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Леонтій ВОЙТОВИЧ

КІЛЬКА зАувАг ДО НОвОЇ ДИСКуСІЇ  
НАвКОЛО “СЛОвА О ПОЛКу ІгОРЕвІМ”

Досліджуючи Тустань та інші фортеці Карпатської лінії оборони, 
М. Рожко не раз звертався до “Слова о полку Ігоревім”, будучи 

палким прихильником автентичності цієї пам’ятки. в розмовах та 
дискусіях з ним я також почав цікавитися “галицько-волинськими” 
епізодами, на які звертав особливу увагу М. Рожко. Пам’ять про 
видатного археолога і доброго товариша Михайла Федоровича Рожка 
просто не дозволяє залишатися осторонь нового спалаху дискусії 
навколо “Cлова”, у якій він неминуче взяв участь.

Дискусія навколо дослідження та автентичності ”Слова о 
полку Iгореве”1 триває давно. Нові суперечки, викликані свіжою 
1  Орлов  А. С. “Слово о полку Игореве”. – М., 1923 (пiдтримка гiпотези М. Карамзiна, 
що автор “Слова” походив з галича – С. 28-31); Федоров в. г. Кто был автором “Слова 
о полку Игореве”. – М., 1956; Махновець Л. І. Iз дослiдження “Слова о полку Iгоревiм” 
// Радянське лiтературознавство. – К., 1958. – N 1. – С. 39-42; Кудряшов К. в. Еще раз 
к вопросу о пути Игоря в Половецкую степь // ТОДЛ. – 1958. – Т. 14. – С. 49-60; гре-
ков Б. Д. Избранные труды / под ред. Л. в. Черепнина и в. Т. Пашуто. – М., 1959. – Т. 2. 
[автор “Слова” – с. 428-439]; Дмитриев Л. А. История первого издания “Слова о полку 
Игореве”: материалы и исследования / отв. ред. Д. С. Лихачев. – М.; Л., 1960 [фотокопія 
першого видання. – с. 77-132, давньоруський текст – с. 257-266]; Ржига в. Ф. Автор 
“Слова о полку Игореве” и его время // Археографический ежегодник за 1961 год. – М., 
1962. – С. 3-17; “Слово о полку Игореве” – памятник ХII века / отв. ред. Д. С. Лихачев. 
– М.; Л., 1962; Лихачев Д. С. Когда было написано “Слово о полку Игореве”? // вопросы 
литературы. – 1964. – N 8. – С. 132-160 [з приводу концепцiї О. зимiна]; Котляр М. Ф. 
Чи мiг Роман Мстиславич ходити на половцiв ранiше 1187? // уIЖ. – 1965. – N 1. – 
С. 117-120; Його ж. загадка Святослава всеволодовича київського // уIЖ. – 1967. – N 6. 
– С. 104-109; Словарь-справочник “Слова о полку Игореве” – М.; Л, 1965. – вып. 1; 1967. 
– вып. 2.; 1969. – вып. 3; 1973. – вып. 4; 1978. – вып. 5; Рыбаков Б. А. Русь в эпоху 
“Слова о полку Игореве” // История СССР. С древнейших времен до наших дней. – М., 
1966. – Т. 1. – С. 573-639; Его же. Русские летописцы и автор “Слова о полку Игореве”. 
– М., 1972; зимин А. А. Когда было написано “Слово” ? // вопросы литературы. – 1967. 
– N 3. – С. 135-152; Кузьмин А. г. Мнимая загадка Святослава всеволодовича // Русская 
литература. – 1969. – N 3. – С. 104-109; Франчук в. Ю. Мог ли Петр Бориславич создать 
“Слово о полку Игореве” // ТОДЛ. – 1976. – Т. 31. – С. 77-93; Яценко Б. И. Солнечное 
затмение в “Слове о полку Ігореве” // ТОДЛ. – 1976. – Т. 31. – С. 114-118; Его же. Кто 
такой Борис вячеславич “Слова о полку Игореве”? // Там же. – С. 296-404; Його ж. Про 
золоте Слово Святослава Київського // Радянське літературознавство. – 1976. – № 5. 
– С. 53-59; Его же. Северские князья в “Слове о полку Игореве” // Русская литература. 
– 1981. – № 3. – С. 108-109; Його ж. Князь Ігор у “Слові о полку Ігоревім” // Київська 

версією Е. Кiнана, який вважає автором “Слова” чеського славiста 
Й. Добровського (1753–1829)2, продовжилися завдяки публікації більш 
ніж через сорок років після написання дослідження О. О. зиміна3.

Можна тільки уявляти, як би розвивалася дискусія за участю 
цього видатного вченого, якби праця була опублікована вчасно4.

Постмодерністи сприйняли працю Е. Кінана як завершення 
полеміки. відомий літературознавець г. грабович5 пожурив 
вдумливого і прискіпливого дослідника А. гогешвілі6 за те, що 
останній не наважився оголосити “Слово” пізнішою підробкою. 
Правда, рецензій та статей в підтримку нової версії було небагато7. 
Більше було стриманих та негативних відгуків8.

Русь. Культура. Традиції. – К., 1982. – С. 53-56; Его же. Лаврентьевская повесть о походе 
Игоря Святославича в 1185 году // Русская литература. – 1985. – № 3. – С. 31-42; Его же. 
Черниговская повесть о походе Игоря Святославича в 1185 году // Исследования “Слова 
о полку Игореве”. – Л., 1986. – С. 38-57; Его же О некоторых особенностях рукописи 
“Слова о полку Игореве” // ТОДЛ. – 1992. – Т. 45. – С. 351-363; Его же. Димитрий Ростов-
ский и “Слово о полку Игореве” // Русская литература. – 1996. – № 4. – С. 117-122; Його 
ж.“Слово о полку Ігоревім” та його доба. – К., 2000; Його ж. у полоні власних містифіка-
цій (про статті Е. Кінана та г. грабовича) // Слово і час. – 2002. – № 5. – С. 22-29 [той же 
текст див. Медієвістика. – 2002. – вип. 3.; Русская литература. – 2002. – № 3]; Його ж. І 
ще про автентичність “Слова о полку Ігоревім” // Слово і час. – 2003. – № 7. – С. 30-34; 
“Слово о полку Игореве” и его время / отв. ред. Б. А. Рыбаков. – М., 1985; Исследования 
“Слова о полку Игореве” / отв. ред. Д. С. Лихачев. – Л., 1986; “Слово о полку Игореве”. 
Древнерус. текст и переводы. – М., 1965; Слово о полку Игореве / вступ. Ст. и подгот. 
текста Д. Лихачева. – М., 1987; “Слово о полку Игореве”: комплексные исследования / 
отв. ред. А. Н. Робинсон. – М., 1988; Лiтописнi оповiдi про похiд князя Iгоря / упоряд. 
в. Ю. Франчук. – К., 1988; Козлов в. П. Кружок А. И. Мусина-Пушкина и “Слово о полку 
Игореве”. – М., 1988; Абрамов М. А. К проблеме авторства “Слова о полку Игореве” // 
“Слово о полку Игореве” и мировоззрение его эпохи. – К., 1990. – С. 154-163; грушевсь-
кий М. Iсторiя української лiтератури. – К., 1993 – Т. 2. – С. 159-221 [примiтки С. К. Росо-
вецького з бiблiографiєю проблеми – с. 244-258]; Энциклопедия “Слова о полку Игореве”. 
– Т. 1-5. – СПб., 1995-1998; Дмитриев Л. А. Автор “Слова” // Энциклопедия “Слова о 
полку Игореве”. – Т. 1. – СПб., 1995. – С. 24-36; горский А. А. Проблема подлинности 
“Слова о полку Игореве”: современное состояние изучения // 200 лет первому изданию 
“Слова о полку Игореве”: материалы юбилейных чтений по истории и культуре древней 
и новой России, 27-29.08.2000, Ярославль-Рыбинск. – Ярославль, 2001. – С. 22-27; Ши-
баев М. А. “задонщина”, “Слово о полку Игореве” и Кирилло-Белоозерский монастырь // 
Очерки феодальной России. – М., 2003. – вып. 7; Соколова Л. в. Композиция “Слова о 
полку Игореве” // ТОДЛ. – Т. 55. – СПб., 2004. – С. 184–210; Подлипчук Ю. в. “Слово о 
полку Игореве”: науч. пер. и комментарий. – М., 2004; Станков Р. “Слово о полку Игоре-
ве”: наблюдения и размышления одного скептика. – София, 2005.
2 Кeenan E. Wan Jaroslav of Halich Really Shooting Sultans in 1185 // Harvard Ukrainian 
Studies. – 1998. – Vol. 22. – P. 313-327; Id., Turkas Elements in the Igor Tale and Zadonšèina 
// The Slavonie and East European Revier. – London, 2002. – Vol. 80, N 3. – P. 479-482; 
Id., Josef Dobrovsky and the Origins of the Igor Tale (Harvard Series in Ukrainian Studies). 
– Cambridge MA, 2003; Кінан Е. Чи міг Ярослав галицький 1185 року стріляти в султанів? 
// Кінан Е. Російські історичні міти. – К., 2003. – С. 252-268
3  зимин А. А. Слово о полку Игореве. – СПб., 2006.
4  Котляр М. Ф. Рукописи не горять… Роздуми над книгою (зимин А. А. “Слово о пол-
ку Игореве”. – СПб., 2006) // уІЖ. – 2007. – № 3. – С. 190–196; Соколова Л. в. Новые 
мифы о старом: по поводу интервью на радиостанциях “Эхо Москвы” и “Свобода” 
в связи с выходом книги А. А. зимина “Слово о полку Игореве” // Studia Slavica et 
Balcanica Petropolitana. – 2007. – № 1/2. – С. 23-38.
5  грабович г. вічне повернення містифікацій // Критика. – 2001. – № 1/2.
6  гогешвили А. А. Три источника  “Слова о полку Игореве”. – М., 1999.
7  Столярова Л. в. “Слово” и пустословии // Древнейшие государства восточной Ев-
ропы. 2002 г. – М., 2004. – С. 332-337; Agnew H. Josef Dobrovsky. Enlighterened Hyper-
Critic or Pre-Romantic Forger // Kritika. – 2005. – Vol. 6, N 4. – P. 845-855.
8  Филюшкин А. И. “Слово”… со слезами смешанное: Как гениальную древнерусскую 
поэму пытались объявить подделкой // Родина: рос. ист. журн. – 2002. – № 11/12. – 
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залишимо в стороні розповіді про Оссіана, вигаданого 
Д. Макферсоном, чи Каледворський рукопис, скомпонований 
в. ганкою. Не важко помітити, що вони є плодом гарної поетичної 
фантазії, яка не відбиває духу і реалій епохи.

залишимо також в стороні нескінчені лінгвістичні суперечки. 
Після блискучих праць А. залізняка9 період вільного оперування 
лінгвістичними аргументами закінчився10. Російський лінгвіст, 
який багато років видає і досліджує новгородські берестяні грамоти 
з живою мовою ХІІ–ХІІІ ст., скрупульозно аналізуючи не стільки 
лексику, як граматичну побудову та граматичну систему “Слова”, 
дійшов висновку, що ця пам’ятка не може бути підробкою, бо 
написана строго у відповідності з правилами мови ХІІ – початку 
ХІІІ ст. у книзі детально розглянено лінгвістичні аргументи за і 
проти автентичності “Слова о полку Ігореве”, окремі “темні місця” 
пам’ятки, проведено критичний огляд лінгвістичних праць західних 
противників автентичності “Слова” (К. Троста, М. Хендлера та 
А. Айтцетмюллера), особливо гіпотези Е. Кінана стосовно авторства 
Й. Добровського11. А. А. залізняк переконливо продемонстрував на 
конкретних прикладах, що будь-якому фальсифікатору довелось 
би враховувати сотні різноманітних моментів орфографічного, 
морфологічного, діалектного характерів, що просто не по силі одній 
людині.

С. 185-188; Его же. Психопатическое уничтожение “Слова о полку Игореве”: рецензия 
на неизданную книгу Эдварда Кинана // Логос: журн. по философии и прагматике 
культуры. – 2002. – № 2. – С. 24-32; Страхова О. Языковая проблема создателя “Слова 
о полку Игореве” и лингвистические взгляды Йозефа Добровского // Славяноведе-
ние. – 2003. – № 6. – С. 33-61; Живов в. М. улики подлинности и улики поддельности. 
По поводу книги: Кeenan Edward L. Josef Dobrovsky and the Origins of the Igor Tale. 
Cambridge (Mass.): Distributed by Harvard University Press, 2003. XIII. 541 p. // Рус-
ский язык в научном освещении – М., 2004. – № 2(8). – С. 240-268; Поппе Н. О тюрк-
ских лексических заимствованиях в “Слове о полку Игореве” и “задонщине” // ТОДЛ. 
– СПб., 2004. – Т. 55. – С. 155-161; Poppe N. Further Note on the Turkie Lexical Elements 
in the Slowo o polku Igoreve and the Zadonshchina // The Slavonie and East European 
Revier. – London, 2004.– Vol. 82, N 1. – P. 74-78; Его же. По поводу гипотез “скептиков” 
о тюркских лексических заимствованиях в “Слове о полку Игореве” // Studia Slavica 
et Balcanica Petropolitana. – 2007. – № 1/2. – С. 52-56; Danylenko A. The Latest Revision 
of the Slovo o polku Igoreve, or Was Jaroslaw of Halych Really Shooting From His ‘Altan’ in 
1185 // The Slavonie and East European Revier. – London, 2004. – Vol. 84, N 2. – P. 921-
935; Franklin S. The Igor’ Tale: A Bohemian Rhapsody? // Kritika. – 2005. – Vol. 6, N 4. 
– P. 833–845; гальперин Ч. “Подлинник? Подделка? Опять подделка?”: Эдвард Кинан. 
Йозеф Добровский и происхождение “Слова о полку Игореве” // Studia Slavica et 
Balcanica Petropolitana. – 2007. – № 1/2. – С. 5-22.
9 зализняк А. А. Слово о полку Игореве. взгляд лингвиста. – М., 2004. – 352 с.; Изд. 2. 
– М., 2007. – 416 с.;  Его же. Можно ли создать “Слово о полку Игореве” путем имита-
ции // вопросы Языкознания. – 2006. – № 5. – С. 3-21 [у цій статті, а також у другому 
виданні (с. 341-380) дослідник переконливо відкинув версію Т. Л. вілкул про мож-
ливість створення “Слова” шляхом імітації прочитаних рукописів (вилкул Т. Л. Рец. на 
кн. А. А. зализняк. “Слово о полку Игореве”: взгляд лингвиста // Ruhenica. – К., 2005. 
– T. 4. – С. 262–279].
10 Живов в. М. Чего не может фальсификатор [рец. на кн. А. А. зализняк. “Слово о 
полку Игореве”: взгляд лингвиста. – М., 2004. – 352 с.] // Отечественные записки. 
– 2004. – № 4(19); голинская Е. “Слово о полку Игореве”: точка в споре? // Наука и 
жизнь. – 2006. – № 5; Еськов К. “Слово о полку Игореве”: сеанс черной магии с полным 
разоблачением [електронний ресурс] // (режим доступу) http: // afranius.livejornal.
com/46212html 
11 зализняк А. А. Слово... – С. 265-323.

Я вже звертав увагу на вражливі місця, з точки зору історика, в 
аргументації Е. Кінана12. Йозеф Добровський (1753–1829) був справді 
найбільшим славістом свого часу, блискучим ерудитом, філологом 
та істориком13. Але він не міг знати про існування Пліснеська 
поблизу с. Підгірці Бродівського району Львівської області. версія 
про тотожність Пліснеська і городища біля Підгірців, де колись був 
хутір з такою назвою, з’явилася досить пiзно14, а до того Плiснесько 
переважно ототожнювали з с. Плоским поблизу Києва15 або розміщали 
на р. Плесні в районі Путивля16. знали у галичі титул “султан”: руські 
дружини були учасниками битви при Манцикерті 1071 р. проти 
сельджуцького султана Арп-Арслана ІІІ; Андронік Комнін, який 
знайшов притулок при дворі Ярослава Осмомисла, до того перебував і 
при дворах сельджуцьких султанів; цілком можлива участь галицької 
дружини у битві візантійців з іконійським султаном Килидж-Арсла-
ном ІІ при Міріакефалоні 27.09.117617; цей титул використовували 
навіть половці (у словнику XIV ст. саме у версії “солтан”18). І галицький 
князь Ярослав Осмомисл не стріляв з альтани (!). він узагалі не міг 
стріляти з лука. Дослідження останків його скелета, які здійснив 
О. горбенко, дозволяють говорити про наявність спадкової хвороби 
Пертеса19, при якій стрільба з лука неможлива (під час стрільбі з лука 
потрібно впертися обома ногами в землю або стремена, що неможливе 
для людини з дефектом колінного суглоба), що зрештою знаходить 
підтвердження і у літописних текстах, які свідчать, що цей князь, 
на відміну від усіх інших князів, не брав участі у битвах. Список 
вражливих місць можна продовжити і далі.

12 войтович Л. Кілька реплік з приводу дискусії про автентичність “Слова о полку Іго-
ревім” // україна в Центрально-Східній Європі. – К., 2006. – С. 595-605.
13 Снегирев И. Йосиф Добровский. Его жизнь, учено-литературные труды и заслу-
ги для славяноведения. – Казань, 1884; Josef Dobrovskỳ, 1753-1953. Sbornik studii 
k dvoustému vỳroči narozeni. – Praha, 1953; Моисеева г. Н., Крбец М. М. Йозеф Доб-
ровский и Россия. Памятники русской культуры ХІ-ХVІІІ веков в изучении чешско-
го слависта. – Л., 1990; вовина-Лебедева в. г. “геттингенская метода” или Пражская 
школа? (К вопросу о А.-П. Шлецере и Йозефе Добровском как исследователях русских 
летописей? // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. – 2007. – № 1/2. – С. 57-68; Лап-
тева Л. П. Йозеф Добровский как родоначальник критического изучения источников 
чешской истории // Там же. – С.69-86.
14  Ратич  О. Древньоруськi археологiчнi пам’ятки на територiї захiдних областей уРСР. 
– Л., 1957. – С. 25, 30; Кучера М. П. “Плеснеск” “Слова о полку Игореве” и древнерус-
ский г. Плеснеск // КСИА. – К., 1960. – вып. 9. – С. 113-116.
15 Материал для историко-географического словаря России. Ч.  1. географический сло-
варь русской земли (IX–XIV ст.) / сост. и изд. Н. Барсов. – вильна, 1865. – С. 163; Шар-
лемань Н. в. “Дебрь Кисаню” – “Дебрь Кияню” // “Слово о полку Игореве”: сборник. 
– 1950. – С. 209-211; Его же. заметки натуралиста к “Слову о полку Игореве” // ТОДЛ. 
– Л., 1951. – Т. 8. – С. 59-61; Его же. Из комментариев к “Слову о полку Игореве” // 
ТОДЛ. – Л., 1953. – Т. 9. – С. 12; Словарь-справочник “Слова о полку Игореве“. – М.; Л., 
1965. – вып. 1. – С. 20; 1973. – вып. 4. – С. 83.
16 Котков С. И. Из  старых южновеликорусских параллелей к лексике “Слова о полку 
Игореве” // ТОДЛ. – Л., 1961. – Т. 17. – С. 67-68.
17 Назаренко А. в. Древняя Русь на международных путях: междисциплинарные очер-
ки культурных, торговых, политических связей ІХ–ХІІ веков. – М., 2001. – С. 636.
18  Плетнева С. Половцы. – М., 1990. – С. 120-122.
19  горбенко С. О. Ярослав Осмомисл. Реконструкція антропологічна та історична.  
– Л., 1996.
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Але чи не найбільш вражлива сторона аргументації Е. Кінана, як і 
взагалі інших противників автентичності “Слова”, – “харалужні мечі”. 
Температура плавлення заліза (1539 градусів Цельсія) до XV ст., коли 
були сконструйовані повітродувні міхи з водяним приводом, була 
недосяжною. Тому для виплавки сталі використовували болотяну 
руду, яку легше було обпалювати в деревному вугіллі, отримуючи 
губчатий злиток – крицю, яка, крім сталі, містила і спечені шлаки, 
які вилучали шляхом довгої ковки. Отримані заготовки – штаби йшли 
на виготовлення мечів та іншої зброї. з огляду на брак сировини 
відповідної якості бiльшiсть мечiв, судячи з археологiчних знахiдок, 
були предметами iмпорту. Місцеві майстри, поодинокі свідчення про 
яких не завжди певні, використовували, напевно, імпортні штаби20. 
На волині існує с. Харалуг (нині Корецького району Рівненської 
області), де знайдені сліди металургійного виробництва21. в околицях 
с. Харалуг та сусідніх сіл залізниця і Коловерть – значні поклади 
болотної руди з вмістом заліза 20-30%. Криця, знайдена в с. Харалуг, 
відрізняється від інших. Донецький металург в. Свитящук, який 
вже довший час займається цими дослідженнями, переконаний, 
що в процесі термообробки харалужна сталь отримувала ударну 
в’язкість з достатньою твердістю. Такі клинки не кришилися і мало 
затуплялися22.

Напевно, “харалужнi мечi” волинян мали свою специфiку, 
зрозумiлу професiоналам, що автор “Слова” вважав за необхiдне 
пiдкреслити. у цьому ж контексті “залізні папорзи під шеломи 
латинськими” – ще одна специфічна деталь (дослідники пропонують 
читати “папорзи” як “паворзи” – зав’язки з ремінців, укріплені 
залізними пластинами, які лежали поверх кольчуги, на відміну від 
руських шоломів, у яких зав’язки були з шовку і знаходилися під 
кольчугою23). “Шоломи латинські”, як і “мечі харалужні”, характерні 
переважно (якщо не винятково) для волинського війська. зрозуміло, 
що ні Й. Добровський, ні будь-який фальсифікатор з ХVIII ст. ніде не 
міг про це довідатися.

загадка “мечів харалужних” дискутується давно24. Слово “харалуг” 
виводять від тюркського чи татарського “хара-лик”, перекладаючи 
як “узорчата сталь, булат”25. Якщо ця версія правильна, то харалужні 

20 Кирпичников А. Н. Древнерусское оружие. вып. 1. Мечи и сабли. – М. ; Л., 1966;  
Его же. военное дело на Руси в XIII–XV вв. – Л., 1976. – С. 23-27.
21  Савка М. Т., Тимчишин Я. Д. До  iсторiї виробництва “мечiв харалужних” // уIЖ. 
– 1965. – N 10. – С. 123-125.
22  Свитящук  в. где ковались мечи харалужные? // вечерний Донецк. – 1992. – № 130-
134, 136-139, 146; Дмитриевский А. вначале были мечи харалужные // Донецький 
кряж. – № 1777. – 2005.-16 березня.
23 Лотман Ю. М. О слове “папорзи” в “Слове о полку Игореве” //  ТОДЛ . – 1958. – 
Т. 14. – С. 39-40.
24  Арендт в. в. К вопросу о “мечах харалужных” “Слова о полку Игореве” // Сборник 
статей к 40-летию ученой деятельности академика А. С. Орлова. – Л., 1934; Архангель-
ский Л. О мечах харалужних // Калашников. – 2003. – № 1.
25  Корш Ф. Е.  Турецкие элементы в языке “Слова о полку Игореве” (заметки к иссле-
дованиям П. М. Мелиоранского) // Известия Отделения Русского Языка и Словестнос-

мечі, як і інші булатні клинки, кувалися зі штаб різносортової сталі зі 
спеціальною технологією гартування та відпуску. Можливо, у складі 
покладів болотної руди біля с. Харалуг були домішки ванадію, які 
дозволяли уникнути крихксті заточених клинків.

Частина дослідників вхопилася за версію тюркського чи татар-
ського походження терміну “харалуг”. Це дозволяло стверджувати, 
що такі мечі могли потрапити на Русь лише у післямонгольський 
період. Цим шляхом пішов, на жаль, і О. О. зимін, який вважав, 
що “харалуг” – слово чагатайського походження, тобто належить до 
монгольського часу, а єдиний мусульманський меч, знайдений на 
території Русі, датується XIV ст.26 Свій висновок учений підкріпив 
довідкою відомого фахівця з історії обробки заліза Б. А. Колчина (“Чи 
відома східна зброя в домонгольській Русі? Такої зброї ми не знаємо?, 
в кінці ХІІ ст. поет навряд чи міг назвати мечі харалужними (при 
умові, якщо це орієнталіз) ? (курсив наш – Л.в.), оскільки все військо, 
яке його оточувало, було озброєне мечами, виготовленими за іншою 
технологією – європейською”27).

О. О. зимін знав про існування с. Харалуг біля Ровно (зі спогадів 
в. г. Короленка), відшукав і першу згадку про цей населений пункт 
у документі з 1574 р. Це переконало його, що назва села – сліди 
перебування там татар, яких у часи вітовта масово приймали на 
службу і наділяли невеликими земельними володіннями28. Належність 
татарських родин до шляхти і доволі довге дотримання мусульманства 
(деякі зберегли його досі) полегшує відповідні пошуки. Родини 
ординського походження розселялися переважно в районі Тракаю в 
Литві та в Білорусі, де досі прослідковуються сліди їх перебування. 
Нічого подібного в колишньому Корецькому князівстві не було. Серед 
місцевої шляхти не було жодної родини ординського походження. 
Лише князі глинські, які були нащадками Мамая, та пов’язані з ними 
родини мали володіння в українських землях, але на Лівобережжі. 
Жодних підстав для твердження, що Харалуг заснували ординці, 
немає.

Коли вже була сформована основна аргументація стосовно 
авторства і часу виникнення “Слова”, О. О. зимін ознайомився зі 
статтею М. Савки та Я. Тимчишина про можливість виробництва 
харалужних мечів у с. Харалуг, але назвав її фантастичною, 

ти. – 1903. – Т. 7, кн. 4. – С. 47-54; Мелиоранский П. М. вторая статья о турецьких 
элементах в языке “Слова о полку Игореве” (Ответ Ф. Е. Коршу) // Там же. – Т. 10,  
кн. 2. – 1905. – С. 84-88; Ржига в. Ф. восток в ”Слове о полку Игореве” // Слово о полку 
Игореве: сб. ст. под ред. И. г. Клобуковского и в. Д. Кузьминой. – М., 1947. – С. 182; 
Менчес К. восточные элементы в “Слове о полку Игореве”. – Л., 1979. – С. 156-157; 
Баскаков Н. А. Тюркская лексика в “Слове о полку Игореве”. – М., 1985. – С. 99-172; 
Его же. “Слово о полку Игореве” и древние тюрки восточной Европы (ІХ-ХІІ вв.) // 
Rocznik Orientalistyczny. – 1994. – T. 48, N 2. – P. 51-75.
26 зимин А. А. Слово … – С. 258.
27  Там же. – С. 259.
28 Там же. – С. 259.
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піславшись на виважені заперечення М. Котляра29. І справді, версія 
щодо походження назви “харалуг” від коренів “харь”- “рибак” та 
“луг” сумнівна. Але сумнівні й версії тюркського чи чагатайського 
походження цієї назви. С. гедеонов, наприклад, виводив це слово 
від “корлязи” (як кальку з carolingi), небезпідставно стверджуючи, 
що мечі у слов’ян були переважно франкського походження. Останнє 
підтверджують як каталог А. Кірпічнікова30, так і недавні дослідження 
польських археологів, які проводили спектральний аналіз знайдених 
зразків. гіпотезу С. гедеонова підтримав М. Шефтель, знайшовши 
лексичну аналогію з древньоверхньонімецьким car(a)l-ung/ing 
– каролінги. До цієї ж думки схилився і К. г. Мендес31. з. Штибер 
відніс термін “харалуг” до польського дієслова charleżec – “красти, 
брати здобич”32. Не бракує й інших версій походження цього 
терміну: санскритський kharalanghyana – “що разить гостротою, 
виблискує гостротою” (М. Мещерський, О. Бурликін); композит зі 
слов’янських коренів (в. Німчук); композит із тюркських (“кара” - 
”чорний”) та слов’янських (“лужний, лутовяний, лужений”) у значенні  
“покритий черню, воронений, закалений, стальний” (Д. Дубенський, 
Д. Кулинич)33.

Як видно, етимологій нетюркського походження назви “Харалуг” 
немало і більшість з них виглядає вагоміше від тюрко-чагатайських 
версій, які базуються на різних варіантах навколо “кара” –“чорний”, 
але жоден з них не зафіксований у яких-небудь текстах34. Тому 
мусимо константувати, що етимологія цього терміну залишається 
дискусійною.

Як уже було зазначено, саме термін “харалужні мечі” (як і “шеломи 
латинські” та “папорзи” чи “паворзи”) автор “Слова” застосував, 
описуючи волинську дружину, яка дійсно могла мати на озброєнні мечі 
власного виробництва, виготовлені з криці майстерень Харалуга під 
Корцем (яка чи не єдина на теренах Русі придатна для виготовлення 
мечів за дослідженнями в. Свитящука), та шоломи латинського типу 
(враховуючи тісні контакти князя Романа Мстиславича з П’ястами, 
і взагалі волині з західною Європою). Така інформація, важлива 
для сучасника, аж ніяк не могла спасти а думку жодному з авторів 
ХVIII ст. Такі фантастичні збіги просто неможливі в природі.

Думка щодо запозичення терміну “харалужний” з “задонщини” 
виглядає наївно. Автор “задонщини” зовсім не розумів значення 
цього терміну, що вже само по собі вказує на його запозичення. Що 
таке “берези харалужные” або “трещать копіа харалужныа”? Само 
собою розуміється, що тріщати може тільки деревце списа, а назва 
29  Котляр М. Ф. (К. М.) Сумнівна гіпотеза // уІЖ. – 1965. – № 11. – С. 160.
30  Кирпичников А. Н. Древнерусское оружие. 
31  Творогов О. в. Харалуг  // Энциклопедия “Слова о полку Игореве”: в 5 т. – СПб., 
1995. – Т. 5. – С. 176-178.
32  Stiber  Z. Vieux-russe харалужный, cachoube charlężny // Lingua videt. 
Commentationes slavicae in honorem V. Kiparsky. – Helsinki, 1965. – P. 130-131.
33  Творогов О. в. Харалуг... – С. 178.
34  Там же. – С. 176-177.

всього списа сталевим чи булатним навряд чи правомірна35. Чи міг 
автор “задонщини” взагалі мати інформацію про харалужні списи? 
зрозуміло, що у війську, яке 1380 р. брало участь у Куликовській 
битві, такої зброї не могло бути. Металургійний центр у Харалузі 
навряд чи існував у ХІV ст., і масштаби його діяльності не могли бути 
такими великими, щоби допустити можливість експорту мечів за 
межі волині. Якщо ж би термін “харалуг” чи “харалужний” означав 
узагалі зброю ординського походження, то він неминуче б зустрічався 
в інших пам’ятках. Автор “задонщини” на відміну від автора “Слова”, 
не розуміючи до кінця значення терміну “харалужний”, міг запозичити 
його тільки зі “Слова”, оскільки іншої схожої пам’ятки, де згадується 
цей термін, просто не існує.

Книга О. О. зиміна не йде ні в які порівняння із іншими 
версіями. Це блискуча монографія високоерудованого автора, одного 
з найкращих джерелознавців давньої історії Русі та Росії. Ґрунтовна 
полеміка з аргументацією Д. Лихачова, О. Творогова, в. Андріянової-
Перетц, Л. Дмитрієва, Р. Дмитрієвої, г. Якобсона та інших, спроби 
нейтралізувати докази запозичень у “задонщині” зі “Слова”, поза 
сумнівами, вражають. вони показують, що проблема набагато 
складніша, ніж уявлялося раніше. Але за сучасного стану джерел, 
особливо за відсутності волинського (чи може пінського) протографа 
Іпатіївського зведення, все це залишається в межах гіпотез. 
Причому на базі одних гіпотез будуються інші гіпотези. Недавня 
знахідка Я. Книша – фрагменти угорницького списку (які належать 
до Єрмолаївської редакції, але містять справніший і повніший 
літописний текст, ніж інші її списки), які були приклеєні до формату 
оправи угорницького пом’яника 1683 р.36, – переконують, що і ця 
проблема далеко складніша, ніж уявляється багатьом дослідникам.

О. О. зимін вважав автором “Слова” Іоіля (Івана) Биковського 
(1726 – після 1797), який закінчив Києво-Могилянську академію, 
де потім довший час викладав логіку, пізніше був викладачем 
шляхетського корпусу у Санкт-Петербурзі, архімандритом Троїцького 
Іллінського монастиря у Чернігові та Спасо-Ярославського монастиря, 
де і було знайдено “Слово”37. О. зимін навіть звернув увагу, звідки, 
наприклад, монах так тонко розбирався у мисливських проблемах 
(згадавши понад 80 разів різних звірів і т. д.) – на Чернігівщині в 
часи Биковського були цехи гоголятників, соколятників та інших 
мисливців38. Але скільки б тобі не розповідали про тонкощі полювання, 
якщо ти сам не брав у них участі, асоціацій (тим більше частих) не 
виникне. Це потрібно пережити і відчути. Інша справа – скальд 
сіверського князя, який жив при княжому дворі його життям, брав 
35 Там же. – С. 176.
36  Книш Я. Фрагменти невідомого списку Іпатіївського літопису // галичина та во-
линь у добу середньовіччя; до 800-річчя з дня народження Данила галицького: істо-
ричні та культурологічні студії. – Л., 2001. – Т. 3. – С. 86-105.
37  зимин А. А. Слово … – С. 302-338.
38  Там же. – С. 320.
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участь у постійних полюваннях та бенкетах.
Теоретично, звичайно, Іоіль Биковський міг бути автором “Слова”, 

але він не міг нічого знати про мечі харалужні й деталі різниці між 
шоломами латинськими та шоломами руськими. Не міг він знати і 
топографії Пліснеська.

О. зимін схилявся до версії, що “дебрь Кисаню” слід читати “бѣша 
дебрьски сани”, розуміючи під ними сани, на яких везли покійника39. 
відчуваючи, що тотожність урочища Плоске під Києвом чи невідомого 
городища на р. Плесні під Путивлем з літописним Пліснеськом, а 
болота – з простором між двома валами в нижній течії р. глубочиці 
є непевною, вчений вирішив, що Пліснеськ “Слова” походить від 
літописного Пліснеська, але лише як від літературного матеріалу40.

Однак у “Слові” не просто згаданий Пліснеськ як місце, де 
з’явилися злі знамення у сні великого князя Святослава всеволодовича 
(який до речі, свого часу був князем волинським і бузьким). Там ще 
є точна локалізація топоніма на оболоні – “дебри Кисані”. Чого тільки 
не пишуть філологи, пояснюючи це “темне місце”41. О. Партицький 
пропонував читати це місце як “дебрь Исканю”, вказуючи, що назва 
“Искань” зустрічається в галичині42. І справді, неможливо знайти на 
всій території колишньої Русі іншу місцевість, ніж місцевість між 
Підгірцями та Олеськом, де би було стільки “дебрів” – тобто болотяних 
хащів. галицький літературознавець та історик Роман заклинський 
(1852–1931) відшукав топонім “дебра Кисаня” на оболоні Пліснеська 
ще на початку ХХ ст.43 в. Щурат звернув увагу також на наявність у 
районі Пліснеська гір вороняки, названих так через велику кількість 
воронів, які там збираються44. Ці знахідки пройшли повз увагу 
дослідників, до речі, як і публікація давньої роботи Йосифа гронського 
щодо топоніміки Пліснеська, зокрема “дебри Кисані”45. Отож реальний 
Пліснеськ біля с. Підгірці з його топографією, болотом (деброю Кисанею 
та іншими дебрами) відповідає описам у “Слові”. І це текстуально не 
потребує пояснень, подібних до похоронних саней і т. д.

Район між Олеськом та Підгірцями ще й досі часто буває 
підтопленим, перетворюючись у “синє море”, як його називають 
місцеві жителі (зі стін Олеського замку він так і виглядає). у цьому 
районі знаходиться і Бусова гора. у світлі цього дещо по-іншому 

39  зимин А. А. Слово зимин А. А. Слово … – С. 294.
40  Там же. – С. 295.
41  Салмина М. А. Дебрь Кисаню // Энциклопедия “Слова о полку Игореве”: в 5 т. – 
СПб., 1995. – Т. 2. – С. 93-96.
42  Партыцький  О. Темни містця в “Слова о пълку Игореве”. – Л., 1883. – С. 56-58.
43  заклинський Р. Пояснене одного темного місця в Слові о полку Ігоревім. – Л, 1906.
44  Щурат в. Пісня про похід Ігоря Святославича: поема ХІІ в. – Л., 1907. – С. ІХ-Х.
45 гронський Й. Топоніміка літописного Пліснеська / підготовка тексту Алли Середяк 
// Ольжичі читання: конференція, Пліснеськ, 10 жовт. 2005  р. – Л., 2005. – С. 27-35. 
Дослідження Й. гронського проведено за фундаментальним докладним австрійським 
описом, відомим як “Йосифинська метрика 1788 р.”, єдиний екземпляр якого зберіг-
ся у Центральному державному історичному архіві україни у Львові (ф. 19. оп. ХVIII. 
спр. 165-167), і, зрозуміло, ці матеріали не могли бути доступними ні Й. Добровскому, 
ні іншим фальсифікаторам.

звучить у контексті “Се бо готьскыя красныя дѣвы въспѣша на брезъ 
синему морю: звоня рускымъ златомъ, поють время Бусово, лелѣють 
месть Шароканю”. Проблема Пліснеська і його топонімів знову ж 
таки не така проста, щоб від неї відмахнутися. Тут потрібні подальші 
серйозні дослідження.

Що стосується гори Бусової, то, як і “время Бусово”, спокусливо 
слідом за О. Огоновським46 пов’язувати їх з антським князем Боусом, 
Босом чи Божем. зрозуміло, що навряд чи в часи походу Ігоря 
пам’ятали про поразку антів від готів47, скоріше назва гори походить 
від “бос” – “демон”, як пропонує І. Мицько48. у будь-якому випадку в 
контексті інформації про околиці Пліснеська ця проблема виглядає 
зрозумілішою.

знову ж дивний збіг обставин. І знову ж такі пасажі ніколи 
не могли написати ні І. Биковський ні Й. Добровський, ні інший 
фальсифікатор ХVIII ст.

І. Мицько перекладає “мутен сон” Святослава так: “Всю ніч з 
вечора босові ворони зграями літали в Пліснеську на оболоні, били 
зміїв в дебрах та несли їх до синього моря”, що реально мало би 
виглядати так: “Величезні зграї босових ворон без упину літали перед 
валами Пліснеська, над сотнями могил-курганів. Це живе полотнище 
раптово провалювалось униз, у дебрі. Там ворони били зміїв і несли 
їх до величезних боліт в Олеську”. зміст цього сну історик тлумачить 
як перемогу роду половців гзака і Кончака (“чрьный воронъ, поганый 
половчине”, “дѣти бѣсови”) над родом руським (зы змыями)49. з огляду 
на те, що Святослав всеволодович, як колишній князь волинський і 
бузький, міг добре пам’ятати околиці Пліснеська та Олеська, “мутен 
сон” з точною прив’язкою до місцевості заслуговує на пильну увагу.

згадки про Траяна та пов’язані з ним місця О. О. зимін 
відносив до відгомону блискучої перемоги П. Румянцева при Кагулі 
(21.07.1770), вважаючи, що у ХІІ ст. не було сенсу взагалі говорити 
про списи, що співають на Дунаї50. учений виходив з впевненості, 
що Ярослав Осмомисл – тесть головного героя “Слова” і сам далеко не 
другорядний герой цього твору – не міг мати володінь чи стосунку до 
Дунаю. Однак і тут все далеко не так однозначно51.

Фрагмент “Слова”, присвячений галицькому князеві, який 
досить глибоко та переконливо інтерпретував російський історик 

46  Огоновський О. “Слово о полку Игореве”. Поетичний памятник руської письменнос-
ти ХІІ в. – Л., 1876.
47  Карсанов А. Н. К вопросу о “времени Бусовом” в “Слове о полку Игореве” // “Слово 
о полку Игореве”. Комплексные исследования / отв. ред. А. Н. Робинсон. – М., 1988. 
– С. 222-227.
48  Мицько І. Пліснеськ – батьківщина княгині Ольги // Ольжині читання, Пліснеськ. 
10.10.2005. – Л., 2005. – С. 75.
49  Там само.
50  зимин А. А. Слово ... – С. 317-319.
51  Див. наприклад: Майоров А. в. галицко-волынская Русь. Очерки социально-по-
литических отношений в домонгольский период. Князь, бояре и городская община. 
– СПб., 2001. – С. 218-232.
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М.Тихомиров52 як ремінісценції з бойових дій 1185–1186 років, 
коли галицький князь не дав угорському війську вдарити в спину 
повсталим болгарам. 

Ярослав “заступив королю шлях, замкнув Дунаю ворота”. Це 
явне свiдчення блокади проходiв у Болгарiю. замкнути Дунаю ворота 
найкраще було в районi залiзних ворiт, в ущелинi, де Дунай затиснутий 
вiдрогами Трансiльванських Альп i горами Магоча, що пiдступали 
до них з другого боку. Тодi й фраза “меча бремени чрез облаки” 
означала певний реальний факт, спогади про який могли оживити у 
сучасникiв картину переправи катапульт та інших метальних машин, 
якi разом з лучниками могли “замкнути” залiзнi ворота53. Саме цей 
епізод міг зіграти вирішальну роль у ході болгаро-візантійської війни. 
Напевно, удар у спину угорських військ міг змінити хід подій або 
навіть призвести до повної поразки Асенів. Нічого подібного не могли 
навіяти походи П. Румянцева, який до Дунаю не дійшов.

“...рища тропу Траяню чрез поля на горы” – також ремiнiсценцiя 
болгарської вiйни54. за Д. Ангеловим, “Троянiв прохiд” – гiрський 
прохiд вiд Пловдива, званий пiзнiше василицею, добре вiдомий 
у болгаро-вiзантiйських вiйнах ХII–ХIV ст.55 П. Румянцев воював 
виключно у рівнинній місцевості.

“По  Дунаю  гради укрiпив, купцями населив, торгуючими через 
мо ре во Греки...” – результати дiяльностi Ярослава в Нижньому 
Поднiстров’ї та Подунав’ї. Тодi, ймовiрно, i розцвiли такi мiста, як 
Малий галич (нинi галац) неподалiк вiд впадiння Сирета у Дунай 
чи Бирлад, Текуч, Романів торг, згадані у переліку “міст дальніх і 
ближніх” та грамоті удільного галицького князя Івана Ростиславича 
месемврійським купцям вiд 20.05.1134.56 Автентичність грамоти 
визнавали П. голубовський57, М. Дашкевич58, П. Мутафчієв, 
М. грушевський59, в. Пашуто60, О. Насонов61, М. Левченко62, 

52  Тихомиров М. Н. Киевская Русь // Тихомиров М. Н. Древняя Русь. – М., 1975. 
– С. 31-34.
53  Там  же. – С. 33.
54  Там  же. – С. 34.
55  Ангелов  Д. Съобщително-операционни линии и осведомителна служба във войни-
те и вънишо-политическите отношения между България и византия през XII-XIV вв. 
// Известия на Българското Историческо Дружество. – София, 1948. – Кн. 22-24. – 
С. 219.
56  Памятники русского права. – М., 1953. – вып. 2. – С. 26.
57  голубовский  П. в. Печениги, торки и половцы до нашествия татар. История южно-
русских степей ІХ–ХІІ вв. – К., 1884. – С. 207.
58 Дашкевич  Н. П. грамота Ивана Ростиславича Берладника 1134 г. // Сб. ст. по ис-
тории права, посвящ. М. Ф. владимирскому-Буданову его учениками и почитателями 
/ под ред. М. Н. Ясинского. – К., 1904. – С. 366-369.
59  грушевський  М. Історія україни-Руси. – Л., 1905. – Т. 2. – С. 421-422.
60 Пашуто  в. Т. Очерки по истории галицко-волынской Руси. – М., 1950. – С. 169-171; 
Его же. внешняя политика Древней Руси. – М., 1968. – С. 194.
61  Насонов  А. Н. “Русская земля” и образование территории Древнерусского государс-
тва. – М., 1951. – С. 143.
62   Левченко   М. в. Очерки по истории русско-византийских отношений. – М., 1956. 
– С. 437-438.

А. Фроловський63, О. зимін64, в. Потін65, М. Брайчевський66, 
Р. Рабінович67, Л. войтович68 та О. Майоров69.

Противники автентичності грамоти (І. Богдан70, О. Соболевський71, 
П. Панаїтеску72, М. Мохов73, М. Котляр74, П. Павлов75, в. Спінеї76, 
C. Каштанов77, Б. Перхавко78), виступаючи наперід з упевненості, що 
звенигородський князь Іван Ростиславич не міг володіти Бирладом і 
Пониззям Дністра та Пруту79, вагомих аргументів не висунули. грамоту 
вперше ввів у науковий обіг відомий румунський історик і філолог-
славіст Богдан Петричейку Хаждеу (1836–1907). Оригінал і первинна 
копія грамоти втрачені ще у ХІХ ст. Противникові автентичності 
грамоти, видному лінгвістові О. Соболевському вдалося довести 
лише те, що текст грамоти написаний у ХІV–XV ст. в орфографічних 
і лінгвістичних традиціях молдовських і болгарських документів того 
часу80. Але це тільки дозволяє говорити, що до Б. П. Хашдеу потрапив 
список з грамоти, виготовлений у ХІV–XV ст., або ж фальсифікат, 
зроблений у цей період, під час фабрикації якого були використані 
достовірні джерела й відомості. Необхідністю переписки грамоти в 
“молдовські” часи було стремління продовжити традицію торговельних 
пільг для деяких міст, як слушно зауважив Р. Рабинович81.

63  Фроловский  А. в. Чешско-русские торговые отношения Х–ХІІ вв. // Международ-
ные связи России до ХVII в. – М., 1961. – С. 75.
64  зимин  А. А. Историко-правовой обзор. грамота Ивана Ростиславича Берладника 
// Памятники русского права. – М., 1966. – вып. 2. – С. 30-31.
65  Потин  в. М. Древняя Русь и европейские государства в Х–ХІІІ вв. – Л., 1968. – 
С. 228-229.
66 Брайчевський М. Ю. географічні межі галицького князівства близько 1185 р. (з ко-
ментарів до “Слова о полку Ігоревім”) // галич і галицька земля: зб. наук. пр. – К.; 
галич, 1998. – С. 26-27.
67  Рабинович  Р. А. Призрачная Берладь. О достоверности одной фальсификации // 
Stratum plus. – СПб.; Кишинев; Одесса, 1999. – № 5.
68 войтович  Л. Князівські династії Східної Європи (кінець ІХ – початок ХVI ст.). Склад, 
політична і суспільна роль. – Л., 2000. – С. 152.
69  Майоров  А. в. галицко-волынская Русь… – С. 220-222.
70  Богдан  И. И. грамота князя Ивана Ростиславича “Берладника” 1134 года: сооб-
щение // Труды VIII Археологического съезда в Москве в 1890 г. – М., 1897. – Т. 4. 
– С. 163-165.
71  Соболевский  А. И. грамота кн. Ивана Берладника 1134 г. // Труды VIII Археологи-
ческого съезда. – М., 1895. – Т. 2. – С. 173-176.
72  Panaitescu  P. P. Diploma barladeana din 1134 si hrisovul lui lung Koriatovici din 1347 
// Revista istorica Romana. – 1932. – T. 2, V. 1.
73  Мохов  Н. А. Молдавия эпохи феодализма. – Кишинев, 1964. – С. 82-83.
74  Котляр  М. Ф. Русь на Дунаї // уІЖ. – 1969. – № 9. – С. 20-22; Его же. Формирование 
территории и возникновение городов галицко-волынской Руси ІХ-ХІІІ вв. – К., 1985. 
– С. 78-82.
75  Павлов  П. за руското присъствие на Долни Дунав и българо-руские връзки през 
ХІ–ХІІ // Добруджа. – 1986. – Сб. 3. – С. 12-13.
76  Spinei V. Moldova in secolete XI-XIV. – Chisinau, 1994. – P.  21.
77 Каштанов  С. М. Из истории русского средневекового источника: акты Х–ХVI вв. 
– М., 1996. – С. 71-72.
78  Перхавко  Б. в. Князь Иван Берладник на Нижнем Дунае // восточная Европа в 
древности и средневековье. Политическая структура Древнерусского государства: VIII 
чтения памяти чл.-кор. АН СССР в. Т. Пашуто. – М., 1996.
79  Рабинович  Р. А. Призрачная Берладь… – С. 357-358.
80  Соболевский  А. И. грамота ... – С. 173-174.
81  Рабинович  Р. А. Призрачная Берладь... – С. 377-379.
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Якщо Іван Ростиславич був сином перемишльського князя, то 
за своїм походженням він не міг мати жодних прав на галич82. з 
таким логічним висновком погоджуються практично всі дослідники. 
Я вже звертав увагу, що, окрім перемишльського князя Ростислава 
володаревича, був і його двоюрідний брат – теребовельський князь 
Ростислав-григорій василькович, сином якого і був Iван Ростиславич 
Бирладник. він отримав свiй удiл за життя батька або по його смертi 
вiд дядька галицького князя Iгоря-Iвана васильковича, по смертi 
якого залишався першим законним претендентом на спадщину 
васильовичів, через що був таким небезпечним для володимирка 
володаревича та його наступника Ярослава Осмомисла83. Такого 
висновку щодо походження князя Івана Ростиславича, не розгортаючи 
широкої аргументації, дійшли М. Баумгартен та О. Рапов84.

Найдошкульнішим місцем грамоти противники її автентичності 
вважають фразу “князь Бирладський від стола Галицького”. Якщо 
вважати Івана Ростиславича звенигородським князем, столиця якого 
знаходилася у звенигороді на Білці на території володаревичів, то ця 
фраза виглядає позбавленою змісту. Але існувало кілька звенигородів 
саме у Теребовельському князівстві, яким володів батько Івана 
Ростиславича Ростислав-григорій василькович85.

Якщо б грамота від 20.05.1134 була датована 1144 р., як вважав 
М. грушевський (що більш ніж сумнівно), то фраза “князь Бирладський 
від стола Галицького” означає тільки, що після того, як володимирко 
захопив галицьку і теребовельську частки, його племінник залишився 
васалом тепер уже князя всієї галицької землі.

з новіших коментарів пам’ятки заслуговує на увагу думка 
г. Літаврина, який обґрунтував тезу, що територія у межиріччі 
Дністра та Серета і Нижнє Подунав’я були воротами між морем і 
Карпатами, через які в ХІ–ХІІ ст. кочовики проникали на Балкани. Не 
маючи сил зайняти цей район, візантія не заперечувала проти того, 
щоб його опанував сильний галицький князь, виділяючи стосунки з 
ним окремо від стосунків із Києвом86.

Про це свідчить і тісний союз візантії з галицьким князівством 
у середині ХІІ ст., починаючи з 20.07.1104, коли дочка володаря 
Ростиславича Ірина вийшла за сина василевса Олексія Комнена 
Ісаака87. візантійський хроніст Іоанн Кіннам вважав галицького 

82  Богдан И. И. грамота …  – С. 163-164.
83  войтович Л. генеалогія династії Рюриковичів. – К., 1990. – С. 35; Його ж. Княжа 
доба на Русі: портрети еліти. – Біла Церква, 2006. – С. 347–349; Його ж. Князь Іван 
Бирладник: загадка походження // генеалогічні записки українського геральдичного 
товариства. – Л., 2006. – вип. 5. – С. 7–16.
84  Рапов  О. М. Княжеские владения на Руси в Х – первой половине ХІІІ в. – М., 1977. 
– С. 77.
85  Літопис Руський. / пер. Л. Махновеця. – К., 1989. – С. 551.
86 Литаврин  г. г. Русь и византия в ХІІ веке // Литаврин г. г. византия и славяне. 
– СПб., 1999. – С. 505-506.
87  войтович Л. Княжа доба... – С. 333.

князя володимирка володаревича союзником василевса Мануї ла І  
на початку 1150-х роках.88 Після втечі 1164 р. в галич Андроні ка Ком-
нена, сина Ірини володарівни, вже наступного року відбувся об мін 
посольствами. галицький єпископ Кузьма їздив у Константинополь, 
де отримав не тільки гарантії для Андроніка, але й підтвердження 
союзу89. Наслідком цієї поїздки було розширення володінь руського 
монастиря на Афоні 1169 р.90, а також згадка Русі у візантійсько-
генуезькій угоді 1169 р.91 Євстафій Солунський згадує про часті 
посольства галицького князя до василевса Мануїла92. “Скіфська 
кіннота”, яка брала участь у нещасливій битві проти сельджуцького 
султана Килидж-Арслана ІІ при Миріокефалоні 17.09.117693, була, 
напевно, галицького походження94. Конфронтація наступила лише 
після загибелі Андроніка Комнина (1185), але й тоді військовим 
діям передувало галицьке посольство95. Спочатку повстання Асенів 
в Болгарії підтримали бродники96, а вже потім галицькі війська 
Ярослава Осмомисла. відновлення візантійсько-галицького союзу 
відбулося в часи Романа Мстиславича. бл. 1200 р., коли Добриня 
Ядрейкович бачив у Константинополі галицьке посольство у складі 
Твердяти Остромирича, Недана, Домажира і Негвара. М. Котляр 
навіть вважає, що угода була укладена раніше – у 1197 чи 1198 
роках.97

Археологічні знахідки в дельті Дунаю, зокрема у Діногетії поблизу 
галаца (малого галича), містять елементи руської матеріальної 
культури і датуються широким діапазоном Х–ХІІ ст.98 узагалі в цьому 
районі археологи знайшли доволі чисельні вироби давньоруського 
походження (шиферні пряслиці, лунниці, колти, металеві браслети, 
скляні персні і браслети, янтарні буси, енколпіони, нашийні хрестики, 
керамічні яйця-писанки)99.

88  Ioannis Cinnami Epitome rerum…/ rec. E. Meineke. – Bonnae, 1836. – P. 115, 118-119.
89  войтович Л. Княжа доба на Русі… – С. 343.
90  Мошин в. Русские на Афоне и русско-византийские отношения в ХІ-ХІІ вв // 
Byzantinoslavica. –– 1950. – T. 11. – S. 32-60.
91  Miklosich  F., Műller J. Acta et diplomata graeca medii aevi sacra et profana. – 
Vindobonnae, 1865. – Bd. 3. – P. 35.26-34.
92 Бибиков М. в. византийские источники по истории Руси, народов Северного При-
черноморья и Северного Кавказа (ХІІ-ХІІІ вв.) // Древнейшие государства на террито-
рии СССР: материалы и исследования. 1980 г. – М., 1981. – С. 76.
93 Choniatae  Nicetae. Historia / rec. I. A. van Dieten. – Berolini, 1975. – P. 247; Ioannis 
Cinnami Epitome rerum… – P. 267; Из хроники Михаила Сирийца // Письменные па-
мятники востока. – М., 1984. – С. 83; Lilie R.-J. Die Schlacht von Myriokephalon (1176): 
Auswirkungen auf das byzantinische Reich in ausgehenden 12. Jahrhunert // Revue des 
Etudes Byzantines. – 1977. – T. 35. – P. 257-275.
94 Назаренко А. в. Древняя Русь на международных путях…  – С. 636.
95  Choniatae  Nicetae. Historia… – Р. 323-325.
96  Бибиков М. в. византийские источники по истории Руси…  – С. 77.
97 Котляр М. Ф. Історія дипломатії Південно-західної Русі. – К., 2002.  – С. 82.
98  Barnea  I. Elementy dawnej kultury materialnej ruskiej I wschodniej (X-XII w.) w 
Dinogetia koło Gałacu // Postępy Archeologii. – 1956. – N 5. – S. 211-258.
99 Комша М. Изделия древнерусских городов на территориях к юго-западу от Киевс-
кой Руси // Труды V Международного конгресса славянской археологии, Киев, 18-25 
сент. 1985 г. – М., 1987. – Т. 3, вып. 1а. – С. 100-110.
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Про давню належність цих територій до галицької землі свідчить 
і ряд інших аргументів, зокрема топонімічних100, а також включення 
вірменських парафій у Сереті, Сочаві (Сучаві) та Молдові до львівської 
вірменської єпископії у кондаку від 13.08.1388 католікоса Теодороса 
ІІ зі згадкою про Львів як “найблагословеннішу, що охороняється  
Богом, столицю, славну матір міст християнських королів”, що 
відбиває часи галицько-волинської держави101. зрештою давні 
молдовські грамоти писані староукраїнською мовою, а молдовські 
літописи – церковнослов’янською (аж до реформи господаря василя 
Лупу 1636 р. ця мова залишалася офіційною). Якщо слов’янську 
церковну номенклатуру (поп, вечерня, утреня і т.д.) у румунській 
церкві ще можна пояснювати давньоболгарськими впливами на цей 
регіон102, то використання мови в діловодстві нічим, окрім давньої і 
довгої політичної належності Нижнього Подністров’я і Попруття до 
галицького князівства, пояснити не вдасться. 

Ярослав Осмомисл справді “підпер гори Угорські своїми залізними 
полками”, Карпатська лінія оборони була неприступною, і тому походи 
угорського війська на галич відбувалися в її обхід через Сянок і 
Перемишль. Про це переконливо свідчать дослідження славної пам’яті 
М. Рожка103. Чого вартували тільки наскельна фортеця Тустань чи 
укріплення у Лаврові або Спасі.

Отже, до проблеми появи “Траянових” епізодів у “Слові” вартує 
поставитися серйозніше. Якраз ремінісценції з болгаро-візантійської 
війни, яка відбувалася саме в цей час і у якій, напевно, брали 
участь галицькі війська, були більш актуальними і своєчасними для 
сіверського скальда, ніж відгомін перемог П. Румянцева, війська 
якого воювали на рівнині і до Дунаю не дійшли.

Таким чином, питання підробки “Слова о полку Ігореве” 
залишається далеким від вирішення. Аргументи Е. Кінана не 
виглядають переконливими і не знімають згаданих проблем, перш за 
все “мечів харалужних”. Фундаментальна праця О. О. зиміна також 
залишає ці питання відкритими. Шкода, що втрачено роки, коли ця 
праця була недоступною. за ці роки за участі самого вченого можна 
100 Ці аргументи були зібрані у доповіді Андріяна Шийчука (Румунія) “До питання 
південних кордонів галицької Русі (за матеріалами візантійської історіографії)”, ви-
голошеній на П’ятому міжнародному конгресі україністів у Чернівцях 28.08.2002 на 
засіданні секції “галицько-волинське князівство”. На жаль, вони залишилися неопуб-
лікованими.
101 Дашкевич  Я. Давній Львів у вірменських та вірмено-кипчацьких джерелах // ук-
раїна в минулому. – К.; Л., 1992. – вип. 1. – С. 10-11.
102 Grecu  A. Panowanie bułgarskie na półod Dunaju w IX-X w. // Postępy Archeologii. 
– 1956. – N 5. – S. 211-258.
103 Рожко М. Ф. Карпатські фортеці доби Київської Русі // Київська Русь: культура, 
традиції. – К., 1982. – С. 12-20; Його ж. Тустань давньоруська наскельна фортеця. – К., 
1996; Його ж. Міста, дерев’яне будівництво, наскельні та оборонні споруди Карпат 
ІХ-ХІV ст. // Етногенез та етнічна історія населення українських Карпат. – Л., 1999. 
– Т. 1. – С. 361-460; Його ж. Наскельні оборонні комплекси Карпат на території ук-
раїни і Польщі (проблеми дослідження та інтерпретації) // Етногенез та рання історія 
слов’ян: нові наукові концепції на зламі тисячоліть: матеріали Міжнар. наук. археол. 
конф., 30-31 берез. 2001. – Л., 2001. – С. 268-276.

було би просунутися далеко вперед. Потрібні подальші дослідження в 
різних напрямках. Дискусію сьогодні немає підстав закривати, а тим 
більше твердити, що підробка “Слова” встановлена і лише потрібна 
зміна поколінь, щоби відійшли наслідки віри в автентичність “Слова” 
з академічної літератури104. 

Продовжується і дискусія навколо авторів “Слова”, з числа яких 
можна виключити Йозефа Домбровського, Іоіля Биховського, самого 
князя Ігора Святославича105, його дружину Єфросинію Ярославну106, 
київського боярина Петра Бориславича107, сина Ярослава Осмомисла  
володимира108. володимир Ярославович з Путивля в галич 1183 р., 
напередодні подій, пов’язаних із походом Ігоря109.

з новіших версій саме версія А. Чернова, який вважає автором 
сина київського князя Святослава всеволодовича володимира, 
найбільш обґрунтована110. володимир володів усім об’ємом інформації, 
яку використав автор “Слова”, зокрема знав, що Єфросинія Ярославна 
чекала на мужа у Путивлі, а не в Новгороді Сіверському. А. Чернов 
звернув увагу, що всеславу у київській темниці дзвонять до утрені 
дзвони Полоцької Софії (колишній новгородський князь володимир 
Святославич добре знав, що ці дзвони були вивезені з Новгорода, за 
що всеславу “Божого суду не минути”111).

“Мутен сон” Святослава всеволодовича, який, поза сумнівами, 
бував в околицях Пліснеська хоча б у часи, коли був князем 
волинським (1142–1146) чи бузьким (1146)112, також міг бути 
навіяний володимиру Святославичу розповідями батька. Не варто 
тут шукати паралелі з фольклорними мотивами весільних пісень про 
сон нареченої напередодні весілля113.

вигладало, що збірник зі “Словом”, який потрапив до графа 
О. І. Мусіна-Пушкіна, це скоріш за все “Келійний літописець” 
ростовського митрополита св. Димитрія (Туптала) (1651–1709)114. за 
новою версією А. Боброва збірник потрапив до графа не із Спасо-
104  Кeenan E. Josef Dobrovsky and the Origins of the Igor Tale. – Р. 433.
105 Чивилихин в. Память. – М., 1984.; Його ж. Пам’ять. Ч. 1. // Роман-газета. – 1985. 
– № 3/4.
106 Абрамов М. А. К проблеме авторства “С лова о полку Игореве” // “Слово о полку 
Игореве” и мировоззрение его эпохи. – К., 1990. – С. 154-163.
107 Рыбаков  Б. А. Петро Бориславич. Поиск автора “Слова о полку Игореве”.  
– М., 1991.
108 Махновець Л. С. Про автора  “Слова” // Пам’ятники україни. – К., 1985. – № 3. 
– С. 24-27.
109 ПСРЛ. – Т. 2. – Стб. 634.
110 Чернов А. Три имени автора  “Слова о полку Игореве”. Текст как оттиск личности 
автора // Чернов А. Хроники изнаночного времени. – СПб., 2006. – С. 171-254.
111 Там же... – Прим. 70.
112 войтович Л. Княжа доба на Русі… – С. 400-401.
113 Манн Р. заметки к тексту  “Слово о полку Игореве” // Исследования “Слова о полку 
Игореве” / отв. ред. Д. С. Лихачев. – Л., 1986. – С. 133-137.
114 войтович Л. “Келійний літописець” Дмитра Туптала та “Слово о полку Ігоревім” 
// Львівська медієвістика. вип. 1. Дмитро Туптало у світлі українського барокко.  
– Л., 2007. – С. 187-197.
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Преображенського Ярославльського монастиря, а був переписаний у 
Кирило-Білоозерському монастирі відомим книжником Єфросином, 
який до чернецтва був князем Іваном Дмитровичем, сином 
претендента на московський престол князя Дмитра Шемяки, 
який довший час був князем сіверським та рильським115. Якщо 
його здогадка підтвердиться, то це ще один аргумент на користь 
версії А. Чернова щодо авторства вщизького князя володимира 
Святославича. звичайно, все це дискусії. Можна тільки здогадуватися, 
що автором був скальд, можливо і княжого походження, близький до 
Ігоря Святославича або до Святослава всеволодовича.

115 Бобров А. г. Проблема подлинности “Слова о полку Игореве” и Ефросин Белозрский 
// Acta Slavica Japonia. – 2005. – Vol. 22. – Р. 280-281; Его же. Существовал ли Му-
син-Пушкинский сборник со “Словом о полку Игореве”? // Studia Slavica et Balcanica 
Petropolitana. – 2007. – № 1/2. – С. 39-51.

Олександр МАЙОРОВ

СуПЕРЕЧНОСТІ ДЖЕРЕЛ  
ЩОДО ПРИЧИН ОСТАННЬОгО ПОХОДу 

РОМАНА МСТИСЛАвИЧА

з другої половини ХІХ ст. продовжується дискусія навколо 
останнього походу галицько-волинського князя Романа 

Мстиславича, його загибелі під завихвостом та можливого союзу з 
німецьким королем Філіпом Штауфеном. Хвилювала ця проблема і 
М. Рожка1. звернемо тепер увагу та спробуємо визначити головні 
риси політичних зрушень, що відбувалися під час розглянутих подій 
у німецьких землях, та мали на них безпосередній і багато у чому 
вирішальний вплив. вони були пов’язані із новим витком боротьби за 
верховну владу у Священній імперії між Штауфенами та вельфами, 
що розгорнулася на зламі ХІІ–ХІІІ ст.

Переломним у боротьбі за верховну владу у Німеччині став 
1204 р. 

здобувши перемогу на Сході, король Філіп (вплив якого значно 
зміцнився після здобуття хрестоносцями Константинополя) вдався 
до рішучих дій щодо своїх супротивників на заході, застосовуючи 
як дипломатичні, так і військові засоби. Протягом року він змусив 
ландграфа Тюрінгії германа (який неодноразово змінював свої 
політичні орієнтири, перебігаючи від Штауфенів до вельфів) та 
короля Чехії Пржемисла стати на свій бік, здійснивши похід по їхніх 
землях. 

Наприкінці 1204 р. Філіп здобув рішучу дипломатичну перемогу, 
залучивши на свій бік кельнського архієпископа Адольфа фон 
1 Як розповідав мені Л. в. войтович, під час його роботи над біограмою князя Романа 
Мстиславича (войтович Л. Княжа доба на Русі: портрети еліти. – Біла Церква, 2006. 
– С. 470–490) М. Ф. Рожко показував йому цілу колекцію фотографій переправи біля 
завихвоста та інших можливих місць битви. Очевидно, він планував щось про цей 
похід написати.

Леонтій ВОЙТОВИЧ

Фортеця : збірник заповідника “Тустань” : 
на пошану Михайла Рожка.
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