
 

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

 

ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ М. КИЄВА 

ВІДДІЛ ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

До дня української писемності та мови 

 

Перлина давньоукраїнської 

літератури 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

835 років з часу написання 
«Слова про Ігорів похід» 

 

Бібліографічний список 
 

 

Київ, 2020 



2 
 

 

Перлина давньоукраїнської літератури  : бібліографічний список / 

[упор.  Вахненко Н. М. ] ; Департамент культури виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) ; 

Публічна бібліотека імені Лесі Українки для дорослих. – Київ,  

2020 –  22 с. : іл. 

 

 

Бібліографічний список підготовлено до 835-річчя з часу 

написання історичної поеми ХІІ століття «Слова про Ігорів похід». 
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В і д  у п о р я д н и к а  
 

 

«Слово про Ігорів похід»  належить до тих небагатьох творів 

давньоукраїнської літератури доби Київської Русі, що постійно 

знаходяться у полі зору широкої громадськості й учених різних 

країн. Відомості про тисячі публікацій від часу відкриття рукопису 

в 1792 р. – монографії, статті, повідомлення – зібрані у 

бібліографічних виданнях і оглядах XIX-XX століть. І це дозволяє 

не лише орієнтуватись у літературі з цього питання, а й бачити в 

самому процесі вивчення «Слова…» певні тенденції і перспективи, 

незважаючи на різноманітність позицій, оцінок, характеристик в 

основних напрямках дослідження пам'ятки – історичному, 

лінгвістичному і літературному. Кожний з цих напрямків існує ніби 

автономно, і разом з тим визначальним є історичне осмислення 

твору, оскільки успішно вивчати пам'ятку можна лише на 

історичному фоні, прив'язавши її до конкретного періоду. 

Відкриває список короткий огляд історичних подій, що 

передували написанню твору. Далі подано стислі літературознавчу 

та історичну довідки. 

Матеріали у списку викладені за окремими розділами. В межах 

кожного розділу джерела подаються за алфавітом авторів або назв. 

До допоміжного апарату списку включено перелік 

використаних Інтернет-ресурсів. 

При складанні бібліографії використано літературу фонду 

Публічної бібліотеки імені Лесі Українки та бібліографію з 

електронного каталога, електронні каталоги Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського та Національної 

бібліотеки України імені Ярослава Мудрого. 
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В е л и ч н а  п а м ’ я т к а  л і т е р а т у р и  
 

 Почнемо, браття, пісню невеселу 

                                                                       Словами призабутими старими 

                                                                 Про Ігорів згорьований похід. 

                                                                      Почнемо не за вимислом Бояна, 

                                                                      А просто, як насправді все було. 

 

Слово про Ігорів похід 

Василь Шевчук 

 

Світова література знає небагато таких творів, які б 

захоплювали нові й нові покоління, перетинали межі країн і 

материків, здобували все ширшу й гучнішу славу. І саме до таких 

пам'яток належить безсмертне «Слово про Ігорів похід» – героїчний, 

сповнений палкої любові до Вітчизни, до свого народу, твір. 
 

 
 

Невеликою за обсягом є ця героїчна поема, але з її сторінок 

постає яскрава й велична картина бурхливого життя Київської Русі. 

Автор починає свою пісню «оть старого Владимера до ныняшняго 

Ігоря». І хоч «Слово...» присвячене зображенню невдалого походу 

Ігоря Святославича, предметом його неослабної уваги є важливі 

поетичні події, що відбуваються на відрізку руської історії, 

окресленому іменами цих двох князів. 
 

Темою «Слова...» у вузькому розумінні є зображення невдалого 

походу князя Ігоря Святославича проти половців 1185 року. Але ця 

тема для автора є прелюдією і складовою частиною значно ширшої, 

проблемнішої теми. Це – історична доля Руської землі, її минуле, 

сучасне і майбутнє.  Отже, «Слово...» –  це роздуми над долею рідної 

землі. Не випадково образ Руської землі відтворений у поемі як 

основний її ліричний лейтмотив. Безмежжя просторів Руської землі 
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підкреслено описом подій у різних її кінцях, що відбуваються 

одночасно:   «Коні іржуть за Сулою – дзвенить слава в Києві. Труби 

трублять в Новгороді – стоять стяги в Путивлі... І дівчата на Дунаї 

співають і в'ються, І голоси через море до Києва ллються». Усі 

відступи автора, переживання героїв, уболівання Ярославни за 

чоловіком пов'язані з образом 

рідної землі, в них виражена 

турбота і вболівання за долю Русі. 

Герої «Слова...» вважають себе 

патріотами не якогось одного 

населеного пункту, а всієї Русі. У 

поемі кілька разів повторюється 

звертання: «О Руська земле! Уже за 

шеломанем єси!», яке передає 

настрій воїнів, що ступили на чужі землі. 
 

Для автора «Слова...» Руська земля – це не 

тільки велика держава, багатий край із 

розкішною природою, а й люди, які заселяють 

цю землю і творять її могутність. Із глибоким 

співчуттям автор ставиться до простих 

трудівників і сумує з приводу їх масової гибелі. 

Образ Руської землі доповнюють жінки, які 

оплакують своїх рідних, що полягли у боротьбі 

з половцями.  
 

Починаючи розповідь про самий похід, автор підкреслює 

головне – хоробрість і одвагу руського війська. Про своїх воїнів 

Всеволод говорить, що вони змалку виховані для ратного життя: «А 

мої ті куряни – воїни вправні, під трубами повиті, під шоломами 

злеліяні, кінцем списа згодовані...», вони знають своє діло і завжди 

готові до бою, щоб шукати собі честі, а князю слави. І сам Всеволод 

постає як билинний богатир, як могутній буй-тур. У «Слові…» йому 

немає рівного серед мужніх. Хоробрим зображено і ватажка походу 

Ігоря. Його мужність і рішучість виявляється у тому, шо він веде на 

ворога полки, незважаючи на лихі і страшні віщування – затемнення 

сонця, грозову ніч, виття вовків, брехання лисиць і зловісне 
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кружляння орлів, які супроводжують військо, чекаючи його 

загибелі. 
 

      Ігор бачить себе і свою долю заодно з долею усіх руських 

воїнів, готовий розділити з ними і славу перемоги, і гіркоту поразки: 

«з вами, русичі, хочу голову свою положити або напитися шоломом 

з Дону!». Справжній лицар, людина честі, він вважає, що коли 

станеться нещастя – русичів розіб'ють, то краще вмерти від меча, ніж 

потрапити до полону: «Браття і дружино! Лучче ж потятим бути, 

аніж полоненим бути». Мужність, героїзм, слава і честь стоять у 

«Слові» дуже високо. Князь Ігор знав, що «єсть недобро знаменіє 

се», проте продовжував похід. У першому бою Ігор здобув перемогу, 

власне, без спротиву. 
 

 Але не ця перша сутичка вирішила долю походу. Вирішальна 

битва була попереду. Наближення її змальоване могутніми і 

тривожними образами стихій природи. Криваве побоїще 

провіщають криваві зорі, з моря сунуть чорні тучі, щоб затьмарити 

чотири сонця – чотирьох князів, а в тучах трепечуть сині блискавиці. 

«Бути грому великому! Іти дощу стрілами з Дону великого!». Поява 

незліченного половецького війська розгортається в широченну 

панораму: «Земля гуде. Ріки мутно течуть. Порохи поля 

прикривають. Стяги говорять: половці ідуть од Дону, і од моря, і зо 

всіх сторін руські полки обступили». І тут, у цьому безвихідному 

оточенні, виявляє свою велику 

мужність князь Всеволод, усе 

військо русичів. Битва була 

нечуваною для тих часів: «З рання 

до вечора, з вечора до світу летять 

стріли гартовані, гримлять шаблі об 

шоломи, тріщать списи...». Сили 

були нерівні. І тяжку поразку 

руських полків автор зображає засобами народної поетики як бенкет, 

де не стало вже кривавого вина, а хоробрі русичі і сватів напоїли, і 

самі полягли за рідну землю. 
 

Автором цієї героїчної поеми міг стати лише видатний 

мислитель свого часу, патріот, талановитий і високоосвічений. Він 
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мав досконалі знання з історії, воєнної справи, тонко розумів 

природу, знав тогочасну літературу. Докладність, з якою 

розповідається читачам про невдалий похід князя Ігоря на половців,  

дає підстави стверджувати, що автор був одним з його учасників, 

якому пощастило повернутися на батьківщину. 
 

«Руська земля», «русичі», дружина Ігорева – це опорні слова 

твору, сповнені для автора невимовної любові, гордості й водночас 

жалю. Сконцентрувавши в собі силу авторського почуття, вони 

випромінюють у тексті світлу енергію. І хоч основний тон розповіді 

песимістичний (бо ж чорна земля «костями була посіяна, а кровію 

полита», русичі «полягли за землю Руську»), проте містить у собі 

великий оптимістичний заряд: є на Русі-Україні воїни, здатні 

зберегти силу і велич рідної землі. 
 

В усьому світі викликає захоплення і подив «Слово про Ігорів 

похід» – героїчна поема Давньої Русі, написана наприкінці ХІІ ст. 

Дослідники лише приблизно називають рік її написання – 1185. А 

знайдено було цей твір випадково, у 1792 році, серед рукописів 

Спасо-Ярославського монастиря. Тоді його придбав колекціонер 

старовини граф О. І. Мусін-Пушкін. З рукопису зробили копію і 

подарували цариці Катерині ІІ. 
 

Тим часом, зацікавлені дослідники-літературознавці почали 

готувати пам’ятку до друку. Ох, нелегко ж їм було прочитати 

старовинний текст рукопису, а ще важче зрозуміти.  
 

У 1800 році, у своїй приватній типографії Мусін-Пушкін 

розпочав видання повісті. Поява друкованого тексту «Слова про 

Ігорів похід» (усього надруковано було 1200 екземплярів твору) 

викликала серед учених, письменників, літературних критиків і 

знавців літератури справжню сенсацію.  
 

 Унікальну пам’ятку взялися досліджувати мовознавці, 

філософи. І до цього часу між ними точаться суперечки, 

відкриваються нові й нові таємниці цього  незвичайного витвору 

давньоруського генія, ім’я якого залишається невідомим. 
 

Та сталося непоправне. В 1812 році під час навали французів 

згорів палац Мусіна-Пушкіна. У вогні загинув і дорогоцінний 
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збірник рукописів, де містилося «Слово про Ігорів похід» – єдиний 

оригінал.   

 У 1864 році в імператорській бібліотеці історик  

П. П. Пекарський відшукав подаровану Катерині ІІ копію 

«Слова…». Саме ця копія, а також книги першого видання повісті 

1800 року (їх у світі залишилось лише трішки більше, ніж п’ять 

десятків) стали сьогодні головними джерелами сучасних наукових 

досліджень. 
 

 «Слово...» – велична пам'ятка генію нашого народу. За своїми 

ідейно-художніми особливостями – це вершинне досягнення 

давньоруської літератури. Воно «золотить» собою всю епоху. Цей 

твір, очевидно, не був поодиноким діамантом, а продовжував 

існуючу літературну традицію свого часу. І сам автор зазначає у 

вступі, що він писатиме «старими словесами», маючи на увазі 

наслідування взірців, що не дійшли до нашого часу. 
 

Понад вісім століть відділяють нас від часу виникнення цього 

твору, але він і досі не перестає хвилювати нас своєю поетичною 

красою, своїм благородним, високогуманним і поетичним змістом, 

свіжістю і неповторністю. 
 

Відкриття «Слова про Ігорів похід» наприкінці XVIII ст. 

збіглося з процесом нового духовного відродження українського 

народу, який у героях «Слова…» впізнав своїх давніх предків, а в 

їхньому мужньому поході завбачив не лише славне минуле своє, а й 

програму майбутніх дій у боротьбі за національне визволення. І 

«Слово» стало в обороні народу. 
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Видання «Слова про Ігорів похід». Переклади 
 

1. Малик, В. К. Князь Ігор : [роман] ; Слово о полку Ігоревім / 

Володимир Малик ; [худож. І. І. Яхін]. – Харків : Фоліо,  

2014. – 477 с. : іл.  

   Слово о полку Ігоревім: перекладене та реконструйоване  

     В. Маликом.   

2. Рильський, М. Т. Спинилось літо на порозі : [ліричні поезії, 

переклади казок, світової поезії та «Слово про Ігорів похід»] : 

для молодшого та середнього шкільного віку / Максим 

Рильський ; [упоряд., передм. Т. Щегельської]. – [Київ] : 

Національний Книжковий Проект, 2012. – 176 с. : іл.    

3. Слово о полку Игореве : переводы и комментарии. – Москва : 

Художественная литература, 1999. – 222 с. 

4. Слово о полку Игореве = Слово о полку Ігоревім / [пер. Николая 

Гутгарца]. – Москва : [СЛОВО], 2006. – 152 с. 

5. Слово о полку Ігоревім та його поетичні переклади й переспіви 

в українській літературі / підготував О. Мишанич. – Харків : 

Акта, 2003. – 670 с. 

6. СЛОВО О ПЛЪКУ ИГОРЕВЂ : та його поетичні переклади і     

переспіви [Електронний ресурс]. – Режим доступу :   

http://litopys.org.ua/slovo67/sl.htm  

7. Слово про Ігорів похід : поема = Слово о плъку Игорєвъ, Игоря 

сына Святъславля, внука Ольгова / [текст друкується за пер.  
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«Слова о полку Игореве» / Алексей Артемьев ; вступ. сл. 
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С. 161-167. 

21. Гумилев, Л. Н. Черная легенда / Л. Н. Гумилев. – Санкт-

Петербург : Ленинградское издательство, 2011. – 445 с. 

22. Данилевский, И. Загадку решить невозможно? /  

И. Данилевский // Знание-сила. – 2007. – № 3. – С. 97-103. 

23. Ковальчук Г. До 200-річчя першої публікації «Слова о полку 

Ігоревім» / Г. Ковальчук // Бібліотечний вісник. – 2000. –  
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художньої семанти й локалізації найскладнішого для 
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