
Альманах науки 

 

12 

ІСТОРИЧНІ НАУКИ  
УДК 94(477) 

Білогрива Даніелла Валеріївна, 

студентка 3 курсу спеціальності Культурологія 

факультет історії і філософії 

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова  

 

ЧИ ТОТОЖНІ ОСОБИСТОСТІ ІСТОРИЧНОГО ТА БИЛИНОГО 

КИЇВСЬКОГО КНЯЗЯ  ВОЛОДИМИРА? 
 

В статті було розглянуто проблема тотожності билин та історичних відомостей, на прикладі пошуку подібності 

свідчень про історичних київських князів Володимирів та билинного князя «Володимира Красне Сонечко». У 

результаті проведеної роботи виявилося, що жоден з історичних князів Володимирів не є прототипом билинного 

«Володимирова Красне Сонечко» через суперечливість історичних фактів по відношенню до старовинних пісень.  
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Постановка проблеми. Билина та історія – 

здавалося б, яка між ними різниця? За своїм 

ідейним змістом, обидва напрями текстової 

оповіді свідчать про минулі часи, розказуючи 

долі окремих людей та цілих народів. І це 

підтверджують первинні етимологічні основи 

обох понять, адже «билина», згідно 

етимологічного словника М. Фасмера, 

походить від давньо-руськ. быти «те, що було; 

минуле», тоді як історія від грецьк. ἱστορία, 

«знання, дослідження», тобто знання, отримані 

із досвідом людства – отже оповідь як про 

теперішнє, так і про минуле [11, с.258 – 259] 

[18, с.163] [3, с.60].   

Однак значні відмінності все ж таки існують: 

билина – це є ритмічний твір, якому притаманні 

образність, героїчне оспівування подвигів та 

повчальний зміст; тоді як історія – наука, 

виражена у речових доказах, зокрема в 

прозових текстах, що опилює фактами та 

датами без художнього осмислення тих чи 

інших подій. Тобто й та й інша містять рештки 

правди про минулі часи, згадуючи народних 

героїв чи володарів. Але чи просто знайти у 

билинах дійсну історичну особистість: 

правителя певної держави або міста лише за 

декількома відомостями, наданими піснями про 

минуле? Без сумніву, у контексті теми, мова 

піде про славетний образ билинного князя 

«Володимира Красне Сонечко», розбір свідчень 

про якого складає сутність даної роботи. 

Аналіз досліджень та публікацій. То що ж 

відомо про нього? Низка билин багата 

оповідями про пири цього владного 

повелителя Києва, де він являє підданим свою 

щедрість, часом суворість, часом милосердя. У 

служінні князя є хоробрі богатирі, які 

ризикуючи життям привозять своєму 

господареві дружину. І нею є княгиня 

Апраксія (інколи – Афросинія), походження 

котрої за билинами різне: чи вона донька 

«короля земли Ляховинской», чи «короля 

Литвы», чи «короля Золотой Орды» [5, с. 55; 

59; 71]. Можливо, саме тому існує думка, що 

особистість її чоловіка є збірним образом 

різних історичних князів Києва, а ім’я 

Володимир, зрештою, ніби увібрало у себе 

риси народного образу справжнього правителя 

(що володіє миром) [7, с.656].  

Якщо так, то серед зібраного має бути хоч 

одна правдива історія про одруження стольно-

київського князя із полячкою, литовкою чи 

золотоординкою. На додаток, розглядаючи 

билину як правдиві свідчення про минуле, 

цілком логічно допустити, що образ 

«Володимира Красне Сонечко» є збірним 

образом не всіх князів київських, а тільки тих, 

хто мав ім’я Володимир. З огляду на наявність 

королів Польщі, Литви та «короля» Золотої 

Орди, як можливих тестів князя, час подій 

билин має відбуватися у межах Х – ХІV ст., за 

якого в історії Київської держави було п’ятеро 

таких Володимирів.  

Тож мета даної роботи – це знаходження 

підтвердження або спростування теорії, за якої 

бодай один з п’ятьох князів Володимирів міг 

би бути зятем короля Польщі, Литви чи хана 

Золотої Орди, що має вказати на присутність 

чи відсутність тотожності свідчень у билинах 

та історії.  
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Основні результати дослідження. 
Зроблено це буде наступним чином: спершу 

розбиратимуться польсько-литовські коріння, 

й в останню чергу золотоординські. І першим 

звісним князем київським на ім’я 

Володимир є Володимир Великий. Найчастіше 

саме цього князя ототожнюють із билинним 

персонажем «Володимиром Красним 

Сонечком». Проте суттєвими невідповідностями 

у порівнянні між історичним князем та 

билинним наступні: титул короля Польщі 

лише з'явився у 1025 р. – через 10 років після 

смерті Володимира Святославовича [15, с.3] 

[14, с.655]. Навіть якщо уявити, що билини 

було зіставлено вже після коронації першого 

польського князя Болеслава І Хороброго – 

єдиного правителя-сучасника Володимира у 

Польщі, то на момент одруження Володимира 

Святославовича на візантійській царівні Ганні 

Порфірогенеті (у 988 р.), Болеславові тільки 

виповнилося 21 рік [1, с.237 – 238] [15, с.36]. 

Це означає, що майбутній польський король не 

міг мати доньку шлюбного віку до 988 р. (року 

відмови Володимира від багатоженства). 

З приводу Литви, дані про її князів 

фіксуються лише з XIII ст. [19, с.37]. А 

оскільки в билинах йдеться про «короля 

Литви» (тобто про правителя всієї землі 

литовської), то вперше цей титул з'явиться 

якраз у XIII ст., – що відбулося через 2 

століття пі́сля смерті Володимира Великого, 

який керував Києвом до початку ХІ ст. (до 

1015 р.) [19, с.289] [9, стовп. 858] [14, с.655]. 

Таким чином, Володимир Святославович не 

може бути тим самим билинним «Красним 

Сонечком», адже не міг бути одруженим із 

польською або литовською королівною.  

Другим київським князем Володимиром 
був великий князь Володимир Всеволодович 

Мономах – правнук раніше згаданого князя. 

Відомо, що він був одружений щонайменше 

двічі (а деякі дослідники наполягають, що 

тричі), й перше одруження відбулося із 

дочкою останнього англосаксонського короля, 

на ім’я Гіта Вессекська; щодо іншого шлюбу 

(можливо, третього), відомо, що він був 

укладений із донькою половецького хана [1, 

с.456]. Навіть на підставі цих відомостей, у 

даному дослідженні можна зупинитися на 

тому, що обидві дружини Мономаха 

остаточно не польського або литовського 

походження. Однак припускаючи наявність 

другого шлюбу Мономаха із невідомою, має 

зміст звернутися до історії та дослідити саму 

ймовірність: чи у цей час видавали на Русь 

польсько-литовських «королівен».  

За часів Володимира Мономаха єдиним 

коронованим польським королем був Болеслав ІІ 

Щедрий, який, згідно сучасної історії, взагалі 

доньок не мав [15, с.4]. Його наступником був 

Владислав І Герман, що скинув рідного брата, 

проте не отримав титулу короля. Втім, якщо 

уявити, що поняття «король» у билині 

застосовано за звичкою величати таким чином 

іноземних правителів, то має сенс дослідити 

біографії доньок польського володаря. Отже: 

старша безіменна дочка Владислава Германа, 

згадується як дружина волинського (а не 

київського) князя Ярослава Святополка; інша 

дочка, Агнєшка – стала абатисою 

Квадлінбурзького абатства; третя, що 

ідентифікується як Аделаїда – стала дружиною 

Діпольда ІІІ, маркграфа Північної Марки [15, 

с.5] [17, с.195; 197 – 199]. Сини та спадкоємці 

Владислава І Германа: Збігнев взагалі не 

залишив дітей; Болеслав ІІІ Кривоусий до 

смерті київського князя Володимира (до 1125 р.) 

видав лише одну доньку, ім’я якої нині 

невідоме. А її чоловіком став муромський князь 

Всеволод Давидович, – принаймні саме такої 

думки був польській історик О. Бальцер [15, 

с.207]. Всі наступні доньки Болеслава ІІІ 

виходили заміж вже після смерті Мономаха 

(після 1125 р.) [15, с.5]. Отже, жодна польська 

королівна чи княгиня не могла бути дружиною 

Володимира Мономаха.  

І так само на момент правління Мономаха не 

існувало поняття «король Литви», адже новий 

титул правителя литовського з’явився у XIII ст., 

в той самий час, роки правління Володимира 

Всеволодовича в Києві припадають на ХІІ ст. 

(1113 – 1125 рр.), тобто на сто років раніше [19, 

с.289] [1, с.455]. А отже, Володимир 

Всеволодович Мономах не є тим самим 

описаним у билині стольно-київським князем 

«Красне Сонечко», бо не міг бути одруженим 

із польсько-литовською королівною.  

Третім князем – є Володимир Мстиславович, 

онук Володимира Мономаха, який керував 

Києвом близько 3-х місяців в 1171 р. І крім того, 

його єдиною дружиною вказується дочка 

угорського бана, яка була віддана заміж у 1151 р., 

коли Володимир Мстиславович був князем 

дорогобузьким, а не київським [6, с.617]. Тож 
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кандидатура цього князя теж не підходить на 

роль «Володимира Красне Сонечко», за тою ж 

причиною, що і в його попередника.  

Четвертий князь, Володимир-Дмитро 

Рюрикович – є пра-правнуком Володимира 

Мономаха. Відносно теми сімейного 

положення Володимира-Дмитра, за 

свідченнями Іпатієвого літопису, через 

підступність іншого князя, що зайняв згодом 

київський престол, у 1235 р. Володимир-

Дмитро разом із дружиною та дітьми потрапляє 

у полон до половців [10, с.337]. І попри брак 

інформації щодо імені чи положення дружини 

Володимира-Дмитра, висновки з приводу її 

приналежності до польської верхівки зробити 

досить легко. Навіть порівняно з іншим князем, 

Данилом Галицьким, який звертається по 

допомогу до поляків у боротьбі з іншими 

князями або згодом втікаючи від моголів, 

Володимир Рюрикович в свою чергу жодного 

разу не скористався такою нагодою, маючи 

купу суперників на трон Києва [10, с.338; 339]. 

До того ж, звільнившись з полону, Володимир-

Дмитро йде на служіння у якості воєводи 

Дмитра саме до князя Данила Романовича, а не 

шукає підтримки в польської верхівки [9, стовп. 1]. 

Такі дії, хоч й опосередковано, свідчать про 

відсутність підтримки у Володимира з боку 

поляків. Але чи є прямі докази?  

Період незалежного княжіння Володимира-

Дмитра припадає на продовження періоду 

феодальної роздробленості Польщі, коли ніхто 

з князів «земли Ляховинской» офіційно не мав 

титулу король [4, с. 302]. Хоча сучасника 

Володимира-Дмитра, великого князя краківського 

Лешека І Білого в Іпатівському літописі саме 

названо «королем Польськім» [10, с.330]. 

Зважаючи на те, що титул «великий князь» міг 

прирівнюватись до поняття «король», слід 

дослідити саму можливість одруження 

київського князя із доньками польських 

сучасників-князів Володимира-Дмитра.  

Оскільки раніше вже зазначався  Лешек І, то з 

нього й має зміст розпочати: його єдину доньку 

Саломею у трирічному віці обручили з угорським 

принцом Коломаном, після смерті якого вона 

більше заміж не виходила [16, с. 4 – 7].  Інший 

сучасник Володимира-Дмитра, великий князь 

Владислав ІІІ Тонконогий, не був жодного 

разу одружений та помер не лишивши по собі 

прямих спадкоємців [15, с.6]. Великий князь 

Польщі Конрад І Мазовецький мав чотирьох 

доньок. Втім, найстарша донька польського 

князя, Євдоксія, вийшла заміж за німецького 

графа Дітріха І фон Брена. Друга, Людмила, 

стала дружиною литовського князя Тройната 

(онука короля Литви Міндовга І). Третя донька, 

Саломея, стала монахинею Ордену Бідних 

сестер святої Клари в м. Скала. А четверта 

донька Конрада І, Юдита, була одружена з 

Мешком ІІ Товстим (герцогом Опольським і 

Рацібузьким), а згодом із Генріхом III Білим 

(герцогом Вроцлавським) [15, с.8]. Остання 

можлива кандидатура на польського короля-

тестя – великопольський князь Генріх I 

Бородатий, що був батьком трьох доньок: дві з 

яких (Агнеса та Зофія) померли не досягнувши 

повноліття до 1214 р. – тобто ще до 

вокняжіння Володимира-Дмитра у Києві. А 

третя, Гертруда, вийшла заміж за Отто 

Віттельсбаха, палатина Баварії, й після смерті 

чоловіка стала ігуменею монастиря в 

Тшебниці [22, с. 364]. Отже, жодна польська 

королівна чи княгиня не могла бути дружиною 

князя Володимира-Дмитра.  

Щодо доньки короля Литви, незалежне 

керування Володимира Рюриковича як князя 

Києва завершилося саме у 1235 р., тоді як 

коронація князя литовського Міндовга 

відбулася через 18 років, у 1253 р. [19, с.289]. 

Навіть враховуючи, що близько 5 років 

Володимир-Дмитро Рюрикович як воєвода 

князя Данила Романовича Галицького був 

його намісником у Києві, у 1240 р. місто було 

захоплено моголами, а це відбулося за 13 років 

до коронації Міндовга [9, с.1] [10, с.339]. На 

додаток, у 1254 р. в результаті укладання миру 

між двома правителями, єдина нині відома 

донька короля Литви Міндовга І стала 

дружиною Шварна, молодшого сина короля 

Русі Данили І Галицького (який теж у 1253 р. 

отримав корону) [13, с. 448 – 449] [19, с. 291]. 

Се́бто жодна можлива польська, литовська 

«королівна» – не могла бути дружиною 

київського князя Володимира-Дмитра, а отже 

він не є тим самим «Красним Сонечком».  

Звідси, лишається п'ятий імовірний 

стольно-київський князь Володимир – 

Володимир Ольгердович. Необхідно звернути 

увагу, що за дослідженнями українського 

історика Л. Войтовича під номером 147 Києво-

Печерського пом'яника, дружиною 

Володимира Ольгердовича була княгиня на 

ім’я Анна [1, с.636]. Цей факт вже суперечить 
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текстові билини, де дружина київського князя 

«Апракса/Афросинія». Якщо припустити, що 

ім’я було випадково чи навмисно видозмінено 

у билині, має зміст дослідити чи могла бути 

Анна донькою польського короля-сучасника 

Володимира Ольгердовича. За княжіння п’ятого 

Володимира у Києві (з 1362 по 1395 рр.) – 

відбулися зміни трьох королів Польщі. І 

першим у цьому переліку є король Казимир III 

Великий. Законними його доньками були 

п’ятеро королівен, й серед них дійсно була 

дівчина на ім’я Анна. Втім, за 15 років до 

смерті київського князя (у 1380 р.) вона стала 

дружиною Вільгельма, графа Цельського; а 

згодом вийшла заміж вдруге, за Ульрика, 

герцога Текського, й вже після смерті 

Володимира (у 1408 р.) [15, с.412; 558 – 559]. 

Стосовно наступника Казимира Великого, 

Людовік І Великий доньки на ім’я Анна не мав 

[8, с.490 – 491]. Третім за вік київського князя, 

польським королем став молодший брат 

Володимира Ольгердовича – литовський князь 

Ягайло, посівши престол під ім’ям Владислав 

Ягелло [20, с.338; 340]. Тому Володимир 

Ольгердович ніяк не міг узяти за дружину, 

насамперед свою племінницю, яка, разом із 

тим, тільки б народилася після смерті самого 

Володимира [8, с.491]. Тож, жодна з доньок 

королів польських не могла бути дружиною 

Володимира Ольгердовича. 

Щодо доньки короля Литви. По перше, 

роки життя короля Міндовга І припадають на 

XIII ст., коли Володимир Ольгердович керував 

Києвом з другої половини XIV ст. [20, с.337] 

[12, с.618]. По-друге, оскільки в деяких 

літописах (і билинах) поняття «король» 

дорівнювало титулу «великий князь», то саме 

такий титул мав батько Володимира – Ольгерд, 

що унеможливлює шлюб його сина із рідною 

або єдинокровною сестрою. До того ж, серед 

доньок Ольгерда не було «королівни» на ім’я 

Анна [21, с.26 – 32; 170 – 171]. Отже, дочка 

литовського короля не могла бути дружиною 

князя Володимира Ольгердовича.  

І стосовно останньої держави, Золотої Орди, 

слід зауважити, що в історії відома тільки одна 

жінка з сім’ї повелителів моголів, що була 

видана за Рюриковичів: й це була донька хана 

Сартака, що отримала ім’я Феодора – не 

Апраксія чи Афросинія. Її чоловіком був 

білозерський, а не київський князь; й ім’я 

його – Гліб, а не Володимир [2, с.114]. Тобто 

жоден з київських князів не міг бути зятем 

хана Золотої Орди.  

Висновки та пропозиції. Узагальнюючи 

все описане, варто погодитись, що аніякий з 

історичних князів Києва на ім’я Володимир не 

міг бути тим самим «Володимиром Красне 

Сонечко», а отже – не міг бути складовою 

збірного образу билинного правителя. 

Зрештою, лишається відкритим питання, чи 

даний образ є збірним та чи могли бути о́накі 

князі прототипами даного, маючи інше ім’я. 

Але це питання потребує подальшого 

вивчення. У будь-якому разі дане дослідження 

доводить відсутність тотожності билинних та 

історичних відомостей щодо князя 

Володимира стольно-київського. 
    

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 
 

1. Войтович Л. В. Княжа доба на Русі: портрети еліти. Біла Церква, 2006. 782 с.  

2. Войтович JI. В. Нащадки Чингіз-Хана: вступ до генеалогії Чингізидів-Джучидів. Львів: ЛА 

«ПІРАМІДА», 2004. 248 с. 

3. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4-х т., Т. 2. (2-е издание, 

исправленное и значительно умноженное по рукописи автора). СПб.; Москва: Издание 

книгопродавца-типографа, М. О. Вольфа, 1881. 810 с. 

4. История средних веков: Учеб, для студентов ист. фак. пед. ин-тов / М. Л. Абрамсон, А. А. 

Кириллова, Н. Ф. Колесницкий и др.; под ред. Н. Ф. Колесницкого. – 2-е изд. испр. и доп.— М.: 

Просвещение, 1986. —575 с.: ил. 

5. Киреевский П. В. Песни, собранные П. В. Киреевским. Ч. 1, вып. 3: Богатыри. Иван 

Гостиный сын. Иван Годинович. Данило Ловчанин с женою. Данило Игнатьевич с сыном. Дунай 

Иванович. Сорок калик со каликою. Дюк Степанович. Суровец-Суздалец. Саур Ванидович или 

Саул Леванидович с сыном. Москва: Типография А. Семена, 1861. 124 с., XXXVII с.  



Альманах науки 

 

16 

6. Котляр М. Ф. Володимир Мстиславич. Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / Редкол.: 

В. А. Смолій та ін. НАН України. Інститут історії України. К.: Наукова думка, 2003. 688 с.: іл. 

URL: http://www.history.org.ua/?termin= Volodymyr_Ms (дата звернення: 16.01.2022) 

7. Лось И. Л. Владимир Красное Солнышко. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 

86 т. (82 т. и 4 доп.). Т. 6а: Винословие — Волан. С.-Петербург: Типо-Литография И. А. Ефрона, 

1892. 489 – 944 с. С. 656 

8. Новодворский В. В. Ядвига. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т. 

и 4 доп.). Т. 81: Эрдан — Яйценошение. СПб., 1904. 576 с. С. 490 – 491 

9. Полное собрание русских летописей, издаваемое Археографической комиссиею. Т.2. 

Ипатьевская летопись. Издание второе. Спб., Типография М. А. Александрова, 1908. 573 с 

10. Полное собрание русских летописей, издаваемое постоянною Археографической 

комиссиею. Т.2. Ипатьевская Летопись. Спб: Типография Э. Праца, 1843. 391 с. 

11. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т.1. (А –Д): пер. с нем. И доп. 

О. Н. Трубачёва / под ред. и предисл. Б. А. Ларина. – 2-е изд., стер. – М: Прогресс, 1986. 576 с.  

12. Шабульдо Ф. М. Володимир Ольгердович. Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / 

Редкол.: В. А. Смолій та ін. НАН України. Інститут історії України. К.: Наукова думка, 2003. 688 с.: 

іл. URL: http://www.history.org.ua/?termin=Volodymyr_Ol  (дата звернення: 12.01.2022) 

13. Шевченко Н. Шварно Данилович. Малий словник історії України / відпов. ред. В. Смолій. К.: 

Либідь, 1997. 464 с. С. 448 – 449  

14. Экземплярский А. В. Владимир Святославович. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: 

в 86 т. (82 т. и 4 доп.). Т. 6а: Винословие — Волан. С.-Петербург: Типо-Литография И. А. Ефрона, 1892. 

489 – 944 с. С.653 – 655.  

15. Balzer O. Genealogia Piastów. Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem 

A. M. Kosterkiewicza, 1895. 575 str. 

16. Błogosławiona Salomea. Kłosy z bożej roli nr 27. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 1935. 34 str. 

URL: https://polona.pl/item/blogoslawiona-salomea,NjczMjQ1OTU/2/#item (дата звернення: 07.01.2022)  

17. Jasiński K. Rodowód pierwszych Piastów. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa 

Przyjaciół Nauk, 2004. 312 str.  

18. Joseph Brian D. Janda Richard D. The Handbook of Historical Linguistics, Blackwell 

Publishing, 2003. 881 p.  

19. Stryjkowskij M. Kronika Polska, Litewska, Źmódska i wszystkiéj Rusi. Warszawa: Nakład 
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Белогривая Даниэлла Валерьевна  

ТОЖДЕСТВЕННЫ ЛИ ЛИЧНОСТИ БЫЛИННОГО И ИСТОРИЧЕСКОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА? 

В статье была рассмотрена проблема тождественности былин и исторических сведений, на примере поиска 

сходства свидетельств об исторических киевских князьях Владимиров и былинного князя «Владимира Красное 

Солнышко». В результате проведенной работы оказалось, что ни один из исторических князей Владимиров не 

является прототипом былинного «Владимирова Красное Солнышко» из-за противоречивости исторических 

фактов по отношению к старинным песням. 

Ключевые слова: былина, история, тождество, «Владимир Красное Солнышко», киевский князь Владимир 
 

Bilohryva Daniella Valeriivna 

ARE THE PERSONALITIES OF THE EPIC AND HISTORICAL PRINCE VOLODIMIR IDENTICAL? 

The article examined the problem of the identity of epics and historical information, on the example of finding the similarity of 

evidence about the historical Kiev princes Volodimires and the epic prince "Volodimir Krasnoye Solnyishko". As a result of 

the work, it turned out that not one of five the historical princes Volodimires is the prototype of the epic "Volodimir Krasnoye 

Solnyishko" due to the contradictory historical facts in relation to ancient songs. 
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