е Бис) “Фульк з Кандії” (Роиіцие сіє Сапйіе), з ци
клу, присвяченому Гійому Оранському або “Гійому з корот
ким носом” (Оиіїїаите аи соигі пе/). Поряд з арабськими та 
перськими реаліями того часу, в ній мова йде про успадкуваня 
Ганітою Русі та “аморавів” (Моравії)24. За відсутності батька, 
вона здала франкам місто Кандію на грецькому острові Кріті; 
охрестилась.

Сюжет про одруження Гельґі з донькою Будимира в загаль
них рисах зберігся в «Сазі про Хрольова, сина Гаутрека». Тут 
Асмунд домагається руки Гелени, доньки ірландського конун- 
га, який не бажав її віддавати, через нібито низьке походження 
претендента. Доходить до битви, де Асмунду допомагає побра
тим Сігурд; донька конунга рятує Асмунда. Вона ж випросила

21 Войтович Л. Княжа доба.-С.311-312.
22 Там само.-С.318-320.
23 Не виключено, що мати могла назвати на честь Ольги-Олеїш. Друге ім’я 

- Гунхільда - схоже до того імені, яке носила княгиня Ольга у німецьких пере
робках нашого епосу -  Гельгунда, Гільдегунда.

24 ІЬісіет.-Р. 104. Цікаво, що в 12-ій оповіді цього циклу йдеться про битву 
при замку в АІезсЬапз (Одеську?).
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у переможців прощення для батька. Той у свою чергу дозволив 
Гелені одружитись з Асмундом25.

Найцікавішим для нас варіантом цієї історії є німецька по
ема XIII—XIV ст. про Вольфендітріха. Її герой по дорозі з Єру
салиму заїхав до країни “диких русів”, до міста Вйсіеп. Тамтеш
ній володар Віеіап мав доньку Маграіі, яку не бажав віддавати 
заміж, підступно вбиваючи претендентів на її руку. Попри все 
Вольфендітріх таки одружився з Марпалі, хоч для цього йому 
прийшлось вбити її батька26.

Можливо, в цьому німецькому епосі сюжет нашої історії 
наклався на реальні угорські події. Йдеться про те, що донька 
угорського короля Бели IV (тобто, “Біляна”) черниця Маргіт 
(•(■1271) відмовилась одружитись з нареченим, вибраним для 
неї батьком. Її монастир розташовувався на дунайському ост
рові св. Марії, між Будою (німецькою — Віііїеп )27 та Пештом.

Закоріненню історії на угорському грунті, вочевидь, спри
яла і та обставина, що назва угорського граду Буда близька до 
імені Будимир.

Цікавою є сербська пісня, в якій “свети Илща” їде одружу
ватися з Білою Марією, донькою короля Будима града28. Зро
зуміло, що старозаповітний пророк не міг взяти за дружину 
сербську дівчину. Тому в першооснові пісні йшлося про іншу 
особу. В контексті висловленого, це мав би бути Ілля Муро- 
мець (реальний Гельґа). В східнослов’янських казках він іноді 
називається святим.

Угорський варіант епосу, через виняткове значення Буди 
в історії та культурі південних слов’ян, поширився на Балка-

25 Матюшина И. Г. О жанровой зволюции рьіцарской саги // Древнейшие 
государства Восточной Європьі. 1999 г. Восточная и Северная Європа в средне- 
вековье. -  Москва, 2001. -С . 325-326.

26 Халанскіш Н. Южнославянские сказання о королевиче Марке в связи с 
произведениями русского бьілевого зпоса. Сравнительньїе наблюдения в облас
те героического зпоса южньїх славян и русского народа // Русский филологичес- 
кий вестник. -  Варшава. -  1893. -  №4. -  С. 289

27 Іх§епсіу а кгопіку Когипу ІЛіегвкі. -  РгаЬа, Шузеїігасі -  1988. -  8.145-154.
28 Халанскіш Н. Южнославянские сказания о королевиче Марке в связи с 

произведениями русского бьілевого зпоса. Сравнительньїе наблюдения в облас
те героического зпоса южньїх славян и русского народа // Русский филологичес- 
кий вестник. -  Варшава. -  1894. -Т . 31. -№ 1/2 . -С . 365 (162).
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нах, трансформувавшись в інших сербських піснях ("Женитба 
Будимлфе .Іова”, де фігурує донька короля з Декана)29.

Відомий такий сюжет і серед болгар. Зокрема, це пісні 
“Превземане на Будим града” (де фігурують “бяла Радо”, “Бу
дим град” і де турки не можуть здобути “нова града Буденова”)30 
та “Стоян войвода и будимския кадия” (фігурує “Будим град 
“та “Еленска гора”; записана пісня в с. Бяла Черква)31. Релікти 
нашого епосу є в болгарській колядці ”Крал Будим жени сина 
си и дьщеря си”32.

Треба підкреслити, що у інших сербських піснях про сва
тання фігурує град Білий Ледян та королі з Ледяна33 (як зна
ємо, Соловій Будимирович також прибув з Ледяна, а Гельгунда 
та Вальтаріус, про яких мовитиметься нижче, одружились в 
Ьащ>ге8 34).

У болгарській колядці про сватання молодця присутній 
кінь, що дихає вогнем і підпалює місто Будинград (алюзії до 
згаданих у нашому літописі коня Олега та помсти Ольги вог
нем мешканцям Іскоростня)35.

Зберігся цей сюжет і у східних слов’ян. В українських ко
лядках герой силоміць бере за дружину доньку правителя 
міста, погрожуючи його знищити. Поряд Черніговом, Пере
яславом, Галичем, Римом тут фігурують Львів, Біл-город, Цар- 
город (столиця держави), Виш-город (був резиденціє) Ольги) 
_______ Ой піді Львовом на оболоню

29 НоваковиІ) О. ЛеІ)ан град и Пол,аци у српсксу народної ноезиіи // Летопис 
Матице српске -  1879.-К н . 120.-С . 159-174.

30 Бьлгарско народно творчество в дванадесет тома. -  Т. 3. Исторически 
песни / Сьст. Хр. Вакарелски. Под ред. на Тодор Молло. -  Варна: Електронно 
издательство Еііег№(, 01.07.2006. -  №30.

31 Там само. -  №31.
32 Бьлгарска народна поезия и проза в 7 тома. -  Т. 2. -  Обредни песни / Сьсг. 

Р.Иванова, Т. Живков. Под ред. на Тодор Молло. -  Варна: Електронно издател- 
ство ІлІегИеІ, 29.12.2003. -№ 37 .

33 Хапанский Н  Южно-славянские сказання. -  С. 101,112-115.
34 Дослідники не мають однієї думки про походження цього топоніму. Спро

би ідентифікувати лендян з польським племенем лендзян не є переконливими 
(Маїескі А. ЕесКісі \у я\уієііє Ішїогусгпе) кгуїукі. -  Ідлюїу, 1907. -  8.27-28). На 
мою думку, воно може стосуватися племені Іепбігі, що жило на Полаб’ї, не
далеко від білих хорватів (чи на їх території). Див.: Ьштіаткі Н. Е^сігіапіе // 
Зіоуупік. -  1967. -  Т. 3. -  8.52-53.

35 Азбелев С. Н. Историзм бьшин и специфика фольклора. -  Ленинград, 
1982.-С . 230-241.

- 35 -



Там ІУ.ІУ. коником грає...
Під Львів ступає, лук натягає,
Лук натягає, на Львів пускає...

Причину облоги міста роз’яснює вступ до іншої колядки: 
Ой уві-Львові на оболони 
Збирається війна, вся їх рівня,
Захотіли вони царя звоювати 
Царя звоювати, царівну узять...

Аби задобрити героя правитель або міщани дарують йому 
“миску червоних”, “коня в сідлі”. Врятувати місто вдається 
лише віддавши “панну молоду”36.

До слова, Львів, багатий на “Ольжичу” традицію. Давні пе
рекази про її чоловіка Ігоря пов’язувались з розташованими на 
околиці міста Чортовими скелями (одна з героїнь носить ім’я 
Будислава) та с. Кам’яногюлем37. Частина передмістя Головско 
в одному документі з 1497р. названа 011ю\¥8ко38. Натомість 
найвища гора Львова - на якій в Х-ХІ ст. було поселення39, а 
від середини XIII ст. княжий замок — у середині XVII ст. іме
нується як Бідель. Одна ж її тераса, розташована над давнім 
містом, називалась Будельницею40.

Вертаючись до колядок, в яких збереглись згадки про об
ставини одруження Ольжиних батьків, варто згадати і таку:

А з поля, поля да туман устаєт,
А з того туману Іван їде;
Да й подїєжат под Царев-город,
Да й викликаєт царя з города:
-Турецький цару, виїдь на войну,

...Після поєдинку правитель виправдувався:
Турецький цар другим наказав:
— Коли б за його донку оддав,
Свою дочку оддав, царство одписав,
Половину царства, трейтину щастя.

36 ГрушевськийМ. Історія української літератури.-Київ, 1993.-Т. 1 -С.257-258.
37 Мицько І. Свята Ольга в епосі України // Треті “Ольжині читання”,- 

Пліснеськ. 31 травня 2008 року.-Львів, 2009.-С. 32-42.
38 Акіа §го(ігкіе і Лет8кіе.-Іл\'6\у 1883.-Т.9.-8.159
39 Диба Ю„ Петрик В. Планувальна структура “долокаційного” Львова // 

Семінарій “Княжі часи”.-Львів, 2002.-С.41.
40Крип’якевич І. Слідами княжого Львова // Стара Україна.-Львів, 

1924.-И12.-С.184
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Да бувай же здоров, красний паничу...4'
З цими колядками перекликається пісня з Білорусі. В ній 

герой намагався викликати на поєдинок Білого Царя, що жив 
на «іншому березі Дунаю». І хоч йому подарували книгу, золо
тий кубок, золотий перстень, не відступився від свого заміру, 
допоки не отримав царівну42. Не виключено, що білоруська 
пісня є переробкою якоїсь угорської (згадка про Білого царя, 
Дунай та його другий берег)

В першооснові всіх цих сюжетів йшлося про реальне одру
ження наприкінці IX - на початку X ст. батька св. Ольги - 
Олега (Гельґи) з донькою правителя Руси Будимира43. За це 
говорить, попри схожість основних сюжетних ліній, подібність 
антропонімім з топонімами.

Європейський фольклор зберіг, хоч і в досить перероблено
му виді, розповідь про шлюбну пригоду самої княгині Ольги.

Насамперед йдеться про “Сагу про Дітріха Бернського” 
(Тідріксага), створену бл. 1250 року. “Норвезький компілятор 
об’єднав навколо центральної фігури Дітріха Бернського всі ві
домі йому епічні сюжети Північної Німеччини”44. В сазі йдеть
ся, зокрема, і про Гільдегунду, доньку ярла Греції Іллі. Однак 
ці розповіді не мають самостійної основної сюжетної лінії. Ре
алії нашої давньої історії були накладені на події бургундської 
латиномовної поеми про Вальтаріуса (нібито з IX ст.), чи її пе
реробок — французької “Пісні про Роланда” XII ст., німецької 
“Пісні про Нібелунгів” XIII століття.

За бургундською поемою, при дворі гунського вождя Атті- 
ли (в реальності якогось невідомого за іменем угорського пра
вителя. — І.М.) перебувало двоє закладників. Це були малолітні 
донька бургундського короля Гереріха Гельгунда та син акві- 
танського короля Альфера Вальтарій. Покохавши один одного, 
вони втекли, прихопивши скарби45.

41 Фольклорні записи Марка Вовчка та Опанаса Марковича.-Київ, 1983 - 
С.124, 125.

42 Шейн П.В. Белорусские народньїе песни, с отношением к ним обьічаев и 
суеверий.-С.-Петербург, 1874.-С. 102-103.

43 Мицько І. Родовід.-С. 18-24.
44 Клейненберг II. 3. “Дедрик Бернский” в Новгородской І летописи // Лето- 

писи и хроники. 1973. -  Москва, 1974.- С .  131.
45 І.аЬшІа О. /лосіїа, за§і і 1е§епсіу бо паібашпіфгусЬ Щіеді'Л' Роїзкі. -  

\Уагзга»а, 1961. -  8.266-271. Про шлюб в Ланґре йдеться в пізньому німець- 
комовному романі з Відня. Ім’я героїні Гельгунда, правдоподібно, походить від 
імені Гельга.
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Цікавіші для нас деталі містить згадувана “Тідріксага”. Ге
роїнею тут виступає Гільдегунда, донька володаря Греції Іллі 
ярла (тобто, чийогось співправителя), “великого ватажка і мо
гутнього витязя”. Був він сином короля Гертніта, який сво
го часу панував “над Русіляндом, більшою частиною Греції та 
Угорщини”46. Одним її стрийком доводився Озантрікс, конунг 
вількінів (полабського племені лютичів-вільців), інший, Вало- 
димер, був у Великій Русі47 Ярл мав двох синів Гертніта та 
Гірдіра48.

Семилітню Гільдегунду відправили заручницею до ко- 
нунга Аттіли. Був він одружений з її двоюрідною сестрою Ер- 
кою. До слова, нас не повинен дивувати такий шлюб. У серед
ині X ст. візантійський імператор Костянтин Багрянородний, 
згадуючи про білих хорватів, що на той час жили північні
ше угорців, відзначив, що вони “вступали в родинні зв’язки і 
дружні відносини” з угорцями49.

Отож, Гільдегунда зі своїм коханим Вальтарієм втекла 
від Аттіли, прихопивши і його скарби.

Правдоподібно, реальна Гельґа/Ольга дійсно відмовила 
комусь у своїй руці. На її батьківщині, в граді Пліснеську іс
нували декілька варіантів леґенди. В одному донька київського 
князя Олена витримала тут оборону від військ Батия, зачудо
ваного її красою50. Допомогли їй два бояри, Ігор та Ростислав.

В іншому варіанті цариця Єлена втекла сюди від Шо
лудивого Буняка. І хоч вона віддала йому державу, той прагнув 
не так влади, як її самої. Єлену намагався захистити польський 
королевій. Однак Буняк зачарував їх: зі своїми прибічниками, 
військом, палацом, скарбами вони провалились крізь землю.

Основний сюжет трьох з пяти пліснеських легенд - це на- 
магання здобути (повернути) жінку51. В його основі, правдопо-

46 Веселовский А. Русские и вильтиньї в саге о Тидрике Бернском (Верон- 
ском) // Известия Отделения русского язика и словесности. -  1906. -  Т. 11. -  
Кн. З .- С . 6.

47 Веселовский А. Русские.-С . 6, 165.
48 Вони відповідно у віці 11 та 10 років перебували в дядька Озантрікса (Там 

само. -  С. 140).
49 Констаитин Багрянородний. Об управлений империей. -  Москва, 1989. 

- С .  130,131.
50 Мицько І. ГІліснеськ. -  С. 69-72.
51 Інша також посередньо пов’язана з коханням і дивним чином відбилась 

в українському фольклорі. За нею, поміж пліснеських могил-курганів іноді 
з’являлась бліда струнка панна, яка обдаровувала пастушків, дівчат та хлопців,
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дібно, лежить правдива історія про те, як молода княжна Ольга 
втекла від угорського правителя, в якого була закладницею52.

Можливо, на сюжет про Ольгу-Олену наклалась частина 
життєпису античної Єлени. Дуже подібні їх біографії. В осно
ві обох лежить любовно-воєнна інтрига. За Гомеровою “Вла
дою” міфічну Єлену Прекрасну, дружину спартанського царя, 
викрав син троянського царя Паріс-Олександр53. Саме за неї 
тривала десятилітня війна і облога Трої54.

Різні джерела стверджують про наявність у Ольги (Гель- 
ґи) двох братів, Оскольда і Діра. Натомість відредагований з 
ініціативи князя Мстислава-Гаральда літопис говорить, що їх
— простих варягів-узурпаторів — нібито вбив Олег, посадивши 
замість них у столиці начебто законного володаря, свого ви
хованця княжича Ігоря.

Існування одного з правителів підтверджує певне східне 
джерело. В праці ал-Масуді “Золоті копальні” (середина X ст.) 
говориться наступне: “Першим (тобто зі сторони південного 
сходу Європи. — І.М.) із слов’янських царів є цар Діра, він має 
великі міста і багато заселених країв. Мусульманські купці при
бували в столицю його держави з різними видами товарів”55.

“За ним (Діром — І.М.) є цар..., в якого багато володінь, 
великі будівлі, велике військо і багато військового споряджен
ня. Він воює з Румом (візантійцями -  І.М.), франками (німця
ми — І.М.), лангобардами (?) та іншими народами. Війни між 
ними ведуться з перемінним успіхом.

За цим царем, з слов’янських країн, розташований цар 
турок (угорців) і цей вид слов’ян (?-/.М) найгарніший, най- 
більший чисельністю і силою”56._______________________
розмаїтими стрічками (8і$сіуткі М.-В. Окоіісе Оа1іср.-Ь™б\у, 1847.-2езгу* 1,- 
8.126). Натомість на Буковині зафіксовано звичай напразник св. Ольги закидати 
дівчатами свої стрічки на білокорі берези. Перед цими деревами вони просили у 
святої для себе доброго чоловіка (Маковій Г. Народ у народних святах.-Чернівці, 
1997.-С.287-288).

52 МицькоІ. Пліснеськ.-С.74.
53 Друге з імен близьке за звучанням до антропоніміє Олег, Ольга.
54 Після здобуття міста Єлена повернулась до Спарти.
55 Пчелов Е. В. Генеалогия древнерусских князей. -  Москва, 2001. -  С. 105.
56 Новосильцев А.М. Образование древнерусского государства и первьіе его 

правителя // Древнейшие государства Восточной Европьі. 1998. -  Москва, 2000.
-  С. 105. Автор у перших двох вбачає Діра, який нібито правив на півдні Русі, та 
Олега, який володарював на півночі держави. Традиційно він датує їх правління 
на 40-80 рр. IX ст. (Там само. -  С. 472).
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Серед декількох варіантів прочитання імені другого з 
гарів є ал-Олванг, яке розуміють як Олег57.

1 Таким чином, згідно з цим джерелом, у X ст. на за
хід від полянського князя Діра панував інший, правдоподібно, 
Олег. Якщо залучити відомості саг, то матимо ситуацію співп- 
равління в двох частинах Руси Гельґи (Підгір’я) та його сина 
Діра (Полянська земля).

Що цікаво, Гельґа/Олег не воював з угорцями, які розта
шовувались на захід від його держави, тобто перебував з ними 
в дружніх чи підпорядкованих відносинах.

На жаль, не збереглись джерела з історії нашого Прикар
паття цього періоду. На підставі найновіших археологічних до
сліджень, привілею празького єпископа Яроміра 1085 р. та вже 
давно відомих даних можемо констатувати наступне. За часів 
Великоморавської держави (II пол. IX ст. — поч. X ст.) Підгір’я 
входило до її складу. Східний її кордон розташовувався біля 
витоків Стиру і Західного Бугу, де найбільшим градом був саме 
ГІліснеськ, батьківщина княгині Ольги58. У 906 році угорці під
корили більшу частину території Великої Моравії59. Аж 955 р. 
чеський князь Болеслав І та німецький король Оттон І змогли 
зупинити їх, перемігшії в битві на ріці Лех поблизу Аусбургу. 
Після цього Чехія поширила свою владу на більшу частину 
Моравії (без території пізнішої Словаччини, зайнятої угорця
ми) та Малопольїцу.

Згаданий у “Повісті временних літ” під 907 р. похід Олега 
на Константинополь із залученням тутешніх племен не під
тверджується грецькими джерелами. Більш правдоподібним є 
участь Гельґі разом з тиверцями, дулібами, хорватами в яки
хось військових діях, пов’язаних з розгромом попереднього 
року угорцями Великої Моравії. Імовірним є прийняття на
селенням цих земель протекторату Києва в ті роки, саме перед 
лицем угорської загрози.

Одружившись з донькою правителя Будимира, Гельґі отри
мав певні маєтності. На мою думку, це, зокрема, був Пліс- 
неськ. Він міг бути столицею Підкарпаття, коли тут правив 
згаданий у східному джерелі Ольванг/ Гельгі.

57 Королев А.С. Загадки первьіх русских князей. -  Москва, 2002. -  С. 370- 
379 за: Мір:/ ібпзі.пагосі.ги/.

58 Мицько І. Пліснеськ. -  С. 62.
59 Її'а5і1ем>$кі Т. Могашзкіе рагізілуо // 81о\\пік -  1965. -  Т. 3. -  С/,1. -  8.293.
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І на завершення. Ббтьківіцина княгині Ольги згадана в 
“Слові о полку Ігоревім” (1190-і рр.) та лише двічі в літопи
сах, і то досить пізно. В обох випадках йшлося про проугор- 
ську орієнтацію мешканців Пліснеська. У 1188 р. князь Роман 
Мстиславович намагався відібрати престол у столичному Гали
чі від угорського принца Ендре.

“Романь же испросисА оу тіс та  оу своего оу Рюрика на Галичь. река 
емоу ведоут ма Галичане к со б і на кнажєниє. а поусти со мною сна сво
его Ростислава. Рюрикь же поусти с нимь сна своего. и Славна Борисо
вича воеводоу. Романь же передь свои. посла ко Прісньскоу. да заідоуть 
Преснескь переди, илга же затворишасА. Оугре же и Галичане заехаша и 
оу Преснескь. їніхь изимаша а дроузии оутекоша. Романь же сльїшавь 
и поусти шюрина своего домовь. а самь іх а  в Лахьі”'*0.

Натомість, в квітні 1233 р. в Пліснеську зіштовхнулись ін
тереси дітей головних героїв подій 1188 року. Данило Романо
вич (разом з белзьким князем Олександром Всеволодовичем) 
упокорив цей важливий град на дорозі з Волині до Галича, де 
в цей час престол займав син Ендре — галицький князь Ендре.

“...Траві же бивши. Даниль же поиде со братомь. и со 
Цілександромь. Плісньскоу. и пришедь вза и. подь Арьбоузовичи. и 
великь. плі“ приА. а’братисА во Володимірь”67.

ІДо ж до бояр Арбузовичів, то не виключено, що вони були 
половецького походження. Прізвисько їх протопласти не має 
ніякого відношення до знаного овочу і походить від якогось 
тюркського імені62. Так, наприклад, серед трьох половецьких 
князів, які в 1290 р. році вбили угорського короля Ласло IV був 
якийсь АгЬиг63. Варто нагадати, що на захід від Пліснеська, біля 
с.Підкаменя свого, часу розташовувалась половецька кам’яна 
баба, здавна дуже шанована навколишнім населенням64.

60 Полное собрание русских летописей [ПСРЛ]. -Санкт-Петербург, 
І908.-Изд.2.-Т.2.-Ипатьевская летопись.-Стб.661-662

61 ПСРЛ- Санкт-Петербург, 1908- Изд.2.-Т.2.-Ипатьевская летопись,- 
Стб.770.

62 Олег Мазур вбачає в прізвиську протопласти слов’янський корінь (Ма
зур О. Пліснеські можновладці Ярбузовичі // Конференція “Ольжині читання”. 
Пліснеськ 10 жовтня 2005 року.-Львів, 2006,- С.36-41).

63 Голубовский Н. Половцьі в Венгрии // Университетские известия.-Киев, 
1889.-N12.-С.67-68.

64 Забашта Р. До питання скульптурної спадщини тюрків в Галичині // Дру
гі «Ольжині читання». Пліснеськ-Львів. 14-15 червня 2007 року.-Львів, 2007,- 
С.63-68. Автор датує бабу кінцем 1240 - х  -1250-ми рр., як він вважає, часом 
переселенням сюди половців під тиском монголо-татарів.
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Наведені у цьому виступі відомості виявлені в основному 
в публікаціях загального характеру XIX - початку XX століть. 
Тобто, є реальна перспектива віднайдення аналогічних даних 
про нашу княгиню Ольгу та її рід в найновіших виданнях, на
самперед, публікаціях давнього епосу Угорщини, Чехії, Сло
ваччини, Румунії та Молдови. Це ж стосується і зібраних, але 
ще не введених до наукового обігу відповідних фольклорних 
матеріалів з України, Росії та Білорусії.

Міско Ірог, а Югіепеїетіисіогпапуок капсНсШиза, аг „Озгігогка Ака- 
сіетіа” ИетгеП Круеіет їисіотапуоз ібтипкаіагза.

МАСУАК ТОКТІШЕТЕК ОЕСА ЕЕЛЕТ>ЕЕЕМА882ХЖУ 
Е Е ЕТ К А Л/, А ВАМ

А згеггб згатоз еигораі, ійіпуотогезгі еІЬезгеїб їбггазок аіаріап ігіа 
тер іапиїтапуаі, атеїуекеі когаЬЬап пет Ьазгпаїіак їеі егеп ргоЬІетак 
тероІбазаЬог. Ці ІеЬеізерез уаііогаіоі пуфі аг еізб кі;суі кегезгіепу 
йгпбпек, 01 ра Ге)ебе1етаззгопупак а згагтагазага уопаікогбап.
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Юрій ДИБА,
кандидат архітектури, доцент кафедри
“Реставрація та реконструкція архітектурних комплексів”
Національного університету “Львівська політехніка”

УГОРСЬКІ ЧИННИКИ НА 
ПОЛІТИЧНІЙ ТА КУЛЬТУРНІЙ МАПІ 

ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ Х-ХІ СТ.
В орбіту молодої Києво-руської держави територія Прикар

паття входила поступово, як з допомогою військової сили, так і 
через матримоніальні зв’язки шляхом одруження рюриковичів 
з представницями тих династій, що володіли суміжними тери
торіями й впливали на тогочасну політичну ситуацію в регіоні. 
Багато авторів погоджуються з тим, що початковою ланкою у 
ланцюгу політичних подій, що мали місце на Прикарпатті в X 
— першій половині XI століть, стала його політична інкорпо
рація Великоморавською державою.

На території, що розташовувалися на північ від Карпат, 
Велика Моравія поширює свій вплив в останній чверті IX ст. 
(Рис. 1) Згідно з Панонським житієм св. Мефодія, в залежність 
від держави Святополка потрапляє племінне князівство віслян: 
“Один сильний поганський князь, що сидів на Віслі, обзивав

(Тис. 1) Таїших, 'ЛЩтбія ЇЇ часи СІтіїшпаїка (870— 894)
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