
тим часом як більш описові оповідаються прозою К Я звер
таю увагу наших дослідників на сі аналогії — вони можуть 
кинути світло і на студії нашої поетичної форми. В кожнім 
разі в теперішнім тексті «Слова» таке чергування уступів 
ритмованих з неритмованими для мене безсумнівне, хоча 
багато місць можна, і навіть треба, толкувати пізнішими 
деформаціями первісного ритмічного тексту.

Ітак, З а с п і в  видається мені в своїм початку не скан- 
дозаиим:

«Не лЪпо ли ны бяшеть, братіє, начяти старыми словесы трудныхъ 
повестей о пълку Игоревъ — Игоря Святъславича?

Начяти же ся тъй пЪсни по былинамъ сего времени, а не по за- 
мьшіленію Бояню!

Боянъ же в-Ьщій —• аще кому хотяше пъснь творити,
То растекашеть ся мьіслію по древу,
Сърымъ вълкомъ по земли,
Шизымъ орломъ нодъ облакы».

Тут уже дає себе почувати ритм. Дальше виглядає як 
переповідження, в третій особі, заспіву Боянової пісні — 
приблизно він міг виглядати так: «Помяну первыхъ вре- 
менъ усобицЪ, пущу десять соколовъ...» В переповідженні 
оригінальний ритм виступає тільки в дальшім:

«Помняшеть бо [рече] първыхъ времснъ усобицЪ,
[Тогда] пущашеть десять соколовь на стадо лебедЪй: 
который дотечаше, 
та преди пЪонь пэяше —
Старому Ярославу,
Храброму Мстиславу2,
Красному Романови Святьславичю.
Боянъ же, братіє, не десять соколовъ на стадо лебедЪй пущаше, 
Но своя в ш іа  пръсти на живая струны въскладаше,
Они же сами княземъ славу рекотаху».

В початку І пісні скандування виступає спочатку дуже 
слабо; дещо, мабуть, змінено, але, можливо, і в оригіналь
ній пісні ритм не підчеркувався:

«Почнемъ же, братіє, п о з ііс т ь  сію отъ старого Влади-
мера до нынЪшняго Игоря, 

иже истягну умъ крЬпостію своєю 
и поосгри сердца своего мужествомъ, 
наплънив ся ратнаго духа, 
наведе храбрыя своя плъкы 
на землю Половецькую,

1 Про се свого часу писав Koegel в своїй Geschichte der deutschen 
Litheratur bis zum Ausgange des Mittelalters, т. І; і Веселовський в 
св )їх екскурсах в історичну поетику.— Ж[урнал] М [пниетерства] Н[а- 
родиого] П [росвещения], 1897, IV.

2 «Иже зарЪеза Редедю»...— мабуть, глоса.
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за землю Руськую.
Тъгда Игорь възрЪ на свЪтлое с<элнце и вид* отъ него

тьмою вся своя воя прикрыты. 
И рече Игорь къ дружинЪ своей: 
братіє и дружино! 
луце жъ бы потяту быти, 
неже полонену быти!
А всядемъ, братіє, 
на свои бръзыя комони, 
да позримъ синего Дону!
Спала князю умь похоти 
и жалость ему знаменіє заступи1, 
искусити Дону великого.
Хощу, бо, рече, копіє преломити 
конецъ поля Половецкаго 
с вами, Русичи! 
хощю главу свою приложити, 
а любо испити шеломомь Дону!
О Бояне, славію стараго времени! 
абы ты cia плъкы ущекоталъ, 
скача, славію, по мыслену древу, 
летая умомъ подъ облакы, 
свивая славы обаполы сего времени, 
рища в тропу Трояню 
чрес поля на горы.

ПЪти было пЪснь Игореви того внуку:
«Не буря соколы занесе чрез поля широкая — 
галици стада бЪжать к Дону великому!..
Чили въспЬги было, в-Ьщей Бояне, Велесовъ внуче:
«Комони ржуть за Сулою. Звенить слава въ КыевЪ...»

Трубы трублять въ НовЪградЬ,
Стоять стязи въ Путивлі;,
Игорь ждетъ мила брата Всеволода».

Поетичний характер «Слова» і його публіцистичні зав
дання. Вчитуючись в переданий нам текст, відчуваємо ясно, 
що перед нами дійсно пісня, останки пісні. Як пізніші думи, 
як давніші закляття і голосіння, її не можна собі уявити 
відповідно, не підсуваючи якоїсь мелодійної модуляції. Як 
вони, так і «Слово» не має і не може мати симетричної 
строфічної будови. В нім зовсім нема епічного тону гоме- 
рових поем чи середньовічних chansons de geste. Так само, 
як думи, «Слово» повне напруженого, гострого почуття, 
пафосу, котрий то підіймається, то опадає, то вдаряє увагу 
різко скандованими фразами, то розпливається в меланхо
лійних рефлексіях, то дає проблиски погідного радісного 
настрою. Ритмічна будова тексту не відділима від змісту, 
вона супроводить йому, віддаючи в ритмічно-музичній будо
ві фрази, відтінки думки, і навпаки, темп ритму дає зро
зуміти нам той настрій, ту гадку, яку поет включає в свою 
фразу.

1 Сей рядок Петебня уважав теж глосою.
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Інакше збудовано строфу, що голосить Ігореву побіду:
Съ зараніа въ пятокъ потопташа поганыя плъкы половешшя и расу- 
шась стрЪлами по полю помчаша красныя дЬвки половецкыя, а съ 
ними злато и паволокы и драгыя оксамиты; орьтмами и япончицами 
и кожухы начата мости мостити по болотомъ и грязивымъ мъстомъ — 
[и] всякыми узорочьи ПоловЪцкыми.

Чрьленъ стягъ, 
бъла хорюговъ, 
чрьлена чолка, 
сребрено стружіє 
храброму Святьславличю.

Від маєстичного епічного тону автор переходить до різких, 
урваних звуків тріумфальної фанфари. Або в іншім радіснім 
моменті — утечі Ігоря:
Погасоша вечеру зори. Комонь [ста?] въ полуночи.
Игорь спить. Овлуръ свисну за рЪкою,
Игорь бдитъ, велитъ князю разумЪти.
Игорь мьіслію мЪритъ Князю Игорю не быть.
Отъ великого Дону Кликну,
до малого Донца. Стукну земля,

вежи ся половецкіи подвизашася.

Співець різкими урваними фразами, супроводженими, оче
видно, відповідними акордами, віддає напружену енергію 
щасливого моменту.

Як же інакше звучить тяжка, сумна повість про погибель 
Ігоревого війська на початку VI пісні:
Съ зараніа до вечера, среди земли Половецкий,
съ вечера до свъта Черна земля подъ копыты
летять стрълы каленыя, костьми была посЬяна,
гримлять сабли о шеломы, а кровію польяна
трещать копіа харалужныя тугою взыдоша по Руской земли,
въ полЪ незнаемЪ,

І по сій сумовитій, але розмірно спокійній епічній рецитації 
порив патетичної скорботи, незносної тривоги, яка ледве 
знаходить собі вислів в сих урваних фразах:
Что ми шумить, Ту ся брата разлучиста
что ми звенить На брезЪ быстрой Каялы.
давечя рано предъ зорями? Ту крововаго вина не доста.
Игорь плъкы заворачаетъ — Ту пиръ докончаша храбріи 

Ж аль ему мила брата Всеволода. Русичи:
Биша ся день, сваты попоиша,
биша ся другий, а сами полегоша,
третьаго дня къ полуднію за землю Рускую. 
падоша стязи Игоревы.

І потім, по паузі, вже в іншім тоні сумний кінцевий акорд:
Ничить трава жалощами, 
а древо с тугою 
къ земли приклонилось.
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В тонах жіночого голосіння віддається спочатку туга 
за загибіллю хороброго війська рідних і близьких:

Жены рускія въсплакашась аркучи:
Уже намъ своихъ милыхъ ладъ ни мьіслію смыслит», 
ни душою сдумати, 
ни очами съглядати,
а злата и сребра ни мало того потрепати.

Далі широкою, як море безкрае, тугою розливається 
гіркий плач поета над всенародною бідою:

А зъстона бо, братіє, Ьоевъ тугою, а Черниговъ
напастьми.

Тоска розлія ся на Руской земли.
Печаль жирна тече средь земли Рускыи.

Трудно і скорботно поступає оповідання засмученого 
старця великого князя Святослава про його сумні настрої:

Си ночь съ вечера одевахуть мя — рече — чръною паполомою 
на кровати тисове; 
чръпахуть ми синее вино 
съ трудомъ смешено; 
сыпахуть ми великый женчюгь на лоно 
тыцими тулы поганыхъ тльковинъ К

Мелодійно, повно краси пливуть голосіння-закляття Яро- 
славни:
Ярославлинъ гласъ ся слышить, 
зезгицею незнаємь рано кычеть: 
«Полечю — рече — по Дунаєви, 
омочю бебрянъ рукавъ въ Каяле

реце,
утру князю кровавыя раны 
на жестоцемъ его теле!» 
Ярославна рано плачеть 
въ Путивле на забороле 
аркучи:
«О ветре, ветрило!
Чему, господине, 
насильно веєши?
Чему мычеши хиновьекыя стрелки 
на своею нетрудною крил цю 
на моєя лады вой?
Мало ли ты бяшетъ 
горе подъ облакы веяти, 
лелЪючи корабли 
на сине море?
Чему, господине,
моє веселія по копьілію раз вея?»

Ярославна рано плачетъ 
Путивлю городу 
на забороле аркучи:
«О Днепре Славутицю! 
ты пробилъ єси каменныя горы 
сквозе землю Половецкую; 
ты лелеялъ єси на себе насады 
до плъку Кобякова,— 
възлелей, господине, 
мою ладу ко мне, 
абыхъ не слала къ нему 
слезъ на море рано!»
Ярославна рано плачетъ 
въ Путивле на забрале аркучи: 
«Светлое и пресветлоє слънце, 
всемъ тепло и красно єси. 
чему, господине, 
простре горячюю свою лучю 
на ладе вой?
Въ поле безводне 
жаждею имъ лучи съпряже, 
тугою имъ тулы затче».

Сей плач Ярославни вважається і може вважатись од
ною з найкраще захованих пісень «Слова», і, судячи з нього, 
можна бачити, що вповні симетрична строфічна будова не

Переставлено слова.
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була манерою автора «Слова». Різнорідність в деталях при 
основнім паралелізмі ситуацій — от що його характеризує 
і в укладі, і в вислові, і в ритмі, і се відповідає тому загаль
ному характерові сього твору, котрий я вище підчеркнув. 
Розміреність і одностайність епічної повісті йому цілком 
чужа, він має наскрізь характер імпресіоністичний. Невва- 
жаючи на інші спільні прикмети своєї доби, свого соціаль
ного ладу і своєї культури, які ставлять його в однім ряді 
з «воїнськими повістями», перекладеними і світськими, з 
такими епічними творами, як сучасна «Пісня про Ролан
да» — твір, який признано за найближчий йому по духу, 
і се правда,— поетичний характер «Слова» зовсім від них 
відмінний. Деталічний і самозрозумілий стиль примітивно
го епічного оповідання, спокійний і ясний, як глибока пов
новодна ріка, зовсім далекий від сього рвучкого, химерного 
потоку гадок і почувань. «Слово» все виткане з хвилевої 
суггестії, різких, коротких, блискучих ударів, як проблиски 
молнії в старім описі Листвинської битви, що ледве дають 
глядачеві — слухачеві розглянутись в ситуації.

Вище я навів характеристичний відзив Кар’єра, який 
відмовляв «Слову» автентичності, власне, з огляду на таку 
дивну, незвичайну для середньовічного епосу манеру гово- 
рення натяками, короткими відокремленими образками, без 
усякої «наглядності». Столітня робота над «Словом» поста
вила його автентичність поза всякими сумнівами; але, з дру
гого боку, може, тільки тепер, по десятиліттях імпресіонізму, 
декадентизму, символізму в літературі, ми починаємо ро
зуміти дійсний характер і високу красу «Слова», навіть в 
тій хаотичній, покаліченій формі, в якій ми його маємо. При 
всій наївності вислову нової, ще мало виробленої літератур
ної мови, воно вдаряє не стільки безпосередньою, варварсь
кою геніальністю експресії, як високою виточеністю свого 
арти [сти] зму. Дивно подумати, що се пише людина в які 
два століття по християнізації, появі школи і письменства, 
в таких некультурних обставинах, під вічним натиском сте
пової орди. Зрозуміти се явище зможемо тільки, зміркував
ши, що ся нова культура будувалась на фундаментах ста
рого, вирафінованого візантійського письменства, котрому 
високоталановитим людям, як автор «Закону і Благодаті», 
як Кирило Турівський, відразу вдавалося стати на плечі,— 
так, як Горацій, скажім, відділений не більш як двома сто
літтями від перших літературних вправ Еннія, міг стати 
на рівні сучасної грецької літератури. І з сею подвійною 
мірою — як твір літератури нашої, нової, варварської, і за
разом як український вицвіт прастарої візантійської куль
тури, що переживала не знати котре своє відмоложення че
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рез приплив отакої варварської крові, як наша в данім ра
зі,— мусимо оцінювати сей твір, ще не оцінений вповні 
літературою світовою, бо досі не предложений їй в відпо
відній літературі, поетичній інтерпретації, яка б дала мож
ливість в повній мірі відчути його естетичні вартості. Від
повідно переложена й інтерпретована ся пам’ятка буде 
далеко ближчою й інтереснішою для сучасної людини, ніж 
твори античного чи староіндійського, староіранського чи 
навіть західного середньовічного епосу. Вона дуже м о д е р 
на,  в кращім розумінні слова, своїм стилем і манерою.

Хто уважно перечитає «Слово» хоч би в вище поданім 
перекладі, мабуть, зрозуміє мою гадку; але, може, годиться 
пояснити її все-таки кількома ілюстраціями.

Візьмемо, напр., вступ: план і рішенця походу. Замість 
мотивувань, переговорів, перечисления сил, узброєння, як 
то буває в старім епосі, перед нами кілька окремих штри
хів. Непереможна охота напитися «Дону великого» — побу
вати в самім осередку хижої сили, що нищить Русь. Рішу
чість краще полягти зі зброєю в руках у боротьбі з сим 
тяжким ворогом, ніж, сидячи бездільно дома, одного гар
ного дня попасти в полон половецькому наїздові. І вже — 
«трубы трубять въ НовЪградЪ, стоять стязи въ ПутивлЪ». 
Замість епічного оповідання від автора перед нами — по
стать провідника української передової сторожі, Всеволо
да. Не автор характеризує хоробрих учасників походу — 
слухач їх бачить в сій прегарній характеристиці погранич- 
ииків — курян:
А мои ти Куряне — Луци у нихъ наиряжени,
свъдоми къмети: тули отворени,
подь трубами повити, сабли изъострени.
подъ шеломы възлелъяны, Сами скачють акы сЬрыи влъци
конець копія въскормлени. въ полъ,
Пути имъ вЪдоми, ищущи себъ чти,
яругы имъ знаеми. а князю славы.

Все рух, все порив в сій вступній часті, найбільш тяж
кій для такого урухомлення акції й оповідання. З скарбни
ці старих Боянових замишленій бере співець кілька широ
ких штрихів, щоб надати більшої мальовничості «билині 
сего времени». Ритмічна будова пісні наростає, таким чи
ном, серед сеї мобілізаційної гарячки і доходить найбіль
шого розгону в кінцевій славі сіверської дружини.

Похід серед степу. Оповідання повне здержливої, скуп
леної енергії. Зловіщі знаки пророчать біду; хоробрі серця 
проти волі стискає тривога. Але руський «черлений щит», 
не вважаючи на се, далі ріже, городить незнаєму землю, 
«чисте поле Половецьке», несений незломною волею до честі 
і слави. Настроєві образи незвичайно живі, зміняються
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кілька разів на протязі невеличкої, гарно заокругленої 
пісні. І знов-таки тільки маленькі епічні штрихи дають чи
тачеві (чи слухачеві) можливість слідити за розвоем подій: 
Ігор поїхав по чистому полю, «Игорь къ Дону вой ведетъ». 
Поза тим короткі образки степу: темна ніч, повна незвик
лих пташих і звірячих голосів. Швидкий рух орди, рип по
ловецьких возів серед ночі. Хижацтво «пасе», слідить за 
рухом війська, котрим буде незадовго живитись. І які чу
дові риси — се «шоломя», степові горби, які закривають 
останній вид на Руську землю, і сі червоні щити, які вглиб
люються в далекий стяг лінією походу.

Пісня про щасливу битву (III) — хвилевий ясний епізод 
«трудної [сумної] повісті» — містить ніби опис — одне з 
найбільш епічних місць цілого «Слова»: «Съ зараніяі въ 
пятокъ потопташа» і т. д. Але, властиво, се одна тільки 
фраза, яка зараз переходить в чисто імпресіоністичні штри
хи: мощення болота половецькими скарбами — правдопо
дібно, «загальне місце» дружинної поезії, приложене сюди; 
опис здобичі Ігоря; чудовий образ чуйного «Ольгового хо
роброго гнізда», що не стомлене трудом, не упоєне побідою, 
не спить, а тільки ледве дрімає по щасливій битві. І тут 
же, серед радісних тонів, уже лунають вісники біди, пере
ходові тони до «трудної повісті»: «Далече залегЬло!» «Не 
Обиді воно було призначене» — але лебедині крила Обиди 
вже віють над ним.

Погром Ігоревого війська над Каялою — центральний 
ніби пункт цілої епопеї, ніде не представлений «наглядно», 
кажучи словами Кар’єра, в тоні і стилі епічного оповідан
ня. Натомість маємо цілий ряд образків, які дають мож
ність слухачеві виробити собі поняття про «сицеву рать», 
в котрій поліг цвіт руського лицарства.

Насамперед, прегарні описи природи: кривавий схід сон
ця, що віщає криваву битву; тяжкі чорні хмари; степовий 
сухий вихор, що засипає порохами руське військо; земля 
дуднить, стяги тривожливо шамотять, і, як зловіща степова 
буря, насуває з усіх боків половецька сила. Вона розбива
ється о тверду лінію черлених щитів. Героїчний образ «яр- 
тур-Всеволода» заступає епічну повість про хоробру від
праву Ігоревого війська: всі ті епізоди боротьби, поєдинків, 
ран, смерті, в яких звичайно розпливається епічне опові
дання. Образ теж більш імпресіоністичний, ніж описовий:
Яр-тур-Всеволоде, стонши на своимъ златымъ шеломомъ

борони, посвечивая, 
тамо лежать поганыя головы

половецкыя,
прыщеши на вой стрЪлами, 
гремлеши о шеломы мечи

харалужными! 
Камо Туръ поскочаше,

поскепани саблями калеными 
шеломы оварьскыя,
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отъ тебе яр-туре-Всеволоде! отня злата стола,
Кая рана дорогая, братіє, и своя милыя хоти,
забывъ чти и живота, красныя Глебовны
и града Чернигова, свычая и обычая?!

Сили руські вичерпуються в бою, але се не автор нам 
оповідає,— се віщим серцем своїм відчуває Ярославна, зо
зулею кичучи, в смертельній тривозі, сама-самітна на пу
тивльськім заборолі, з котрого відкривавсь їй вид на дале
кий «незнаємий степ». її  плач логічно належить сюди, до 
перипетій бою. Чи під руками редакторів він попав не на 
своє місце, чи сам автор поставив його на кінець, для конт
расту з радісним поворотом? Перше здається мені прав
доподібніше: плач належить до першої частини «Слова», 
його місце тут, після опису героїчної відправи Ігоревого 
війська, представленого образом героя Всеволода.

«Биша ся день, биша ся другый», кажучи словами даль
шої пісні. Руське військо знемагає, відтяте від води. Вітер 
б’є йому в очі, несучи половецькі стріли на своїх легких 
крилах. Сонце простирає своє гаряче проміння над русь
кими головами. Від спеки і згаги опадають безсило руки, 
не годні напружити лука; тяжка туга, депресія паралізує 
рух навіть стільки, щоб витягнути з колчана стрілу. Дарем
но Ярославна хоче зачарувати своїми молитвами сили при
роди, щоб обернути їх на поміч своєму «ладові». її слова 
зостаються безсилі, Ігор ранений, і нікому отерти криваві 
рани на його «жестокім тілі».

Настає фатальний третій день — співець представляє 
його образ в виді далекого відгомону, який долітає до нього 
з глибини степу до стольного Києва:

Что ми шумить, На брезЪ быстрой Каялы.
что ми звенить, Ту кровавого вина не доста,
давечя рано предъ зорями? ту пир докончаша хробріи 
Игорь полкы заворочаетъ — Русичи —
жаль ему мила брата Всеволода. сваты попоиша,

Биша ся день, а сами полегоша
биша ся другый за землю рускую. 
третьяго дня къ полуднію Ничить трава жалощами, 
падоша стязи Игоревы! а древо с тугою 

Ту ся брата розлучиста къ земли приклонилось...

І далі цілим рядом штрихів, нібито принагідно, нібито 
в іншім зв’язку докінчує автор сей образ:
Темно бъ в третій день — Игорь князь высЪдЪ изъ сЪдла
два солнца померкоста, злата
оба багряная стлъпа погасоста а въ сЬдло кощієво.
и съ нима молодая мъсяца. Погрузи жиръ до днЪ Каялы
тьмою ся поволокоста. рЪки половецкія,

рускаго злата насыпаша ту, і т.д.

196



Співець тільки раз показав слухачам панораму бою, і 
потім з різних пунктів кидає самі короткі, як проблиски 
блискавиці, погляди на сю дружинну трагедію. Мірно те
куче, зв’язле, послідовне епічне оповідання, очевидно, ціл
ком йому противне. Він демонструє моментальними зним- 
ками, любуючися в різнорідності своїх підходів, манер і 
тонів свого — не оповідання, а власне демонстрування. Його 
поетична манера незвичайно оригінальна, дійсно геніальна.

Сі короткі відгомони і рефлекси бою дають тісний не 
тільки ідейний, а і настройовий зв’язок між першою, чисто 
мистецькою частиною «Слова» (пісні І — VI, які оспівують 
Ігорів похід) і другою (пісні VII—X, котрі розвивають по
літичну ідею «Слова»). Скомпоновано се настільки зручно, 
що обидва елементи — мистецький опис Ігоревої війни і 
політичний відклик до сучасного громадянства: до князів 
і дружини всеї Русі — сплітаються в одній ідейній цілості. 
Малюнок походу, завдяки отсій манері коротких настроє
вих образків, непомітно переходить в політичний памфлет, 
для котрого Ігорева катастрофа являється приводом для 
того, щоб представити всю погибельність «княжого непо- 
собія», відогріти старі традиції київського старійшинства
і політичної солідарності князів в інтересах Руської землі 
та єдиного фронту її супроти всіх ворогів.

Екскурс в часи Олега Гориславича, вложений в опис 
битви на Каялі (пісня V), приготовляє сей ідейний перехід. 
Яке чудесне було Ігореве військо, які то були свідомі, хо
робрі, вірні русичі, які герої, як «яр-тур-Всеволод», стояли 
на чолі його; і так то все змарнувалось, і тільки осмілило 
ворога, «велике буйство подало Хинові». Де причина? Се 
стара незгода князів, їх несолідарність, некоординованість 
їх сил і виступів. Яку руїну принесла була свого часу Русь
кій землі «крамола» Олега Гориславича! І нинішня ката
строфа — се результат несолідарності. Хоробрі (героїчні) 
Святославичі не підтримали попереднього походу свого ста
рійшини, Святослава Київського, і не заручились навіть 
поміччю «чернігівських воїв»: хотіли всю славу собі при
своїти, от і «розбудили ту біду, що приспав отець їх Свя
тослав».

Треба тепер усім сполом витягати їх і всю Руську зем
лю з біди. Треба об’єднатись усім наоколо «грізного вели
кого князя київського», добрим прикладом «старого Воло
димира» дати поганим реванш і відомститись за погром. 
І, представивши огонь руїни, понесений половецькими пе
реможцями по Руській землі, тугу і тоску її, плач руських 
жінок і пониження невільників, співець малює київського 
старійшину Святослава як дбалого патріарха Руської зем
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лі, що боліє її скорботами в своїм «теремі золотоверхім» 
на київських горах, роздумує з своїми боярами над причи
нами нещастя і готов з молодечим запалом, як «сокол в 
митех», високо піднятись над хижим ворогом і «не дати 
свого гнізда в обиду».

В поетичних формах, знов-таки не в формі якогось ясно 
виложеного плану, а в патетичних відкликах до поодиноких 
князів, що йдуть не то від самого Святослава, не то від 
автора «Слова» (по формі — від автора, по ідеї — від Свя
тослава), розвивається план великого походу, силами всеї 
Руської землі, під проводом київського князя. «Слово» звер
тається до князів, починаючи від «старійшини в Володими
рі племені» Всеволода Суздальського і кінчаючи молодши
ми Мстиславичами Волинськими. Відкликується до їх русь
кого патріотизму, до їх династичного почуття — «вступити 
в золоті стремена», «загородити степові ворота», відомстити 
«обиду сего времені», «рани Ігореві», руїну землі Руської — 
«постріляти поганих кощеїв», підбити ще раз їх голови під 
харалужні руські мечі.

Тут лежить властива гадка, яка привела до написання 
«Слова». Висловлена була навіть думка, що воно було ском
поноване на замовлення Святослава, власне як політичний 
памфлет, що мав підняти суспільну опінію на користь заду
маної Святославом і київськими кругами великої мобіліза
ції на оборону Русі від половців Про сі плани дещо опо
відає київський літопис: «Святослав послав синів своїх на 
Посем’я» організувати оборону від половців, «послав до Д а
вида до Смоленська: „Умовились ми були йти на половців і 
літувати на Дону, а тепер половці побідили Ігоря і брата 
його з сином,— іди, брате, постережи Руської землі“; Давид 
же прийшов Дніпром, прийшли й інші помочі й стали коло 
Трипілля, а Ярослав стояв в Чернігові, зібравши своїх во- 
їв». Володимир Глібович Переяславський, котрому при- 
йшлось особливо тяжко від половецької навали, посилав

1 Келтуяла в своїй історії рос. літератури пише: «По літописним 
відомостям, саме в сім році Святослав задумував новий похід на по
ловців і став для сього зноситися з іншими князями. Знаючи з досвіду, 
як тяжко осягнути хоч би якесь порозуміння з князями, Святослав рі
шив, здається, вжити того ж способу, котрого вжив в відносинах до 
Олега і його прихильників, коли ще був чернігівським князем, себто 
впливу за поміччю літературного твору. В двірськім київськім гурті 
знайшовся талановитий, освічений книжник, добре обзнайомлений з 
прикметами князівсько-дружинної усної творчості, і зложив напівполі- 
тичний, напівпоетичний поклик до князів. Невідомо, чи сей поклик був 
посланий тодішнім руським князем, чи зостався в канцелярії київсько
го великого князя, а може, і у автора» (II вид., с. 756). Але, в кожнім 
разі, се мусіло б робитись не в 1187, як думає д [обродій] К[елтуяла], 
а в 1185 р.
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