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בּ וֹ יָ אן ַמ ִ ּגיד ָה ֲע ִתידוֹ ת
ָעלָ יו ָא ַמר דְּ ָב ִרים ׁ ֶשל ַט ַעם:
"לֹא ֶה ָערוּם ,לֹא ַה ְמיֻ ּ ָמן,
ַ ּגם לֹא ָהעוֹ ף ַרב ַה ָחכְ ָמה
יָ נוּס ִמדִּ ין ָה ֵאל ִמ ּ ַמ ַעל".

609-605
Тому, вѣщей Бояне
и перевое припѣвку,
]…[
    ‘ни хытру, ни горазду,
    ни птицю ни гудъию
    суда Божія не минути.’--
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פתח דבר
שירת הנסיך איגור –  – Слово о полку Игоревеקרי" :דבר מסע מלחמת איגור" בתרגום
מילולי ,היא שירה אפית רוסית משלהי המאה ה .12-היצירה הקצרה –  770שורות ,שהייתה
לימים לאפוס הלאומי הרוסי־אוקראיני מספרת את תלאותיהם של איגור וגיסותיו שהובסו
על גדות הנהר דון בידי הפולש הפולובצי בשלהי המאה ה .12-בעת ההיא הייתה רוסיה איגוד
רופף של נסיכויות הלוחמות זו בזו .הפלגנות היא שחוללה את הכיבוש המונגולי במחצית
המאה ה 13-ואשר הביאה לשעבוד עמי רוסיה לפרק זמן של  200שנים ומעלה .בשלהי
המאה ה – 12-פרק הזמן המתואר ביצירה שלפנינו – האויב המרכזי של מחוזות הספר
במזרחה של רוסיה היה שבטי הפולובצים .אלה פשטו מערבות הדון והדנייפר על דרומה
ומזרחה של רוסיה הקייבית כשהם מעלים באש יישובי ספר ,רוצחים ,שובים ותופסים שלל.
בקרב משני בחשיבותו בין אחד משבטי הפולובצים לבין איגור בן סבייטוסלב ,נסיך העיר
ָ
צ'רניגוב ,באוקראינה של היום ,הובס הנסיך ונפל בשבי הפולובצים .בשיר האפי הקצר ,או
לחלופין בבלדה המקפת ,מונצחים מעלליו של הנסיך .אכן "מעלליו" ,שכן מעשיו הנמהרים
של איגור ותבוסתו היו השלב האחרון בשקיעתה של רוס הקייבית.
הקרב היה ,כאמור ,משני בחשיבותו האסטרטגית וכישלון צבאי ידוע מראש .הנחיתות
ביחסי הכוחות בין הגיס המצומצם של איגור מול צבא האויב ,וכן העובדה שהאיש לא הבטיח
לעצמו תגבורת ,הביאו לתבוסתו .ואכן כך היה .הרוסים נלחמו אמנם בגבורה ואף הביסו את
האויב בקרב הראשון ,אולם הובסו בהתקפת נגד של הפולובצים .איגור עצמו נפל כאמור
בשבי ,ועמו ולדימיר בנו .לאחר זמן־מה עלה בידו של איגור ,בסיוע בוגד פולובצי ,להימלט
ולשוב לצ'רניגוב.
על היצירה נסוך ענן קודר של תבוסה ידועה מראש המביאה בעקבותיה שבר לאומי .בכך
חובר הנסיך האוקראיני לשורת דמויות אפיות החולקות עמו את גורלן הטרגי .כך הנסיך רולן,
מפקד המאסף בצבאו של קרל הגדול ,שרלמאן ,ההולך אל מותו בעיניים עצומות לרוחה; כך
הצאר לזאר הסרבי הבוחר במוות בשדה קוסובו מול הפולש הטורקי; כך גונטר מלך בורגונד
היוצא לחצרו של אטילה ההוני רק על מנת לשלם בחייו על מעשה האיוולת ,וכך המלך
ארתור מן הסאגה האפית הקרויה על שמו ,הנופל בקרב ועמו כלה ממלכת קמלוט.
עם זאת הפכה היצירה לאפוס לאומי שכן היא קוראת לאחדות האומה מול אויב .איגור
עצמו מתואר בה כדמות מופת ,מי שנלחם לבדו מול פולש העולה עליו בכוחו ,וזאת בחברה
מפורדת ורדופת תככים של נסיכי רוסיה.

[]
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היצירה העניקה השראה לאופרה הנודעת הנסיך איגור ,של אלכסנדר בורודין ורימסקי
קורסקוב; סרגיי דיאגילב ביסס עליה את הבלט המפורסם מחולות הפולובצים ,ובשנת 1970
ראה אור סרטו של הבמאי הסובייטי רומן טיחומירוב ,הנסיך איגור.
תרגום עברי ליצירה מעטו של שאול טשרניחובסקי :משא מלחמת איגור ראה אור
בהוצאת "ידידי" ,תל אביב .1939
אני מבקש בזאת להודות כהרגלי ,לניצה פלד העובדת עמי ומסייעת בידי זה שלוש שנים;
לרעייתי ליה שקראה את הכתוב בעין בוחנת ומנעה ממני פליטות קולמוס לא מעט; להוצאת
אריה ניר על נכונותה להוציא את היצירה לאור; לפקולטה לספרות רוסית של אוניברסיטת
קייב באוקראינה ,ממנה זכיתי לקבל סדרה של איורים פרי מכחולו של האמן הרוסי א.
פאבורסקוב המלווים את התרגום .כמו כן נתונה תודתי לגב' איטה חורול ,לה מוקדש תרגום
זה ,מי שליוותה את עבודתי וסייעה בידי להתגבר על ניבים שכוחים מאל ברוסית עתיקה
ובאוקראינית.
א.ס.
שערי תקוה
מרץ  ,2008אדר ב' התשס"ח

רוס הקייבית – רקע היסטורי לשירת איגור [;]13
תקציר [ ;]23איגור סבייטוסלביץ ההיסטורי [;]27
הנפשות הפועלות [ ;]28כתב היד [;]30
מועד חיבורו של האפוס []33

איור :בול סובייטי בשווי  10קופייקות משנת  1985לכבוד  800שנה למסע המלחמה
של הנסיך איגור.

רוס הקייבית – רקע היסטורי לשירת איגור
רוסיה הקייבית ,או "ארץ רוס" משירת הנסיך איגור ,היא אך פיסה קטנה מרוסיה כפי שזו
מוכרת לנו היום ,קרי :חבל ארץ אדיר ממדים המכסה שישית משטח היבשה של כדור הארץ.
הנסיכויות ,המאוחדות בעת ההיא בלשונן ובקורותיהן אך מפולגות מדינית ושבטית ,הן רק
מחוזות ווהליניה ,קייב ,צ'רניגוב (עירו של איגור) ,סמולנסק ,מינסק וויטבסק ,המשתרעות
על פני  330.000קמ"ר לערך ,כשטח איטליה של היום .רק במחצית השנייה של המאה

רוס הקייבית במאה ה.12-


הרוסים מכנים עצמם אמנם "בני רוס"  ,Руцьשם קולקטיבי ,בדומה לשם שאיחד בזמנו את שבטי היוונים ,בני
הלאס ( ,)Ἑλλάςאולם יותר משביקש השם להגדיר קבוצה אתנית ,היה זה כינוי כולל בעל הגדרה גיאוגרפית
רופפת ואחדות לאומית אף רופפת ממנה.

[]13

הנסיך איגור

14
ה 15-איחד הצאר איבן השלישי באימפריה המוסקובית שלו שטחים גדולים צפונית ומזרחית
למחוזות הנזכרים לעיל .כך ,למשל ,מבין נתיבי המים הגדולים של רוסיה המוכרת לנו :הדון,
הדנייפר ,הדנייסטר והוולגה ,רק הדנייפר הוא עורק מים ראשי ברוסיה המדיאבלית.
המרחב הרוסי של העת ההיא נעדר מכשולי טבע משמעותיים בגבולותיו ,כגון רכסי הרים,
נהרות גדולים או חופי ים .הוולגה זורמת  300ק"מ מזרחה ,והרי אוראל מתרוממים במרחק
של  800ק"מ מגבולותיה של רוס הקייבית .המישורים רחבי הידיים ממזרח ,צפון ומערב
מושכים אליהם פושטים ופולשים אל הארץ הטובה והפורייה המאוכלסת בדלילות .שבטים
לאכיים שקבלו את הנצרות הקתולית ערכו פשיטות מזרחה על הרוסים האורתודוקסים.
מצפון התרבו פשיטות השבטים הסקנדינביים – הוורנגים ( Væringjarבנורדית עתיקה,
הם ה Варяги-באוקראינית) ,שהם השלוחה המזרחית של הכיבוש הוויקינגי .ממזרח ודרום
עלו שבטי המונגולים ,תחילה הפצ'נגים ,בעקבותיהם הפולובצים ולבסוף הטטרים ,שהצליחו
במחצית הראשונה של המאה ה 13-להשתלט על רוס הקייבית לפרק זמן של  240שנים
בקירוב.
בצפון חסמו הליטאים את דרכם של הרוסים אל הים הבלטי ,ובדרום ממלכת כזריה עמדה
על דרכם של הרוסים אל הים הכספי והים השחור .כך הייתה רוסיה הקייבית ארץ יבשתית
ללא מוצא מסחרי או אף תרבותי.
השטח היה מצומצם אמנם ביחס למרחבי רוסיה המוכרים לנו היום ,אולם בהתחשב
באוכלוסייה המועטה והדלילה ,המבנה הגיאוגרפי הפרוץ ותרבות החומר בימי הביניים ,היה
זה שטח שהשתרע על פני מרחבים שקשה היה להגן עליהם ,ובמיוחד כאשר הפלישות
התרחשו בעת ובעונה אחת ,כגון הפלישה הסקנדינבית מצפון והפולובצית מדרום־מזרח .כך,
למשל ,המרחק מקייב אל מפגש הנהרות הדוֹ ן והדוֹ נייץ ,האזור בו התחולל הקרב המתואר
בשירת איגור ,הוא למעלה מ 800-ק"מ ,מרחק שדרש בימים ההם פרק זמן של שבועיים
בקירוב לשינוע גיס רכוב ,וחודש-חודשיים לשינוע גיסות רגלים .מכאן שאיגור היוצא לקרב
מול הפולובצים ,בסיוע אחיו המגיע אליו מקורסק – המרוחקת  600ק"מ משדה הקרב ,עושה
זאת בלית ברירה בנחיתות מספרית ,שכן אין כל סיכוי כי תגבורת תגיע אליו במועד .הוא
יודע זאת ,ומפקדי הפולובצים יודעים זאת ,ולפיכך התוצאה ידועה מראש .על מנת להבין
את מצבו הנואש של איגור במלחמתו ,יש להוסיף אל הקושי הלוגיסטי של פריסת גייסות
מצומצמים בשטח גדול את הפלגנות והשנאה ששררו בין שבטי הרוסים לבין עצמם ,הנובעות
במידה רבה מעקרון חלוקת השלטון והנחלות בין צאצאי השליט בחברה פיאודלית.
מכאן החשיבות המכרעת של לכידות לאומית תחת שלטונו של שליט תקיף ,שיֵ דע
בשעת צורך לכפות בכוח את האחדות הנדרשת להישרדות האומה ,נושא המוגש לקורא
בחלקה השני והמרכזי של היצירה.
השבר הגדול הגיע כאמור בראשית המאה ה ,13-עם תבוסת הרוסים בקרב על הנהר
קלקה בשנת  ,1223ועם חורבנה של קייב מקץ  17שנים ,בשנת  .1240בשנה זו נתחוללה

מבוא כללי

15

הקרב על הנהר קלקה ( ,)Битва на реке Калкеמאי  .1223העדיפות הטטרית באה לידי ביטוי
לא רק במצבת הכוחות בשדה הקרב ,אלא בתפיסה אסטרטגית ,בכושר לוגיסטי ,באיכות הציוד
ובכושרו הצבאי של הלוחם הבודד.

הקריסה הסופית של רוס הקייבית מול הפולש הטטרי ,תבוסה שהביאה עמה מאתיים שנים
ומעלה של שעבוד.
שירת הנסיך איגור ,שנכתבה פחות משלושה עשורים קודם לכן ,מייצגת היטב את פן
השקיעה הרוסית מול הפולובצים הפושטים .אין ליצירה שאיפות של תיאור היסטורי רחב,
ואין היא מתארת אלא מגזר מצומצם במערך הכללי של המאבק הרוסי נגד האויב מדרום
וממזרח .מכאן שמן הדין יהיה להקדיש פרק קצר לסיכום ההיסטוריה הרוסית ,החל בעיצובה
של רוס הקייבית במאה התשיעית ,וכלה בתבוסה ובכיבוש המונגולי בשנת  ,1240וזאת על
מנת למקם את היצירה במסגרת היסטורית נאותה ,וכן על מנת לסייע בידי הקורא להתמצא
בפרטי הנרטיב המורכב והמקוטע.

הפלישה הסקנדינבית
האנרכיה בקרב הרובד השליט ,המחלוקות והיריבויות הבלתי פוסקות בין נסיכי הממלכה
הקייבית לבין עצמם – שלא אחת הביאו לשיתוף פעולה עם הפולש – באו לידי ביטוי
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בסיפור על המשלחת הרוסית שפגשה את נסיכי הוורנגים בשנת  ,848והציעה להם כהאי
לישנא" :רחבה ופורייה היא ארצנו ,אך נעדרים אנו שלטון יציב ,כי חסרה לנו חוכמת זקנים,
ומשלו על עמנו".
בואו אלינוֱ ,היו שליטינו ִ
גם אם אין מדובר באמת היסטורית צרופה ,הרי שיש באנקדוטה זו כדי להסביר את
המעורבות הסקנדינבית ברוסיה ,ואת השפעת הוורנגים על עיצוב השלטון .הפלישה
הסקנדינבית ,זו ששינתה את מפת אירופה מן הים הבלטי בצפון היבשת ועד סיציליה בדרום,
הביאה לשינוי דרמטי בארץ רוס .בדומה למערב אירופה ,גם ברוסיה הפולש הסקנדינבי
מיהר להתערות בשבטים המקומיים ,אולם שלא כמו במערב המפותח יחסית ,תפסו
הוורנגים הצפוניים במהרה את השלטון ויסדו את שושלת המלכים הראשונה ,המתחילה
את קורותיה של ממלכת רוס הקייבית – הגרעין שממנו תתפתח רוסיה כפי שהיא מוכרת
לנו היום .אל שבטי הסלבים הגיע הפולש מצפון ,כפי שציין זאת בדימוי מוצלח היסטוריון
רוסי מן המאה ה" :17-כאשר להב החרב בימינם ומאזני הסוחר בשמאלם" ,וזאת בניגוד
גמור לשבטים המונגוליים שפשטו ממזרח
ומדרום וכל כוונתם לבוז שלל .הסקנדינבים
מכרו את שירותיהם כשכירי חרב לערי
המסחר שעל הדנייפר ,ולימדו את הסלבים
הברברים הלכות שלטון ומסחר .במהרה
נטמעו ברובד האצולה הרוסית ,ולימים
יסדו ,כאמור ,את השושלת המלכותית
הראשונה.
השפעתם התרבותית של הפולשים
מצפון באה לביטוי ,בין היתר ,בשמות
של מעמד האצולה .מכאן הקשר המילולי
בין השמות הרוסיים לסקנדינביים
בכרוניקות הרוסיות הקדומות .כך ,למשל,
איגור ) )Игорьעצמו מקורו בIngvar-
הסקנדינבי ,אולג ( )Олегъהוא ,Helgi
ריוריק ( )Рюрикъהוא  ,Hrörekrרוגבולוד
( )Рогволодъהוא  Rognvaldrוכן הלאה.
ה"קנייז'" הרוסי ( )князиמקורו האטימולוגי
אף הוא סקנדינבי ,ובראש וראשונה ארץ
ריוריק איש דורשטד .יוהאן הרמנוס קואקוק
(.)1878 Koekkoek
רוס עצמה ,שהרי  Русьמקורה אף היא


וראו את ( Повість времмених літאוקראינית)" ,דברי ימי העבר" ,הכרוניקה המספרת את קורות רוסיה בשנים
.1110-850
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ב Rus-הנגזר מ rodhsmenn-הרוּני ,קרי :יורדי ים ,שם שעד היום מכנים בו הפינים את
השבדים.
קורותיה של רוסיה ,והמעבר מקבוצת שבטים סלביים בעלי זיקה רופפת זה אל זה
ליחידה לאומית מאוחדת תחת שרביטו של נסיך הכתר שמושבו בקייב ,ראשיתן בשושלת
נורדית שקבעה את משכנה תחילה בנובגורוד ולאחר מכן בקייב ,והפכה את העיר לצומת
מסחר ראשי ולמרכז השלטון של נסיכי רוסיה .היה זה הנסיך הסקנדינבי ריוריק (,)Rurik
קרי" :שליט דגול" ,שיסד את שושלת מלכי רוסיה במאה התשיעית ( .)862כך קמה "רוס
הקייבית" ,שהחזיקה מעמד קרוב ל 400-שנים ,עד הכיבוש הטטרי בשנת .1240
עם מותו של ריוריק בשנת  879עלה לכס המלכות גיסו אולג ,מי שהיה עוצר הממלכה
בשל גילו הרך של איגור ,בנו של ריוריק .אולג הוא שהעתיק את הבירה מנובגורוד בצפון,
לקייב (לאחר שגירש משם בעורמה את שארי בשרו ,אחיו של ריוריק) ושלט על הארץ במשך
 33שנים ( .)912-879אולג הכניע את מחוזות רוסיה הסלבית כולם ,והפך את ממלכת קייב
למדינה עצמאית ורבת עוצמה .בשנת  911עלה בידו לכפות על קיסרות ביזנטיון הסכמי
סחר ,המעניקים לארצו יתרונות מרחיקי לכת ומעמד מרכזי בכל דרכי הסחר מצפון לדרום.
במאמר מוסגר יצוין כי במסמך שנתגלה בשלהי המאה ה 19-בגניזת קהיר ,הידוע כ"איגרת
שכטר" ( ,)Schechter Letterנמצא אזכור של אולג המשנה במידה מסוימת את לוח הזמנים
המקובל .מחבר האיגרת ,יהודי כוזרי ,מספר על מצביא רוסי שחי בימיו ,בשם "הלגו" (השם
מופיע בעברית) .מפרטי המכתב עולה כי השנה שאליה מתייחס מחברו העלום של המכתב
היא שנת  ,940קרי 28 :שנים לאחר המועד המקובל למותו של אולג על פי כרוניקות
התקופה .פער עתים זה משבש במידה רבה את מועדי האירועים במחצית הראשונה של
המאה העשירית.
על ימי שלטונו של איגור ,בנו של ריוריק ,לאחר מותו של אולג בשנת  ,912איננו יודעים
הרבה ,תופעה מפתיעה לא מעט אם נקבל את הטיעון כי ימי שלטונו על כס הנסיך הגדול של
קייב ארכו משנת  912ועד  ,945השנה בה הלך לעולמו ועל כס המלוכה עלה בנו ,סבייטוסלב
הראשון ,מגדולי השליטים על רוסיה הקייבית.

סבייטוסלב בנו של איגור
סבייטוסלב ,בנו של איגור ( ,)972-942 ,Святослав Игоревичבנה שורה של מבצרים
להגנת גבולות ארצו ,ולאחר מכן יצא לשורה של מלחמות ,בהן הביס את שבטי הבולגרים הן
בבלקן והן על גדות הוולגה .ניצחונו על ממלכת הכוזרים ( )965הביא לקריסתה של ממלכה
זו ,מן החזקות במזרח אירופה .עתה ,משהפכה רוס הקייבית לאיום של ממש על האימפריה


לפרטים ראו את חיבורו של המזרחן :Douglas Morton Dunlop
.The History of the Jewish Khazars, New York: Schocken Books, 1967
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סבייטוסלב בן איגור.

הביזנטית ,עשתה קונסטנטינופול יד אחת
עם שבטי הפצ'נגים מול סבייטוסלב .כוונת
קונסטינטינופול הייתה לנתק את רוסיה
הקייבית משפך הדנייפר ,ובכך לנתק את
הסחר הקייבי מהים השחור .בשנת 972
הובס צבאו של סבייטוסלב בידי השבטים
הפצ'נגים ,הנסיך עצמו נפל בשבי ,ראשו
נכרת ,ושוביו התגאו בניצחונם בעודם
שותים יין מגולגולתו של המנוצח ,מנהג
שגור בקרבם.
בדמותו של סבייטוסלב ,ששמר על
אמונתו הפגנית בדבקות וסירב לקבל
את הנצרות ,יש לראות את המלך הסלבי
הראשון" :סבייטו־סלב" – קרי" :תהילת
הסלב" .עם מותו חולקה רוסיה הקייבית
לשלושת בניו ,וכרגיל במקרים אלה פרצה
מלחמת אחים .איש רצח את אחיו ,עד
אשר נותר ולדימיר לבדו ,והוא שתפס את
השלטון בשנת .977

ולדימיר הראשון

ולדימיר נטבל .ויקטור וסנייצוב.1890 ,


הכרוניקה "דברי ימי העבר" (ראו הערה בעמ' .)16

עם ולדימיר ()1014-977 ,Володимир
הראשון ,או נכון יותר ,עם מועד הטבלתו
בשנת  ,988ניתן לפתוח את הפרק הנוצרי
של הציוויליזציה הרוסית .קבלת הנצרות על
ידי נסיך קייב לא נבעה בהכרח מהתלהבותו
של הנטבל – בן  38בעת ההיא – מן הדוֹ גמה
הנוצרית ,אלא הייתה מהלך פוליטי מחושב
היטב .עם זאת מן הראוי להביא את דברי
הכרוניקה מן העת ההיא המסבירה מדוע
בחר הנסיך דווקא בנצרות ולא ביהדות או
באסלאם.
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הכרוניקה מספרת כי במהלך
מועצת הבויארים השנתית ()987
נקבע כי משלחת מטעם החצר
תצא לבחון את ההיצע שעל
סדר היום ,קרי :שלוש הדתות
המונותאיסטיות ,על מנת להחליט
באיזו מהן לבחור .המשלחת יצאה
לראשונה אל חופי הוולגה ,ובחנה
את המצב בקרב שבטי המוסלמים
שישבו לגדות הנהר .המסקנה
השלילית התקבלה לאחר שהתברר
כי המוסלמים אינם שותים יין
ומתנזרים מבשר חזיר ,וזו –
קבעה המשלחת – סיבת העצבות
הכבדה השורה על האסלאם .מה
גם ששתיית יין ואכילת בשר חזיר
הן מסורת לאומית בקרב הרוסים,
שהרי יין ישמח לב אנוש .אמונתו
של מוחמד נדחתה אפוא.
הכניסה להאגיה סופיה ,היום מסגד ומוזיאון.
הבדיקה בקרב היהודים צאצאי
הכוזרים העלתה שבירתם ירושלים
נחרבה בידי הרומים ,מכאן שאלוהים נטש אותם על חטאיהם .לעומת זאת ,הביקור בהאגיה
סופיה ,הכנסייה הביזנטית הנודעת בקונסטנטינופול ,עורר בקרב אנשי המשלחת התפעלות
והתרוממות נפש ,עד כי "לא ידענו אם בשמים אנו או בארץ".
ולדימיר ,או בזיל (וסילי) בשמו הנוצרי החדש ,מיהר לכפות על רוסיה את הדת החדשה
בלבושה האורתודוקסי ,קרי :ביזנטי־יווני ,ובאופן זה חיזק במידה משמעותית את הקשרים
עם המעצמה מדרום .קייב הפכה למרכז מסחרי ראשי בין הצפון והדרום" :מן הוורנגים
הסקנדינבים שהתיישבו מדרום לים הבלטי ונטמעו בעת ההיא בקרב עמי רוסיה ,ועד היוונים",
כדברי דמיטרי ליחצ'וב.
ההשפעה התרבותית של ביזנטיון לא איחרה לבוא ,והאמנות הקייבית – החל
בכתיב ,עבור בציורי איקונין וכלה בסגנון האדריכלות – הפכה למעין שלוחה צפונית של
קונסטנטינופול.


להרחבה ראו חיבורו:
מוסקבה.1978 ,

о полку Игореве" и культура его времени

( "Словоשירת איגור ותרבות זמנה)
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ירוסלב החכם
הקשר המדיני־כלכלי־תרבותי עם הקיסרות
הביזנטית פתח את רוסיה לראשונה
למערב .אופייני הדבר כי ירוסלב (החכם
–  )Мудрыйבנו ויורשו של ולדימיר ,מי
שבנה את כנסיית סנטה סופיה הנודעת
לתהילה בקייב ,השיא את שלוש בנותיו
לנסיכי צרפת ,הונגריה ונורווגיה .הוא
עצמו נשא את בתו של מלך שבדיה.
הפריחה הכלכלית והתרבותית של רוסיה
תחת ימי שלטונו הארוכים של ירוסלב
( )1054-1014הופרעה במרוצת השנים
בנסיונות פלישה של הפצ'נגים מדרום
וממזרח ,ואחד מהישגיו הגדולים של
ירוסלב – עתה כבר תחת הכינוי הנכבד
"צאר" – היה בניית מערך מבצרים נגד
הפלישה המוסלמית.
הכתוב מימין למעלה אומר" :הקנייז' הגדול
ירוסלב החכם" .בימינו "מחזיק" ירוסלב את
כנסיית סנטה סופיה.

ולדימיר השני ,מונומך
()Володимир Мономах

ולדימיר השני ,הנודע יותר בכינויו
"מונומך" ,הוא השלישי בשורת הנסיכים
הגדולים של קייב .ימי שלטונו לא ארכו ,אולם  13השנים שבהן משל בעירו על רוסיה הקייבית
( )1125-1113נחקקו בתולדות רוסיה כשיאו של "תור הזהב" .ולדימיר מונומך (קרי" :הלוחם
לבד" ,כינוי שנטל מסבו מצד אמו ,הוא קונסטנטין מונומכוס ,שליט ביזנטיון) ,עלה אל כס
הנסיך הגדול בגיל  ,61והחל מיד בסדרה ארוכה של מלחמות נגד הפולשים ממזרח .האתגר
עלה בידו .צבאותיו הצליחו לשרש את מחנות הפולובצים אל מעבר לדון ולוולגה ,ולגרשם
אל הרי קווקז .ולדימיר ,שהיה אדמיניסטרטור מעולה ,הצליח להכניס סדר במהומה המנהלית
ששררה ברוסיה הקייבית ,ועלה בידו לכפות על עמו בהצלחה מרשימה את מערכת החוקים
שהותירו אחריהם ולדימיר הראשון וירוסלב החכם.
עם מותו נכתב על האיש בכרוניקה של קייב:
"הוא האיר את רוסיה כשמש ברקיע השולחת את קרניה המבורכות ארצה.
שמו הלך לפניו ותהילתו לא ידעה גבולות .הוא היה אויב הפגנים ואוהב

מבוא כללי

21
לבני עמו .ידו ולבו היו רחבים וימי
שלטונו הביאו רוב ברכה על רוס
המכורה".
אולם גדולתו והצלחתו של ולדימיר היו
קצרי מועד – היה מי שכינה את תור הזהב
הקצר של רוסיה הקייבית בימי שלטונו:
"שירת הברבור" .ואכן ,ימי חמשת צאצאיו,
שחילקו ביניהם את הממלכה המאוחדת,
הם מן הפרקים הקשים בתולדות רוסיה
הקייבית .מאה שנים ומעלה של ריב ומדון,
שלא אחת לבשו ממדים של מלחמת
הכול בכול ,עד השבר הסופי עם הכיבוש
המונגולי בשנת  .1240בפרק זמן של 48
שנים מאז מותו של ולדימיר ,ישבו על
כס הנסיך הגדול של קייב לא פחות מ44-
טוענים לכתר.
ולדימיר השני ,מונומך .נסיך קייב בשנים
הפלגנות והמלחמות בין הצאצאים לבין
.1125-1113
עצמם (את חלקן מביא המחבר העלום של
שירת הנסיך איגור ביצירתו) הביאו במהרה לבלימת דרכי הסחר מצפון לדרום ,והתרוששות
מרחיקת לכת לא איחרה לבוא .הטוענים לכתר חברו לא אחת לשליטי הפולובצים ,ואלו
מיהרו לפלוש בחזרה אל המקומות מהם גורשו שנים מעטות קודם לכן .כך ,למשל ,נסיכי
האולגוביצ'י ,ענף רב עוצמה בקרב שליטי רוסיה ,כרתו בריתות עם הפולובצים בשנים 1135
ו .1139-הנה כי כן ,מקץ עשור אחד בלבד אנו מוצאים את שבטי הפולובצים פושטים
על יישובי הרוסים לגדות נהר ַקנינה הנזכר בשירת איגור (שורה  ,)235לא הרחק מקייב.
בשנת  1173מגיעים הפולובצים אל חוצות קייב עצמה ,נהדפים ,ושבים שנים ספורות לאחר
נצ'ק ,המוכר לנו מן היצירה שלפנינו .הכרוניקה
מכן ( ,)1178הפעם בפיקודו של החאן קוֹ ָ
הקייבית כותבת עליו" :קונצ'ק המוליך את בני ישמעאל שאין אלוהים בלבם ,בני הגר
הנואשים והששים לקרב".


הפולובצים נעלמים אמנם מן ההיסטוריה במהלך העשור השלישי של המאה ה – 13-רובם
נטמעים בקרב עמי רוס – אולם את מקומם תופס אויב אכזר ומתוחכם לאין שיעור ,הטטרים,
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העולים על קודמיהם לא רק בתחכום צבאי אלא בראש וראשונה בנחרצותם האכזרית .הנה
כך מתארת זאת הכרוניקה הקייבית:
באביב ,בצאת עובד האדמה לחרוש את שדהו ,פושטים עליו הטטרים הפגנים,
בחצי הקשת ,נוטלים את סוסו ועטים על הכפר ,חוטפים את אשתו
פוגעים בו ִ
ואת ילדיו ,שודדים את רכושו הדל ומעלים באש את בקתת מגוריו.
רעה נוספת נפתחת על רוס הקייבית מצפון ,ממוסקבה שנוסדה בשנת  1147וכבר לקראת
שלהי המאה ה 12-הייתה למוקד רב עוצמה המאיים גלויות על ההגמוניה הקייבית .נסיכי רוס
הקייבית ,העוקבים אחר התעצמותה של מוסקבה ,מבינים היטב לאן הרוח נושבת ונוטשים את
מכורתם לטובת רוס המוסקובית – מונח המשתרש כבר בעת ההיא והמדגיש את מקומה המרכזי
של מוסקבה במרחב הרוסי .הנה כי כן ,הנפילה הסופית של קייב בידי הטטרים בשנת  1240היא
אך סופו המתבקש של תהליך התפוררות ,שהחל לאחר מותו של ולדימיר השני ,מונומך.
את הפשיטות ממזרח ודרום ניתן לחלק לשלושה גלים .הראשון ,בראשית המאה ה,11-
הוא גל שבטי הפצ'נגים .השני ,מאמצע המאה ה 11-ועד שלהי המאה ה ,13-ברצף העולה
על מאה שנים – הפולובצים ,אותם הצליחו נסיכי רוס להדוף אל מעבר לנהר הדון.
הפולובצים ָּכשלו אמנם בניסיונם לכבוש את קייב ,אולם עלה בידם לשבש את דרכי

החורבן וההרס אחר פשיטת הטטרים .ו.מ .וסנייצוב.1850 ,
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המסחר המרכזיות שבין הממלכה לבין קונסטנטיטנופול .בין היתר הצליחו לנתק כליל את
הדבינה לים האזובי .באופן זה ניתקו את ממלכת קייב מטמוטורוקן
נתיב המסחר מנהר ִ
( ,)Tmutorokanהמרכז המסחרי רב העוצמה שבין הים האזובי והים השחור .בשנת 1185
ביקש הנסיך הגדול ,סבייטוסלב ,לגבש קבוצה של נסיכים לקואליציה של גייסות שאמורים
היו לצאת מול הפולובצים .אולם לא עלה בידו לגבור על הפלגנות והשנאה ההדדית ביניהם.
כך נותר הנסיך איגור בדד במלחמתו ,ומכאן הכישלון הידוע מראש .שירת איגור היא אפוא
במידה ידועה מדגָ ם המייצג את הפלגנות במחנה הרוסי ,והיא העומדת ברקע עלילתו של
גיבור היצירה היוצא לקרב אבוד מראש.
הגל השלישי ,שהחל בראשית המאה ה ,13-בא אל קצו ,כאמור לעיל ,עם ניצחון הטטרים
בשנת  1240ושעבודה של ממלכת קייב למשך  240שנים בקירוב.


תקציר
חלק א' :שורות 207-1
77-1
השיר פותח במשפטי הודיה לבויאן ,הבארד שהילל בשיריו את גבורת נסיכי רוס .המספר
מונה שלושה מהם :ירוסלב הגדול נסיך קייב ,מסטיסלב האמיץ ורומן ,מי שנפל בקרב מול
המספר כי עלילת השיר הנוכחי לא תעסוק בעבר ,כשם
ַ
הפולובצים ( .)1079עם זאת קובע
שעשה זאת בויאן ,אלא בהווה ,ותתאר את מלחמתו של איגור ,המגן על ארץ רוס מפני
הפולש הפולובצי.
בעוד איגור מדבר אל גֵ יסותיו ,מתרחש ליקוי חמה ,שהוא אות לפורענות .איגור האמיץ
אינו נתפס לאמונות טפלות ,ואומר לאנשיו שבכל מקרה עדיף למות בקרב מאשר ליפול
בשבי .המספר חוזר אל בויאן ,ותוהה כי טוב היה אילו יכול היה הבארד לשיר את גבורתו
של איגור בהווה.
136-78
אחיו של איגור ,וְ ֶסבוֹ לוֹ ד ,מגיע מקורסק בראש גיסותיו ,וטוען כי אנשיו – אותם הוא משבח
ומפליג בתיאורי גבורתם – נכונים אל הקרב .הוא מבקש לדעת אם כך גם אנשיו של איגור.
איגור מזנק אל אוכפו הרקוע זהב ,ומנהיג את אנשיו מול הפולובצים .בדרכם מתחוללים
אותות פורענות נוספים – יורדת חשכה ,עופות השמים וחיות היער צורחים בפחד .הדייבה –
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הקסנדרה הסלבית בדמות אישה־עוף – צורחת מעלוות האילנות ,אולם איגור בוחר להתעלם
מן האותות.

 207-137הקרב ,הניצחון והתבוסה
בקרב הראשון מול הפולובצים ידו של איגור על העליונה .גיסותיו פושטים על הארץ,
תופסים שלל רב ,חוטפים עלמות יפות ושפע של פרוות ובגדי חמודות .איגור" ,נצר לבית
אולגוביצ'י" בפי המספר ,פורש לישון ,אולם באותה עת ממש דוהרים שבטי הפולובצים
בפיקוד שני החאנים ,גְ זָ ק וקונצ'ק ,אל שדה הקרב שלגדות הדון ,ופותחים בהתקפה נגד
ארבעת נסיכי הרוסים :איגור; אולג בנו; וסבולוד אחי איגור; ובן־דודו של איגור ,הלא הוא
סבייטוסלב .הפולובצים מקיפים את חילות הרוסים .וסבולוד לוחם בעוז ,מבתק בחרבו את
קסדות האויב ומפיל חללים רבים .אין זה ברור אם הנסיך נופל בקרב או לא .כאן חסר פרק
בשירה ,והנרטיב עובר אל חלקה השני של היצירה.

חלק ב' :שורות 620-208
250-208
המספר לתיאור הסכסוכים והמחלוקות בין נסיכי רוסיה ושליטיה,
ַ
באבו ,עובר
בעוד הקרב ִ
סכסוכים שחולל סבו של איגור ,אולג סבייטוסלביץ'.
272-250
שוב ,ככל הנראה ,חסר פרק ,והעלילה מדלגת בחזרה אל הקרב .הרוסים מחזיקים אמנם
מעמד מספר ימים ,אך איגור נאלץ להיכנע .האחים נפרדים זה מזה ,אולם אין זה ברור אם
הקיאלה ,יובל
ב"פרידה" מכוון המספר למותו של וסבולוד .הקרב האחרון נערך לגדות נהר ַ
של הדונייץ.
328-273
בעקבות התבוסה ,אותה מתאר המספר כגדולה שבתבוסות הרוסים ,יורד אבל כבד על הארץ,
ימים קשים באים .הנשים מבכות את יקיריהן שנפלו חלל .הנסיכים שוב אינם מעזים לצאת
על הפולובצים ולהגן על מכורתם .תחת זאת פושים בארץ המחלוקת והמדון .הנסיכים
לוחמים זה בזה .הפולש הפגני מנצל את המצב ,כובש את ארץ רוס ,ומטיל מס עובד על
משקי הבית.
450-329
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העלילה מדלגת לאחור בזמן ,ומול כישלונם של איגור ואחיו מתואר ניצחונו בקרב משנת
( 1183או  )84של סבייטוסלב השלישי ,אביהם ,נסיך קייב ,מי שהביס את הפולשים ולכד
את מצביאם ,החאן קוֹ בּ יאק .הנה כי כן ,בעוד שאת האב היללו בני זרים ,ביניהם הגרמנים
והצ'כים ,באיגור מטילים הללו דופי.
המספר לסיפור חלומו של סבייטוסלב ,שקם משנתו ומספר את פרטי הסיוט
עתה עובר ַ
שחלם לבויארים הנאספים לצדו .הוא רואה בחלומו רעל מהול במשקה ,פנינים המתגלגלות
על חזהו – סמל לדמעות ֵאבל ,ושומע צרחות עורבים בלילה .הבויארים מפרשים את חלומו
בלשון סמלים על "בני הנץ" – הם איגור וּוסבולוד ,מי שהובסו בקרב ונפלו בשבי .שוב
דילוג בזמן ,עתה חוזר המספר ומקונן על מצבה הקשה של רוסיה .סבייטוסלב מוכיח בדבריו
– שהמספר מכנה "דברי זהב" – את איגור ואחיו על פועלם הפזיז ,ונזכר בקרבות שערך
אחיו ירוסלב ,מי שידע להביס בחוכמה את הפולש הפולובצי .סבייטוסלב מצטער על שברוב
רהבם סירבו בניו לחכות לבוא תגבורת.

536-451
עתה קורא המספר לנסיכי רוסיה לבוא ולסייע לאיגור ,אולם אין לקריאתו מענה .הוא קורא
לוולדימיר הפצוע; לווסבולוד נסיך סוזדל ,שאילו היה כאן ניתן היה לקנות בזול שפחה ועבד;
לדוִ ד ולריוריק; לירוסלב איש גאליץ' ,מי שעלה בידו להדוף את הפולש מעבר לדנובה;
ָ
למסטיסלב ורומן עזי הלב ,מי שהיו אימת הליטאים והפולובצים; לאינגבר ולווסבולוד וכן
לשלושת בני מסטיסלב .המספר קורא להם להציל את איגור המובס ,אולם לשווא.
555-537
להעצמת טענתו מזכיר המספר מקרה דומה ,זה של הנסיך איזיַ יסלב בן וָ סילקוֹ  ,מי שלחם
בגבורה אולם נפל בקרב בדד ,שכן שני אחיו ,וסבולוד וביאצ'יסלב ,לא נחלצו לעזרו.
569-556
המספר מאשים את ירוסלב ואת נכדי וססלב בפלישות הפולובצים ובמצבה של רוסיה.
ההשערה היא אפוא כי אין המדובר בירוסלב הנזכר בשורות לעיל כי אם בדמות אחרת.
620-570
וססלב הוא נסיך פולוצק ,מי שכבש את נובגורוד ב 1067-אך הובס לגדות נהר נֶ מיגה בידי
שלושת בניו של ירוסלב ,שליטה הקודם של נובגורוד .ה"עלמה" בה חשק הנסיך היא קייב,
שאותה כבש שנה אחת לאחר תבוסתו על גדות נמיגה ושלט עליה פרק זמן קצר של שבעה
חודשים (בשנת  .)1068השורות המתארות את שדה הקרב לאחר תבוסתו של וססלב הן
הישג פיוטי יחיד במינו .המספר מתאר את תכונות המכשף המיוחסות לווססלב ,מי שיכול
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היה לשמוע את פעמוני כנסיית סנטה סופיה בקייב בעודו נמצא הרחק משם ,בצדה האחר
של ארץ רוס ,ומי שבדמות זאב ידע לגמוע מרחקים עצומים מערב עד בוקר .אולם גם הוא
– המספר מצטט את דברי בויאן – לא נמלט מדין האל .המספר מסיים את חלקה השני של
היצירה בזכר ימים עברו רבי התהילה לעומת ההווה הקודר.

חלק ג' :שורות 770-661
660-621
המספר שב אל רצף העלילה .ירוסלבנה ,רעייתו הפגנית של איגור ,עומדת על חומת העיר
ּטיבל ונושאת לחש־תחינה לשלושת איתני הטבע :הרוח ,הנהר והשמש ,על מנת שיסייעו
פו ְ
לבעלה .היא מתלוננת על הרוח שנשאה את ִחצי הפולשים על גיסות בעלה; מתחננת בפני
נהר הדנייפר שיישא על גליו את אהובה .היא מלינה על השמש שצרבה באש קרניה הלוהטות
את לוחמי איגור.
718-661
איננו יודעים אם השלושה היו לעזר ,אולם אנו למדים שהאל ממעל סייע לאיגור להימלט
מן השבי בעזרת משרת פגני בשם אוֹ בלוּר .המספר מתאר את הצמד הנס על נפשו ,ממשיל
את איגור לנץ ואת אובלור לזאב .במהלך מנוסתם על פני נהר הדונייץ מבטיח לו הנהר כי
הכול יבוא על מקומו בשלום .איגור משיב במחמאות לנהר ,מספר על ההנאה שחש בשיט
על גליו ,ועורך השוואה בינו לבין נהר הסטוּגנה ,בו טבע הנסיך רוסטיסלב ,מאבות אבותיה
של ירוסלבנה ,רעייתו ,בקרב נגד הפולובצים (.)1093
743-719
בינתיים הפולובצים מחפשים אחר איגור הנמלט .בנו אולג ,הקרוי גם ולדימיר ,נמצא אצלם
בשבי .גזק מציע להרוג את הבן ,אך קונצ'ק מציע להשיאו לאחת מעלמות הפולובצים וכך
ללכוד את האב .גזק דוחה את ההצעה בטענה שכך יאבדו השניים ,איגור ובנו גם יחד.
770-744
לאחר ציטוט בקצרה של משל בויאן ,לפיו אין הגוף יכול לשרוד ללא ראש וכך רוסיה ללא
איגור ,אנו פוגשים את הנסיך השב למכורתו ופונה להודות לבתולה הקדושה – איקונין שלה
מצוי בכנסיית ּפירוֹ גוּש .הרוסים אסירי תודה על שובו של הנסיך איגור .השירה מסתיימת
עם איגור השב להנהיג את ארצו אף שבנו נותר בשבי.
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איגור סבייטוסלביץ' ההיסטורי
מן הכרוניקות ידוע לנו כי האיש הוא יליד  ,1151בנו השלישי של סבייטוסלב אולגוביץ'.
בשנת  1097זכה שבט האולגוביצ'ים רב העוצמה בבעלות ושלטון ( )дѣдинаעל מחוז או חבל
צ'רניגוב ,הכולל את הערים צ'רניגוב ,קורסק ,טרובץ' ונובגורוד־סברסקי .בשנת  1166עלה
בידו של אולג ,אחי איגור ,לבלום את פשיטת הפולובצים על צ'רניגוב ולהביסם בקרב .מקץ
שנה בלבד מביס אולג עוד קבוצה של שבטי פולובצים בראשותו של החאן הנודע (לשמצה)
העומד בראשם ,הוא החאן בוניאק (.)Bonyák
עלילת חייו של איגור היא רצף בלתי פוסק של מלחמות איש באחיו ,ביטוי מובהק
לאנרכיה השורה ברוס הקייבית ,שהיא לדעת המחבר שורש כל רע ואשר לתיאורה הוא
מקדיש את החלק העיקרי והמרכזי של הבלדה .מכאן שהאזכורים של איגור עצמו בכרוניקה
בת הזמן אינם עושים חסד עם מיודענו הגיבור ,והם קשורים ברובם במלחמותיו של האיש
בבני ארצו .כך ,למשל ,לראשונה מופיע שמו של איגור בהקשר לפשיטת שבט אולגוביצ'י על
קייב ( .)1169זמן קצר לאחר מכן נושא איגור את ירוסלבנה ,בתו של השליט הפגני של חבל
גליציה .מבין חמשת ילדיו מוכרים לנו הבכור ,ולדימיר ,והשניים הקרויים על שמות אחיו:
אולג וסבייטוסלב .בשנת  1174אנו מוצאים אותו מנהל מלחמה נגד מסטיסלב רוסטיסלביץ',
מנסיכי רוסיה ,המבקש לשחרר את הבירה מכובשיה .בשנת  1175לוחמים שני אחיו של
איגור ,אולג וסבייטוסלב ,איש באחיו .עם מותו של אולג בשנת  1178יורש איגור את אחיו
על כס נסיך נובגורוד־סברסקי.
בשנת  1180אנו מוצאים את איגור משתף פעולה עם שני מצביאים פולובצים ,החאנים
קוביאק וקונצ'ק ,נגד מסטיסלב רוסטיסלביץ' .איגור ובן בריתו קונצ'ק מובסים בקרב וממלטים
את נפשם בסירה על הנהר.
בשנת  1183פולשים קונצ'ק וקוביאק בכוחות גדולים לרוסיה .קבוצת נסיכים בפיקודו
של סבייטוסלב וסבולודוביץ' מצליחה להדוף את האויב ואף שובה את קוביאק .תפקידו של
איגור בקרב זה אינו ברור ,וייתכן שכלל לא לקח בו חלק.
ב 23-באפריל ,1185 ,יוצא איגור לקרב על חילות הפולובצים בפיקודו של קונצ'ק.
חוברים אליו וסבולוד אחיו ,בן דודו סבייטוסלב אולגוביץ' ובנו הבכור ולדימיר ,נער בן 15
בעת ההיא .קרב זה – שהוא בעל חשיבות שולית ברצף המלחמות שמנהלת רוס הקייבית
מול הפולשים מן הדרום והמזרח – מונצח ביצירה שלפנינו .בשנת  ,1198עם מותו של
ירוסלב ,יורש איגור את השלטון על צ'רניגוב .מקץ  4שנים ,בשנת  ,1202נאסף האיש אל
אבותיו .שני עשורים בלבד אחר מותו תבוא התבוסה הגדולה על נהר קלקה ,ובעקבותיה
שקיעתה של רוס הקייבית.
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הנפשות הפועלות (בסדר אלפביתי)
אובלור .פולובצי ,משרתו של איגור המסייע בידו להימלט מן השבי.
אולג .סבו של איגור .מת בשנת  .1115המספר תולה בו את אשם הפלגנות בקרב נסיכי רוס
הקייבית.
אולג .נסיך צ'רניגוב וטמוטורוקן.
איגור .גיבור היצירה .נסיך נובגורוד־סברסק המוביל את גיסותיו לקרב על הפולובצים .מובס
בקרב השני ונשבה ,נמלט מן השבי ושב אל מכורתו .נלחם בקרב אבוד למרות אותות
מבשרי פורענות .תבוסתו היא עדות לריב ולמדון בין נסיכי רוס ומבוא לקריסתה של
רוס הקייבית.
איזייסלב .נפל בקרב גורודיץ מול הליטאים בשנת  .1162נזכר כאביר רב אומץ.
אינגבר נסיך גליץ' .המספר קורא לו לנקום את תבוסת הרוסים.
בויאן .בארד ומשורר ,מי ששר את עלילות נסיכי רוס בימים עברו .המספר מצטט אותו
מספר פעמים ביצירה (להרחבה ראו פרק "מבואות").
בוריס .מנסיכי רוס .נכדו של ירוסלב הראשון .דמות המייצגת את הרהב הריק של הנסיכים:
ֶאת בּ וֹ ִריס ְ ּבנוֹ ׁ ֶשל וְ יַ ֶצ ְ'סלָ ִביץ'
234
ָה ַר ַהב לְ ִמ ׁ ְש ּ ָפט ֵה ִביא...
גזק .אחד משני חאני הפולובצים הרודף אחר איגור הנמלט משביו.
ָדוִ ד נסיך סמולנסק .אחיו של ריוריק ,לחם נגד הפולובצים בשנת  .1183המספר דוחק בו
לנקום את תבוסת איגור.
ולדימיר נסיך פוטיבל .בנו הבכור של איגור .בגיל  15חובר לאביו בקרב על הפולובצים,
השוקלים להורגו לאחר בריחת אביו .נזכר בסוף היצירה בין שאר שמות נסיכי הנוצרים
שנלחמו בפגנים.
ולדימיר נסיך ּ ֶפ ֶר ְסלָ בְ ל .נפצע בקרב נגד הפולובצים שפשטו על עירו ,ומת מפצעיו ב.1187-
וסבולוד ,נסיך סוזדל( .אין לטעות בינו לבין וסבולוד" ,השור הנגח" אחי איגור ).לימים היה
הנסיך הגדול וסבולוד השלישי .מגדולי הגיבורים בזמנו (נפטר ב.)1212-
המספר דוחק בו לצאת לעזרת הרוסים.
וסבולוד אחי אינגברַ .
וסבולוד ,נסיך קורסק ,אחי איגור .כינויו "שור נגח" בא לו בזכות גבורתו בקרב .נִ מהר אף יותר

הנסיך איגור

30
מאיגור ,יוצא מקורסק עירו לקראת הקרב .נופל בשבי הפולובצים ונעלם מן העלילה.
נזכר בשורות הסיום ברשימת גיבורי החיל הרוסים.
וססלב נסיך פולוצק .לאיש יצא שם של קוסם ומכשף היוצא למסעותיו עוטה בערפל תכלת
ומופיע בדמות זאב הערבה .ישב זמן קצר על כס הנסיך הגדול של קייב .נודע בתבוסתו
הקשה מול הפולובצים בקרב לגדות נהר נמיגה .תיאור שדה הקרב לאחר התבוסה הוא
משיאי היצירה .בויאן אמר עליו:
"לֹא ֶה ָערוּם ,לֹא ַה ְמיֻ ּ ָמן,
ַ ּגם לֹא ָהעוֹ ף ַרב ַה ָחכְ ָמה
יָ נוּס ִמדִּ ין ָה ֵאל ִמ ּ ַמ ַעל".

609

ירוסלב הראשון .נודע בכינוי "החכם" ,מאבות אבותיו של איגור ,נזכר בשורה  18כאחד
מגדולי הגיבורים..." :יָ רוֹ ְסלָ ב ִ ּגבּ וֹ ר ִמ ֶּק ֶדם" .שלט על קייב משנת  1014עד ( 1054לפרטים
נוספים ראו פרק המבוא).
ירוסלב נסיך גליץ' .אבי ירוסלבנה אשת איגור .המספר נושא תהילתו כגיבור חיל שהביס את
ההונגרים והרחיב את גבולות ארצו.
ירוסלבנה .אשת איגור .מופיעה רק
בסוף היצירה .עומדת על חומת פוטיבל
ומתפללת לשלומו של בעלה ,נושאת
תפילה אל אלי הרוח ,הנהר והשמש.
מסטיסלב .נסיך פרזופניץ .לוחם לצדו של
רומן נסיך גליץ' .מגיבורי רוס ,מהולל בידי
המספר ,נפל בשנת .1224
מסטיסלב נסיך טמוטורוקן .אחיו של
ירוסלב הראשון .נזכר בשורה  30כאמיץ
הרוח.

הרוזן אלכסיי מוסין־פושקין .דיוקן הרוזן
משנת  .1804מקור לא ידוע.

פולובצים( .בכינוי אחר :קומאנים ).שבטי
טורקים שגירשו את הפייצ'נגים והתיישבו
במקומם בערבות שלחופי הים השחור.
נוודים ורועי צאן ,אולם עיקר פרנסתם
באה מפשיטות על אזורי ספר של ביזנטיון,
בולגריה ,רוס הקייבית והונגריה.
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סבייטוסלב (השלישי) .בן דודו
של איגור ,מגדולי הנסיכים על
הכס בקייב .המספר מציג אותו
כהתגלמות השליט החכם.
בדברי הזהב שלו לא חוסך
סבייטוסלב את שבטו מאיגור.
קונצ'ק .חאן פולובצי ,רודף יחד
עם גזק אחר איגור הנמלט.
רדדיה .נסיך שבטי הקסוגים
(הצ'רקסים שוכני הקווקז של
היום) במאה ה .11-בטרם
קרב מול הנסיך מסטיסלב בן
ולדימיר ,שליט טמוטורוקן,
הציע רדדיה דו־קרב בין שני
המצביאים על מנת לחסוך
בקורבנות הגיס .רדדיה נפל
בקרב.
רומן נסיך גליץ' .מת ב.1205-
גיבור חיל .המספר מהלל אותו
על ניצחונותיו על החינים,
הליטאים והפולובצים.

הeditio princeps-

שער היצירה של
ניקולאי קרמזין.

בעריכת

רומן בן סבייטוסלב נסיך
טמוטורוקן .מת בשנת  .1079אחיו של אולג ,סבו של איגור .מופיע פעם אחת ביצירה.
ראו שורה .33
רוסטיסלב נסיך פרסלבל ( )Pereyaslavlטבע בנהר סטוגנה ,יובל של הדנייפר ,לאחר שהובס
בקרב נגד הפולובצים (.)1093
ריוריק נסיך בלגרוד ( )Belgarodנודע לתהילה בגבורתו ,מת ב .1215-המספר דוחק בו לנקום
את תבוסתו של איגור.
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כתב היד
האזכור המוקדם ביותר ליצירה ראה אור בכתב העת הצרפתי ,Le spectateur du nord
שיצא בזמנו בהמבורג (גיליון קיץ  .)1797ניקולאי קרמזין ,היסטוריון ,סופר ומתרגם,
מספר במאמר מפרי עטו על כתב יד של שירה אפית שנמצא שנתיים קודם לכן בידי
הרוזן אלכסיי מוסין־פושקין (  ,)Мусинъ-Пушкинъאספן נודע של כתבי יד עתיקים
ודברי אמנות .על פי קרמזין,
בקיץ
רכש
מוסין־פושקין
שנת  1775חבילה של כתבי יד
עתיקים מאבי המנזר ספסו־
פריאובז'נסקי שבירוסלב – היום
בדרום מזרח פולין – שגילה
אותם במה שקרמזין מכנה
"אוסף דל ומרופט של מגילות
עתיקות בספריית המנזר".
ואכן ,רובו של החומר לא היה
אלא מקטעים בעלי זיקה רופפת
זה אל זה .אולם בחבילה נמצאו
גיליונות אחדים המספרים עלילה
רצופה מימים עברו ,ואלה הלהיבו
את דמיונו של מוסין־פושקין.
המסמך הגיע לידיו של
קרמזין לצורך עריכה מדעית,
בפרק הזמן בו עמל האיש על
תרגום שירת אוסיאן ,היצירה
הנודעת בעת ההיא בעריכתו של
ג'יימס מקפרסון.
הגרסה הרוסית של אוסיאן
ראתה אור ב ,1798-כאשר
המהומה סביב היצירה וסוגיית
הזיוף הספרותי הייתה בשיאה,
וזו השפיעה ללא ספק על טענה אחד מדפי הפוליו שמצא פייקרסקי בארכיונה של יקטרינה
דומה באשר לשירת איגור ,ועל הגדולה .ההערות בשוליים הן מיָ דה של הצאריצה בכבודה
ובעצמה .סימני הפיסוק ,שלא היו קיימים בימי הביניים,
כך בהמשך.
הוכנסו ככל הנראה על ידי קרמזין ,כך גם הרווחים בין
מקץ שנתיים של עבודה על
המילים ואותיות ראשיות.
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החומר ,בשיתוף פעולה עם מוסין־פושקין וצוות של חמישה לשונאים ,ארכיאולוגים ומומחים
לכתבי יד עתיקים :אירמולאייב ( ,)A. I. Ermoláevקמנסקי ( ,)B. Kamenskiמלינובסקי
( ,)A. F. Malinovskiטירנקובסקי ( )R. F. Tirnkovskiובולטין ( ,)G. N. Boltinהוציא
קרמזין מתחת לידו את המהדורה הראשונה ,היא ה editio princeps-משנת  .1800הכותרת,
הארכנית משהו ,שהעניק קרמזין ליצירה ,הייתה:
"שירת גיבורים על מסע מלחמה שערך נסיך נובוגרוד איגור סבייטוסלביץ' על
הפולובצים ,כתובה בלשון רוסית ארכאית בשלהי המאה ה".12-
רצה הגורל ,ובימי המצור על מוסקבה ,שבמהלכו העלה נפוליון את העיר באש ( ,)1812כלה
בלהבות גם ביתו של מוסין־פושקין ובו הארכיון ,וכך בא הקץ על כתב היד המקורי שעליו
עמל צוותו של קרמזין ,וכן על רובה של המהדורה בת  1200העותקים שהודפסה.
ה editio princeps-כולל העתק של הטקסט המקורי בליווי תרגום לרוסית ,הערות
בנושאים היסטוריים בעיקר ,תקציר העלילה ומבוא קצר המספר על גילויו של כתב היד.
הטקסט מוגש בפריסה של פרוזה ,ועל כן קשה ביותר להתחקות אחר מאפייניה הפרוזודיים
של היצירה .המבוא הקצר אינו כולל פרטים ,כגון התייחסות אל סגנון או מצבו של המקור
שכלה באש ,ואף אין מובאים בפני הקורא שיקולי עריכה .מכאן שהחוקר המודרני לא למד
הרבה מן העותקים הספורים שנותרו אחר השריפה ,והמקור המוקדם ביותר המצוי בידינו הוא
אותו טקסט לאחר שנערך בידי קבוצתו של קרמזין .המבוא הכתוב בידי קרמזין מסכם ואומר:
"כתב היד המקורי הנו עתיק מאוד ,ועריכתו נעשתה על ידי בעזרת מומחים לשפה שסייעו
לי להבהיר קטעים סתומים בכתב היד המקורי .אלא שלמרות הכול נותרו עדיין שאלות שלא
נפתרו ,והעורך מניח את המלאכה לדורות הבאים אחריו".
הערכת צוותו של קרמזין ,מכל מקום ,הייתה כי כתב היד הוא העתק
של מקור מוקדם יותר .על המועד של ההעתק עצמו לא הייתה הסכמה בין
החוקרים ,וההערכות נעו בין שלהי המאה ה( 14-מלינובסקי) ועד המאה
ה( 16-בולטין).
 64שנים מאוחר יותר מצא הבלשן הרוסי פייקרסקי בארכיוניה הפרטיים של יקטרינה
השניה ,שנפתחו לציבור בשנת  ,1864כתב יד של שירת איגור בן שישה דפי פוליו ,מלווה
בהערות כרונולוגיות וביוגרפיות .כתב היד אמור היה להיות העתק של כתב היד המקורי (אם
כי ערוך) שעלה באש השריפה .יקטרינה ,היסטוריונית חובבת ובעלת עניין רב בקורותיה
של רוסיה בימי הביניים ,התפעלה מעבודת האיסוף של פושקין ,בחנה היטב את הממצאים
שברשותו ואף העניקה לו זכות לעיין בארכיונה .כתב היד הזה מכונה היום Архивный
 ,списокъקרי" :העותק הארכיוני" ,ובשוליו מצויים הערותיה של הקיסרית ,המעידות הן על
ידיעותיה של הצאריצה בנושא והן על החריפות האינטלקטואלית של הגבירה .מכאן תת־
הכותרת של המסמך המסומן באות " ,"Eקרי( Екатерининцкій :של יקטרינה).



מועד חיבורו של האפוס
הקביעה לפיה חייב היה החיבור להיכתב בסתיו שנת  1187או לכל המאוחר באביב של השנה
שלאחריה ,נסמכת במקרה של שירה זו לא על שיקולים נסיבתיים אלא על עובדה מוצקה
ומדויקת ,והכוונה היא לליקוי החמה הנזכר ביצירה ,שהתחולל ב 1-במאי שנת  .1185הליקוי
מתועד בכרוניקה של נובגורוד (ככל שהדבר מפתיע ,איגור לא נזכר כלל בכרוניקה) .הנה כי
כן ,היצירה לא יכולה הייתה להתחבר קודם לכן .באשר למועד המאוחר יותר ,הכרוניקה יודעת
בדיוק מרבי את פועלם ותאריכי מותם של חלק מן הנפשות הפועלות ביצירה המופיעות בה
בעודן בחיים ,כמו למשל הנסיכים ולדימיר וירוסלב.
מי היה המחבר האלמוני של השירה האפית? בנושא זה אין כל עדות היסטורית .עם
זאת הכתוב מעיד כי היה איש משכיל ,יודע ספר ,ככל הנראה אביר בצבאו של סבייטוסלב,
בקי בגיאוגרפיה ובהיסטוריה ,יודע היטב את תככי החצר – מכאן שככל הנראה גם מקורב
לחלונות הגבוהים ,אולם בראש וראשונה יודע את נפש האדם ומשורר דגול.
כמו כן סביר להניח כי המחבר היה עד ראייה לקרבות שהוא מתאר בתכלית הקיצור.
תיאוריו מקבילים לתיאורי הכרוניקה בת הזמן .ניתן להיווכח שלבו של המחבר עם בית
אולגוביצ'י והנסיכות העצמאית של פולוצק ,ואין הוא רוחש חיבה יתרה לשבט השליט מבית
ולדימיר השני.
הסגנון נעדר כליל הפלגות דמיון המקובלות באגדות עם .כך ,למשל ,נעדר לחלוטין
המרכיב המגי ,העל־טבעי – אין מפלצות ואין מעשי נסים .עם זאת הנוסח עצמו מפליא
בתחכומו ובעידונו ,כגון השימוש באלגוריות ובסמלים – הזר במידה רבה לכתבים של העת
ההיא ,ולא רק באגדות עם אלא גם באפוסים שנתחברו באותה תקופה ,דוגמת שירת אל־סיד
או הסאגה הארתוריאנית.
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בויאן חכם השיר
על בויאן "חכם השיר" ,פייטן נודד המהלל ימים עברו ,אנו למדים לראשונה בשירת הנסיך
איגור .בויאן נזכר ביצירה ארבע פעמים .מיד בפתיחה (שורות  – )28-8לצד הסתייגותו של
המחבר המעדיף את העובדות ההיסטוריות על הפלגות דמיונו של בויאן ,אנו מאזינים לשבחו
הבלִ ינִ י.
של הבארד המיטיב לספר או לשיר את עלילות הימיםְּ ,
בשורה  74מזוהה "בּ וֹ יָ אן ַה ָּסב ,נֶ כְ דּ וֹ ׁ ֶשל וֶ לֶ ס" ,האל הפגני הפורס ,בין היתר ,את חסותו
על משוררים וזמרים.
בשלישית (שורות  ,)611-605אנו שומעים את דבריו על וססלב נסיך פולוצק .בפעם
הרביעית ,הסוגרת את השירה (שורות  ,)753-745מצטט המחבר דברי חוכמה מפיו של בויאן

ולס הפורס את חסותו בין היתר על הבקר ,הקוסמים והמשוררים.
אנדריי קלימנקו.1978 ,
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בדבר הצורך שיש לאומה במלך,
כשם שהגוף צריך לראש.
עוד יצוין שהמחבר העלום,
המבקר בנימה צינית את הפלגות
דמיונו של בויאן בפתח היצירה,
נוהג אף הוא בהפלגות דמיון ,ככל
הנראה בעקבות אותו בויאן.
המבקשים להתחקות אחר
מקור הדמות העלומה מציינים כי
בויאן הוא שם שהיה רווח בימי
הביניים המוקדמים בקרב שבטי
הבולגרים שעל הוולגה ,וכן בין
הבולגרים שוכני הבלקן ,כגון בן
המלך בויאן סימנוביץ'.
יש מי שרואה בבויאן אליל מבין
אלילי הפנתאון הפגני .כך למשל
"בויאן" הוא שם של נחל ,ועל כן
ייתכן כי המדובר באלוהי הנהרות
הסלבי המוקדם .אישוש לכך נמצא
בשיר תהילה קצר לבויאן אלמוני,
ובו המלים тонулъ въ водѣ
– מילולית" :טובע במים" ,אולם
הביטוי  тонулъעשוי להתפרש גם
כ"צולל" או "טובל" .מכאן הסברה
שלא מדובר במקרה מצער של
הדייבה ,עוף־נביא בדמות אישה בפולקלור הרוסי.
טביעה אלא בטבילה או צלילה,
ויקטור וסנייצוב.1897 ,
כיאה לפוסיידון הסלבי.
טיעון אחר קושר את השם בויאן למילה  ,Бойקרי :קרב או מלחמה .בתוספת הסיומת ан
– אן ,השגורה בשמות סלביים (בוגדאן ,מילאן ,סלובודאן )...נקבל בויאן – איש מלחמה.
אולם נראה שהטיעון המשכנע ביותר הוא של המציעים לכתוב את שמו ,)Bayan( Баянъ
לספר אגדות .באופן זה נקבל שם תואר של "מספר אגדות" ,המקביל
במובן של  ,баятьקריַ :
ל Bard-הוולשי־קלטי.
במקרה הפרטי של שירת הנסיך איגור ,תכונתו המרכזית של בויאן או באיאן היא שירת
עלילות גבורתם וגדולתם של נסיכי רוס (דוגמת המושר בזַ דוֹנשצ'ינה) בימים עברו ,בעוד
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שהיצירה אשר לפנינו נועדה לספר את שקיעתה של רוס הקייבית ולתאר את עליבות נסיכיה
בהווה.
בויאן של הזַ דוֹנשצ'ינה "היטיב לשיר את תהילת נסיכי רוס – איגור בן ריוריק ,הנסיך
הגדול הראשון של קייב; הנסיך הגדול ולדימיר בן סבייטוסלב וכן הנסיך הגדול ירוסלב בן
ולדימיר ".הנה כי כן משורר שירת איגור פותח ונועל את יצירתו באזכורו של בויאן ,השר
את גדולתה של רוסיה בניגוד בוטה לעליבותה בהווה.


הרובד הפגני ביצירה
קשה להתחקות אחר ההיבט הפגני המקורי בשירת איגור ,ול ּו בשל העובדה שהמקור שעלה
באש ב 1812-היה העתק – קרוב לוודאי מן המאה ה – 16-של היצירה שנכתבה שלוש מאות
שנים קודם לכן .יתרה מזו ,סביר להניח שהשפעתה המכרעת של הכנסייה הנוצרית הביאה
את המעתיק במאה ה 16-לעריכה של המקור ,קרי :לצמצום ההיבט הפגני .עם זאת ,גם
הנותר איננו מעט והוא אפוא ביטוי למורשת העממית של השירה שבעל־פה ,בעיקר בצורת
הבלדה ,היא הבילינה ( ,)былинаהנסמכת על הכלאה בין האמונה הנוצרית למנהגים פגניים,
מה שמכונה  ,Двоевѣріеקרי" :כפל אמונה" ,בתרגום מילולי.
הנה כי כן ,ברמת האמונה המופשטת יכול המאמין לדבוק בדוגמה הפרבוסלבית ולמלא
אחר המצוות המעשיות של הכנסייה הרוסית .אולם אין הדבר מונע ממנו לתת אמון באלילי
המקום ,מורשת אבותיו מימים ימימה ,דוגמת אלוהי הנהר או השמש והירח.
בשירת איגור ,שנכתבה  150שנים לאחר קבלתה הפורמלית של הנצרות ברוסיה ,עדיין
רבה עוצמתם של אלילי המקום ,עם ַדז'בּ וֹ ג ( ,)Дажьбогאל השמש ואבי עמי רוס בראשם;
ְסטריבּ וֹ ג ( )Стрибогъאלוהי הרוחות; חורס ( )Хорсאל הירח; והדיֵ יבה ,הקסנדרה הסלבית,
אלילה בדמות עוף הצורחת מעלוות האילן את נבואותיה הקודרות .בויאן עצמו ,וראו לעיל,
הוא על פי היצירה שלפנינו נכדו של ולס ( ,)Велесъאל האדמה ,המים ועולם המתים ,הפורש
את חסותו בין היתר על הבקר ,הקוסמים והמשוררים .תיאורו הוא של דמות מקרינה בעלת
זקן היורד על החזה .כך מכל מקום ראה אותו הצייר הרוסי בן ימינו אנדריי קלימנקו.
אל רובד האלים חוברים חיות השדה ועוף השמים .העורב ,הזמיר ,זאבי הערבה,
הקוקייה – לכל אלה מקום רב חשיבות והשפעה על מעשי האדם .ליקוי החמה בפתח
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"מתת אל" בתרגום מילולי ,אל השמש .האפולו הסלבי ,מקיף אחת ליממה את העולם
דז'בוגַ ,
במרכבה רתומה ל 12-זאבים מכונפים ,מקרין חום ואור ,ובין היתר הוא גם אבי עמי רוס.
צייר לא ידוע.)?( 1870 ,

היצירה הוא אות מובהק המנבא פורענות .הנהר והאגם המכושף הם מרכיב עתיק יומין ורב
עוצמה בשירה הסלבית בכלל והרוסית בפרט .האנשת הנהר באה לידי ביטוי בהתרפקותו
של איגור על הדון ,בשיחה בינו לבין הדונייץ ,ובהעדפת זה האחרון על נהר הסטוגנה הבוגד
שהטביע במצולותיו את רוסטיסלב וסבלודוביץ' בעוד הדונייץ מחליק את גליו על מנת
לסייע לאיגור במנוסתו.
הפנתאיזם מלווה את היצירה מתחילתה ועד סופה .כך דימוי העשב הכורע מצער ,האילן
המרכין את עלוותו ארצה ,הדונייץ המדבר והתחינה שמפילה ירוסלבנה אשת איגור בפני
אלי הרוח ,הנהר והשמש על מנת להציל את בעלה השבוי .הגדיר זאת היטב אלפרד רמבו,
ההיסטוריון הצרפתי של רוסיה המדיאבלית:
היוונים מיהרו להשתחרר מן החומר ,ועברו מיד אל הפוליתאיזם ...אצל
הסלבים הפנתאיזם מצוי בכול ,בפרח השדה ובחומר הקוסמי .הסלבים העדיפו
אותו בצורתו הגולמית ,הוקירו אותו מבלי הצורך להעניק לו צורת אדם...


“Les Grecs se sont bien plus vite dégagés de la matière; ils sont allés aussitôt au polythéisme Chez
les Slaves le panthéisme est partout à fleur de terre; cette matière cosmique, les Slaves l’ont aimée
comme elle était, l’ont chérie, sans éprouver le besoin de lui donner forme humaine…”, Alfred
.Nicolas Rambaud, La Russie Epique, 1878
.
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הקדרות השורה על היצירה (וראו לעיל) – סמל לשקיעתה של רוס הקייבית
יתרה מזאתַ ,
– מתרחשת בעידן האמונה הנוצרית ,כך לפחות ברובד הרשמי .והנה ,לא זו בלבד שהנצרות
לא הביאה את השלום המיוחל ,אלא שניתן לתלות בה את קולר האשם למצב הקודר ,בעוד
העידן האלילי ,מן הימים בטרם הוטבל ולדימיר לנצרות ( ,)1088היה עידן של אושר וגדולה,
כך לפחות על פי המספר ,הנסוג מאות שנים לאחור על מנת לשיר את תהילת מכורתו.
הכמיהה אל גדולת העבר משולבת בתיאורי ההווה האכזר ומלוּוה באותות המבשרים פורענות
באמצעות אלילי הפגנים ושליחיהם ,חיית הארץ ועופות השמים .ניתן אפוא לקרוא את
היצירה גם במובן של נקמת אלי העבר על שננטשו לטובת הברית החדשה שכרתו עמי רוס
עם אמונה זרה.
אין להכחיש כי מנוסתו של איגור מן השבי מתרחשת מיד לאחר תפילתה ולחשיה של
ירוסלבנה אל אלי הנהר ,הרוח והשמש .הקורא את הכתוב קריאה רצופה ,ברור לו לחלוטין
שהם אשר סייעו בידו של איגור במנוסתו .אמנם הכתוב אומר:
ַמ ְר ֶאה ָה ֵאל לַ ְּקנְ יָ ז' ִאיגוֹ ר
דַּ ְרכּ וֹ ֵמ ֶא ֶרץ ַה ּפוֹ לוֹ ְב ִצים
ֶאל ֶא ֶרץ רוּס...

666
Игореви князю Богъ путь кажетъ
изъ земли Половецкой
на землю Рускую,

אולם הטענה השגורה כאילו הכוונה לאל ( )Богъנוצרי ,מעוררת ספק רב על רקע תפילתה
הארוכה והמפורטת של ירוסלבנה שורות ספורות קודם לכן .ניתן להסיק ממנה כי אפילו
באל כיוֵ ון המספר לדז'בוג ולאו דווקא לאלוהי הנצרות .היה זה הצנזור מן הצרקביה שכפה
"ה ָידד ...לִ כְ בוֹ ד דָּ ֵתנ ּו ַהנּוֹ ְצ ִריתָ ...א ֵמן ".הנה
על המעתיק להוסיף בבית האחרון את המיליםֵ :
כי כן ,מיד בשובו נחפז איגור אל הכנסייה ,אך על פגישתו של הנסיך עם ירוסלבנה איננו
שומעים דבר.


ההיבט התרבותי
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על אף הקרבה הגיאוגרפית לקיסרות קונסטנטינופול ,ומערכת היחסים הסבוכה עמה הניכרת
בהשפעה תרבותית ,באמנות הפלסטית ובאדריכלות ,את שפתם ואת הכתב לא קיבלו הרוסים
הקרבה הלשונית .הספרות
מביזנטיון כי אם מן הבולגרים הסלבים שוכני הבלקן ,וזאת בשל ִ
הבולגרית בכתב הסלבי התפתחה מוקדם יותר ,וכבר במאה ה 11-הייתה למכלול מקיף של
חומר כתוב .מאחר שהמושג "ספרות" היה זהה באותם ימים במידה רבה עם כתבי הכנסייה,
נטלה זו את הניב הבולגרי של הסלבית .עם זאת ,לצד הספרות הכתובה התפתח ברוסיה
מכלול רחב יריעה של מסורת שבעל־פה ,הוא הבליני הנזכר לעיל ,אופוס רב היקף וסגולה
של סיפורי עם ,אגדות ,שירה אפית ובלדות.
הזיקה אל הסלביות הבולגרית הביאה במידה רבת לנֶ תק של רוסיה הקייבית מן הספרות
הלטינית ,ומכאן להעדר פתיחות להשפעתה הברוכה של האחרונה על תרבות המערב.
מגמה זו הביאה להתרכזות בתכנים דתיים של הכנסייה הפרבוסלבית .מכאן שהמכלול
העיקרי של הספרות הרוסית מן העת ההיא הוא ספרות דתית ,ספרי תפילה ,אגדות קדושים,
דרשות של כלי קודש נודעים ,פרשנות הברית החדשה וכיוצא באלה .בין היתר נפוצו קריאה
ועיון במקרא ,נושא שאת עקבותיו ניתן לזהות גם בשירת הנסיך איגור**.
במובן זה ,שירת הנסיך איגור ,הפנינה בעטרת הפיוט הרוסי המוקדם ,היא יוצאת דופן
במידה רבה ,הן בערכה הסגולי כהישג פיוטי שמעטים כמותו במכלול שירת המערב בעת
ההיא ,והן בהגמוניה של הרוח הפגנית השורה על היצירה ,הבולטת על רקע אזכורים שוליים
של הנצרות.


ערכי הפיוט
המטפורה
מיד בפתיחה מתייחס המחבר לסוגיית המטפורה ,ומביא לה דוגמה מסגנונו של בויאן ,מי
שביקש להלל את עלילות הגבורה של נסיכי רוס ,ועל כן:
[]...
...מנְ יַ ן נִ ִ ּצים ׁ ִש ֵ ּגר
ִ
ַעל לַ ֲה ָקה ׁ ֶשל ַ ּב ְרבּ ו ִּרים...
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להרחבה בנושא ראוS. H. Cross. La Geste du Prince Igor. École Libre des Hautes Etudes, Université :
.Libre, Bruxelles, 1948

** מי שפיתח את הנושא ונתן לכך ביטוי היה שאול טשרניחובסקי בתרגומו ליצירה ,וראו את המבוא הקצר המקדים
את תרגומו (משא מלחמת איגור ,הוצאת ידידי ,תל אביב.)1939 ,
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אולם ,טוען המספר ,להד"ם .עשרת הנצים אינם אלא עשר אצבעותיו של בויאן ,ולהקת
הברבורים היא אך מיתרי הנבל המפיק את שירת הגבורה של נסיכי רוס בימי עבר .הנה כי
כן ,בניגוד להפלגות דמיונו של בויאן ,מבטיח המחבר להביא את העלילה בדיוק מרבי .אולם
עוד לא יבש הדיו על דף המגילה ,וכבר מפליג המחבר בשורה של דימויים שאינם נופלים
מהפלגות בויאן.
כך המטפורה של השמש ,שהיא בבחינת ליקוי חמה ,מטפורה מרכזית ביצירה כולה במובן
של "ליקוי מאורות" ,המתארת את שקיעתה של רוסיה הקייבית בדמדומי ערפל או בחשכת
הלילה .ההיבט הפרטני של המגמה הכללית נמצא בזיהוי איגור ואחיו עם שתי שמשות
שכיסה האופל ביום השלישי למלחמה ,היום בו מובסים גיסות הרוסים:
ישי ָהא ֶֹפל.
יָ ַרד ְ ּביוֹ ם ׁ ְשלִ ׁ ִ
ׁ ְש ֵּתי ַה ּׁ ְש ָמ ׁשוֹ ת ָק ְדר ּו ַ ּגם יַ ַחד,
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הכבים ,הקורסים גם הם בעוד אולג (הוא ולדימיר)
דימוי אחר של השניים הוא טורי הארגמן ָּ
וסבייטוסלב משולים לשני ירחים:
אוֹ לֶ ג ו ְּס ְביַ טוֹ ְסלָ ב ִע ּמוֹ
ְמצ ָֹע ִפים ַ ּב ֲח ׁ ֵשכָ ה
ׁ ָש ְקע ּו ַ ּב ָ ּים.
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"ב ְמעוֹ פוֹ ִה ְר ִחיק ַעד ֵה ָ ּנה" ( ,)151ואילו הפולובצים נמשלים ל"עורב
איגור נמשל לנץ אשר ִ ּ
שחור" ( .)154נפילת אנשי איגור מתוארת בסרקזם עמוק:
זְ רו ָּעה ִמ ַּת ַחת לַ ּ ְפ ָרסוֹ ת
ַ ּב ֲע ָצמוֹ ת ַק ְר ַקע ׁ ְשח ָֹרה...
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מטפורה סרקסטית אחרת ,המתייחסת אף היא לתבוסת איגור ,קובעת:
ָּכאן ַּתם ַה ַ ּייִ ןַ ,א ְך ְ ּב ׁ ֶש ַפע
נִ ׁ ְש ּ ַפ ְך ַהדָּ ם וְ הוּא ַה ַ ּייִ ן,

274

מטפורה שלא הייתה מביישת את בויאן במיטבו מתארת ,אף היא בסרקזם עמוק ,את הרעה
היורדת על ארץ רוס בעקבות התבוסה בקרב:
וְ ַעל ֵ ּגיסוֹ ת נֶ כְ דּ וֹ ׁ ֶשל דַּ זְ 'בּ וֹ ג
יפ ָיה,
ַעוְ לָ ה ּ ָפ ְר ָסה ֶאת ְצ ִע ֶ
ִהיא ִּכ ְבתוּלָ ה ְ ּבתוֹ כָ ם הוֹ ִפ ָיעה
ּפוֹ ַס ַעת ֶאל ֶא ֶרץ ַה ְּטרוֹ יָ נִ ים.
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ו ְּב ֶא ְברוֹ ת ַ ּב ְרבּ וּר – ְּכנָ ֶפ ָיה –291 ...
חלומו של סבייטוסלב ,כיאה לסיוט הפורע את שנתו ,גדוש בסמלים מראשיתו עד סופו .כך
פניני יקר ,סמל לדמעות במסורת הרוסית העתיקה:
ִמ ֶּתלִ י ֵריק ׁ ֶשל ַה ּפוֹ לוֹ ְב ִצים
ּ ְפנִ ינֵ י יְ ָקר ְ ּגדוֹ לוֹ ת ְ ּב ׁ ֶש ַפע
ֲעלֵ י ָחזִ י רוֹ ְקנוִּ ,ה ְר ִעיפ ּו
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וכך הסמל המרחיק לכת ,מטפורה לחורבן הבית:
ְ ּב ַא ְרמוֹ נִ י עוֹ ֵטה ַה ּ ָפז
ישים קוֹ ַרת ִחבּ וּר.
ֵאין לַ ּ ְמ ִר ׁ ִ
וכן הלאה והלאה.

סרקזם
תפילתה של ירוסלבנה אשת איגור ,הניצבת עם שחר על חומת העיר פוטיבל ונושאת לחש־
קינה פגני למופת אל צלמי הרוחות ,הנהר והשמש ,אין בה כדי לסייע לגיבור בחרפת השבי.
וכאשר הוא מצליח להימלט בסופו של דבר ,אין זאת כי אם תודות לבוגד פולובצי .אכן ,קשה
להימלט מן הסרקזם הנרטיבי ,לאור הצהרתו נסוכת הגבורה של איגור מתחילת הפואמה:
דִּ ֵ ּבר ִאיגוֹ ר ֶאל ַהדְּ רוֹ זִ 'ינָ ה:
"ע ִדיף ַה ּ ָמוֶ ת
"א ַחיָ ",א ַמרָ ,
ַ
ַ ּב ֶח ֶרב ִמ ְ ּנ ִפילָ ה ַ ּב ּׁ ֶש ִבי.
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סרקזם מהיבט אחר הוא הניגוד המוקצן שנוקט המספר כאשר הוא מעמת זה מול זה שני
דורות ,לחיוב ולשלילה .הוא מנצל את העובדה כי יש באפשרותו לבחור בשמות זהים בשני
המקרים ,מזה ,בני הדור ההרואי :אולג ,איגור סבייטוסלב וולדימיר ,ומזה ,ארבעת שחקני
ההווה העלוב שאף הם שמותיהם :אולג ,איגור ,אחיו סבייטוסלב ובנו הבכור ולדימיר.
מכאן הפתיחה:
ָה ָבה נִ ְפ ַּתח ֵאפוֹ אַ ,א ַחי,
ימיר,
ֶאת ִס ּפו ֵּרנ ּו ִ ּבוְ לָ ִד ִ
ִמ ִ ּגבּ וֹ ֵרי יָ ִמים ָע ָברוּ,
וְ ַעד ִאיגוֹ ר ַה ַחי ִע ּ ָמנוּ.
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טריפטיכון על פי שירת הנסיך איגור .הנושא המרכזי והערכי ,מנקודת ראות מאוחרת ,זו
של הכנסייה האורתודוקסית ,מוצג במרכז הטריפטיכון .בשתי הכנפיים מוצג ההיבט הנרטיבי
המתחולל בשדה הקרב.

על הנסיך אולג ,גיסו של ריוריק ,איננו יודעים הרבה .אולם די בעובדה שהיה בנו של אבי
השושלת וכי יצא למלחמה על קונסטנטינופול ,על מנת לקשור לו כתרים של גיבור לאומי,
לעומת כשליו של איגור מיודענו .ולדימיר ,והכוונה לוולדימיר הראשון ,הנסיך שהביא את
הנצרות לרוסיה ,נמנה עם גדולי השליטים של ארץ רוס .לעומתו ,אין לנו דבר לומר לזכותו
של ולדימיר בכורו של איגור ,מלבד העובדה הרשומה בכרוניקה כי נפל בשבי הפולובצים יחד
עם אביו ונשא לאישה את בתו של החאן קונצ'ק.
כך סבייטוסלב ,נכדו של ריוריק ,הנמנה אף הוא עם גדולי השליטים ,מי שהכריע את
ממלכת כזריה ( )965והדף בהצלחה רבה את פלישות הפצ'נגים ,בעוד שעל סבייטוסלב אחי
איגור ,הוא "השור הנגח" ,לא נוכל לומר דבר לבד מן העובדה שלפנינו אביר נועז.
השיר בא אל סיומו בקול דממה דקה .המחבר מציין אמנם כי עם שובו של איגור אל
המכורה הייתה "שִׂ ְמ ָחה ָ ּב ָא ֶרץּ ִ ,גיל ַ ּב ֶּק ֶרת" ( ,)760אולם לא נאמר לנו כי היה מי שיצא
לקראתו ,ואף ירוסלבנה האוהבת אינה נזכרת עוד .סביר להניח שהמספר חש כי יהיה זה נלעג
מעט להלל את איגור בעת הזאת ,כאשר ִקצה של רוס הקייבית מרחף באופק.
המספר אל הפלגות בויאן .הדוגמה שהוא
נקודה סרקסטית נוספת היא הביקורת שמפנה ַ
מביא היא זו של הברבורים והנצים .אולם מיד לאחר מכן פותח המחבר את יצירתו בשורה
של מטפורות מובהקות מעולם השמשות והירחים.
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מאידך גיסא ,ניתן להבחין במשל הנץ והברבורים וכן בעשיית שימוש בבעלי־חיים נוספים
דוגמת זאב הערבות ,בחפצו של המספר להציג את הזיקה בין עולם החי לבין גורל האדם,
מרכיב רב חשיבות בבילינה הרוסית ובמורשת הסיפורת הסלבית בכלל.


שירת איגור – טריפטיכון
איגור סבייטוסלביץ' הוא אמנם גיבור בלדה אפית זו ,אך אין הוא נושא היצירה .המשורר
עושה בו שימוש על מנת להציג באמצעותו את קללת הפלגנות בקרב איחוד הנסיכויות
המוכר לנו כ"רוסיה הקייבית" ,ביטוי המסתיר במידה רבה את מלחמת הכול בכול אשר
הביאה לשקיעה פוליטית ומורלית של השלטון המרכזי בקייב .סופו של השבר אירע במחצית
הראשונה של המאה ה ,13-עם הכיבוש הטטרי של רוסיה ומחיקתה של רוס הקייבית מן
המפה למשך  200שנים ומעלה.
היצירה מחולקת לשלושה חלקים ,והיא בעלת מבנה צורני וערכי כזה של טריפטיכון,
קרי :יצירה מרכזית המוקפת בשתי כנפיים ,המציגות במקרה זה את מסגרת העלילה .המסר
המרכזי מצוי בלבו של הטריפטיכון ,ובדומה לטריפטיכון ,חלק ב' ,המרכזי ,גדול יותר מכל
אחת משתי כנפיו .ואכן ,בעוד שחלק א' ביצירה תופס  206שורות וחלק ג'  110שורות ,החלק
המרכזי כפול מהם והוא בן  400שורות בקירוב.
הנה כי כן ,עלילותיו של הנסיך איגור מרוכזות ברובן הגדול בשתי כנפי הטריפטיכון ,בעוד
החלק המרכזי מיועד בעיקרו להיבט הערכי ולמסר הלאומי של היצירה ,ובו מביע המשורר
האלמוני את דעתו על השקיעה של מכורתו .כך בפתיחה ההרואית יוצא הנסיך בראש גיסותיו
על האויב הפולובצי ,מביס אותו בקרב הראשון ומובס בשני ,והמשך העלילה הוא בחלק
השלישי ,בו עולה בידי איגור להימלט מן השבי ולשוב אל עירו וביתו .ואילו לבו של השיר
מפנה איגור את מקומו לסבייטוסלב דודו,
האפי ,חלקו השני ,משני במישור הנרטיב ,ובו ַ
הנסיך הגדול של קייב .סבייטוסלב ,דמות טרגית של ההולך אל מותו ,מוכה סיוטי חלום
מבשרי רע ,והוא ביטוי נאמן לרוח הקדרות השורה על היצירה .סבייטוסלב חסר כלים וכוח
לתקן את המעוות שהוריד איגור אחיינו על שׂ יבת ראשו ועל ארצו בתבוסה הכבדה שנחל מול
הפולובצים ,אשר בעקבותיה פושט האויב על הארץ .אכזר הוא גורלה של רוס:
ִ ּבכְ ֵאבַ ,א ַחיִ ,קיֶ ב גּ וֹ נַ ַחת,
ו ִּב ְמצו ָּקה ָק ׁ ָשה ֶצ ְ'רנִ יגוֹ ב.
ּ ָפ ׁ ַשט ַעל ֶא ֶרץ רוּס ָה ֶע ֶצב
וּמו ָּע ָקה ָהיְ ָתה ָ ּב ָא ֶרץ,
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ַא ְך ְ ּבנֵ י ַה ְ ּנ ִסיכִ ים הוֹ ִסיפ ּו
ָמדוֹ ן לִ זְ רוֹ ת ִא ׁיש ְ ּב ֵר ֵעהוּ.
ו ֵּבינְ ַתיִ ם ַה ּ ָפגָ נִ ים
כּ וֹ ְב ׁ ִשים ֶאת ֶמ ְר ֲח ֵבי ָה ָא ֶרץ
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המספר (שלא תמיד ניתן להפריד את דבריו מדברי סבייטוסלב)
ַ
כמו לא די בתבוסה שנחל,
מטיל באיגור את אשמת הבגידה:
ָּכל זֹאת ִּכי וְ ֶסבוֹ לוֹ ד וְ ִאיגוֹ ר
ְ ּבנֵ י ְס ְביַ טוֹ ְסלָ ב ַע ֵ ּזי ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש,
ִ ּב ְמ ִר ָיב ָתם ְ ּבגִ ָידה ֵה ֵסבּ וּ.
ְ ּבגִ ָידה ׁ ֶש ְּס ְביַ טוֹ ְסלָ ב ֲא ִב ֶיהם,
נְ ִס ְיך ִקיֶ ב ַאכְ זָ ר וְ ָרם,
יָ ַדע ֵּכ ַיצד לְ ַה ְחנִ ָיק ּה.
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לאחר תיאור קורות התבוסה עובר המחבר להלל את שליטי העבר ,שידעו כיצד לגבור על
האויב ,שכן עלה בידם לאחד את העם תחת כתר הנסיך הגדול בקייב ולהחניק ביד ברזל,
באבה ,כל מחלוקת בין שועי הארץ.
בעודה ִ
פרשנות הבויארים לחלומו של סבייטוסלב – הגדוש סמלים ומטפורות הראויים לכשעצמם
לדיון מרתק – אינה מותירה מקום לספק :מותו של האיש קרוב .כיוון שכך פותח סבייטוסלב
"מלּ וֹ ת זָ ָהב" .סבייטוסלב קורא לרעיו הנסיכים לצאת
במונולוג ארוך ומפורט ,הלא הוא ִ
לעזרתו של איגור .הוא קורא להם להתאחד ולשמור על שלמותה של מכורתם ,ומזכיר להם
את חובתם איש לרעהו .המספר מתערב מדי פעם בהרצאת דבריו של סבייטוסלב ,ומחזק
את טיעונו על ידי תיאור קטנות רוחם וצרות אופקיהם של הנסיכים ,זאת בעיקר על רקע
גדולת אבותיהם .על מנת להדגיש את הכשל שבמעשי איגור ואחיו ,מי שיצאו לקרב אבוד
מראש שכן עשו את המעשה על דעת עצמם ולא במסגרת כלל־רוסית ,מונה סבייטוסלב את
השבטים שיצאו מול האויב בהנהגת ירוסלב:
וְ לָ ּ ָמה ׁשוּב ֵאינִ י רוֹ ֶאה
ֶאת יָ רוֹ ְסלָ בָ ,א ִחי ָה ַעז
ַרב ַה ְ ּנכָ ִסים ִ ּגבּ וֹ ר ַה ַחיִ ל,
ארים ְ ּבנֵ י ֶצ ְ'רנִ יגוֹ ב,
ִע ּמוֹ בּ וֹ יָ ִ
ִע ּמוֹ ׁ ֶשלְ ִ ּב ִירים וְ טוֹ ּ ְפ ָצ ִ'קים,
ִע ּמוֹ מוֹ גו ִּטים וְ ַט ְט ָרנִ ים,

מבואות

49
ִע ּמוֹ ֶרבוּגִ ים וְ אוֹ לְ ֶ ּב ִרים;
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לא פלא אפוא שעלה בידי הגייסות המאוחדים להביס את האויב ,אפילו הנשק בידיהם היה
נחות:
ִּכי ֵהן לְ לֹא ָמגֵ ן ַה ָּלל ּו
וְ ַרק ּ ִפגְ יוֹ ן ִ ּב ֵיד ֶיהם.
ְ ּבזַ ֲע ַקת ַה ְּק ָרב ֵה ִביס ּו
ֶאת ָהאוֹ יֵ ב...
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אולם אין ב"מילות הזהב" של סבייטוסלב כדי לעורר את נסיכי דורו לצאת לעזרתו של איגור.
היאוש נשמע בקולו:
"...א ְך לְ ַמ ְר ֵ ּבה ַה ַ ּצ ַער ֵאין לִ י
ַ
ְ ּבנֵ י נְ ִסיכִ ים לְ הוֹ ׁ ִשיט לִ י יָ ד".
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כיוון שכך בא הכתוב ומונה שורת נסיכים מימים אלו ומימי עברו על גבורתם מזה וכשליהם
מזה ,על קטנות מוחם ועוז רוחם כאחת.


הסוגיה ה"טרויאנית"
השאלה ה"טרויאנית" מעסיקה את החוקר המבקש להתחקות אחר הזיקה – אם זו אכן קיימת
– בין טרויה של הומרוס לבין האפוס הרוסי המוקדם .אחר ככלות הכול ,הייחוס הטרויאני
מעניק לאפוס הלאומי מעמד מכובד של צאצאי ההלנים .כך פותחת אחת השירות האפיות
בבריטניה ,סר גוויין והאביר הירוק ,המציגה את ייסודה של בריטניה (בידי ברוטוס ,מכאן
השם) כהמשך טבעי לייסודה של רומא בידי אניאס ההלני .כך הבריטים ,וכך הצרפתים
והגרמנים .אם אכן כך ,מדוע ייפקד מקומם של בני רוס?
"טרויה" על צורותיה נזכרת ארבע פעמים ביצירה שלפנינו:
הפעם הראשונה מתייחסת לבויאן ולשירתו ,מי שבין היתר:
ָתר ַא ַחר ִע ְּקבוֹ ת ְטרוֹ יָ נִ ים
ַעל ּ ְפנֵ י ִמ ׁישוֹ ר ֶאל ֶה ָה ִרים...
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באזכור הבא מבקש המשורר לקבוע מועד בימים עברו ,ועל כן ,כיוון שהוא סומך על הקורא
כי יֵ דע ליצור את הזיקה בין שני האירועים ,קובע הכתוב:
ָחלְ פוָּ ,ע ְבר ּו יְ ֵמי ְטרוֹ יָ נִ ים,
ׁ ְשנוֹ ָתיו ׁ ֶשל יָ רוֹ ְסלָ ב נָ מוֹ גוּ...
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בשלישית משמשת "ארץ הטרויאנים" למשורר ָמשל ,בדימוי העוולה שירדה על ארץ רוס
כבתולה:
יפ ָיה,
ַעוְ לָ ה ּ ָפ ְר ָסה ֶאת ְצ ִע ֶ
ִהיא ִּכ ְבתוּלָ ה ְ ּבתוֹ כָ ם הוֹ ִפ ָיעה
ּפוֹ ַס ַעת ֶאל ֶא ֶרץ ַה ְּטרוֹ יָ נִ ים290 .
המספר מבקש לגזור גזֵ רה שווה בין הפורענות
ַ
הפרשנות במקרה זה מורכבת ,ולא ברור אם
היורדת על מכורתו לבין אסון חורבנה של טרויה .אם אמנם כך ,כי אזי הבתולה הפורשת
את צעיפי העוולה היא משל לסוס
הטרויאני החודר בשערי קרת איליון.
בדומה למקרה הקודם ,גם הפעם
הרביעית והאחרונה משמשת את
המחבר לציון מועד של התרחשות
אחרת ,במקרה זה – חיזוריו של וססלב
אחר עלמה בה הוא חושק ,מטפורה
לרצונו של הנסיך לכבוש את קייב,
"בדוֹ ר ׁ ְש ִב ִיעי ׁ ֶשל
עלילה שהתרחשה ְ ּ
ַה ְּטרוֹ יָ נִ ים"...
ְ ּבדוֹ ר ׁ ְש ִב ִיעי ׁ ֶשל ַה ְּטרוֹ יָ נִ ים
ָעלְ ָתה ְ ּבגוֹ ָרלוֹ ׁ ֶשל וְ ֶס ְסלָ ב
ַעלְ ָמה אוֹ ָת ּה לִ בּ וֹ ָח ׁ ַשק.
572

פיודור שלייפין בתפקיד גליצקי .בולשוי אופרה,
מוסקבה.1910 ,

מבין שלל סברות "טרויה" –
הספקולטיביות במידה רבה – מן הדין
להתחיל בסברה הגיאוגרפית ,המניחה
כי הכוונה היא לשם של מקום ,עיר או
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חבל ארץ .כך למשל במפה ששרטט הגיאוגרף הגרמני כריסטופרוס צלריוס ( )Cellariusעוד
בשלהי המאה ה ,)1686( 17-המוכרת בשם ' ,'Geographia Antiquaמצוי חבל ארץ הקרוי
 .Provincia Traianiהחבל משתרע לגדות הנהר פרות ( )Прутהנשפך אל הדנובה (בין היתר
שוכנת לגדותיו העיר האוקראינית צ'רנובצי ,היא צ'רנוביץ) .אזכורים נוספים של מקומות
גיאוגרפיים בשם טרויה מצויים במרחבי רוסיה המדיאבלית ,כגון אזור המכונה טרויאן
( )Троянъהסמוך לסמולנסק.
על פי סברה אחרת הכוונה היא לטריאנוס ,האימפרטור הרומי .אחד ממפעלותיו הגדולים
של טריאנוס היה בניית דרך וחומה בחבל דאקיה ( – )Daciaפרובינציה רומית החופפת בקווים
כלליים לגבולות רומניה של ימינו – הלא היא "חומת טריאנוס" ( .)балъ трояновъשמו של
הקיסר הרומי הונצח גם בבלינה ,ומטבעות טריאנוס נמצאו מזרחית לנהר הדנובה.
ולבסוף הסברה בדבר היות טריאן או טרויאן אחד מאלילי הפנתאון הסלבי .באחת
הכרוניקות נזכר ,בשורת שמות של אלילי קדם" :פרון ,חורס ,דיב וטרויאן" ,כשהאחרון אמור
להיות ממונה על עולם המתים ,מעין האדס הלני .באחת הבלינות מן המאה ה 13-מתלונן
המחבר כנגד "אלו הכופרים בשילוש הקדוש של האב ,הבן ורוח הקודש ,ודבקים באלילי
העבר ,חורס ,ולס ,פרון וטרויאן".
טרויאן מופיע באגדות עם סרביות .בחיבורו המקיף משנת  1852אסף החוקר הסרבי
הגדול ווק קראג'יץ ( )KARADŽIĆדוגמאות לסיפורי עם בהם נזכר טריאן ,אליל קדום ,בעל
שלושה ראשים – מכאן ככל הנראה המוצא האטימולוגי של ה ,три-קרי :שלוש – דמות
של גמד מכונף בנוסח דרקולה ,המשוטט בלילות וחרד מאור השמש**.


אחריתו של איגור על הבמה ועל המסך
שלוש היצירות – אופרה ,בלט וסרט – ששאבו את השראתן משירת הנסיך איגור ,כולן תחת
הכותרת הנסיך איגור ( ,)Князь Игорьהן :האופרה של אלכסנדר בורודין ,הבלט של מיכאל
פוקין והסרט הסובייטי משנת  1970המשלב את מרכיבי האופרה והבלט על מסך הקולנוע.

האופרה
הצגת הבכורה של "הנסיך איגור" ,אופרה פרי עטו של אלכסנדר בורודין ,נערכה על בימת

**

להרחבה בנושא ראו את חיבורו של אלפרד רמבו.Alfred Nicolas Rambaud, La Russie Epique, 1878 ,
.VUK STEFANOVIĆ KARADŽIĆ, Narodne srpske pripovjetke, Beč, 1821, dopunjeno izdanje, 1853
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מחול הבתולות מן המערכה השנייה של מחולות הפולובצים על פי הכוריאוגרפיה של
מיכאל פוקין בביצוע  ,American Ballet Theaterניו יורק.2005 ,

תיאטרון מרינסקי בסנקט פטרבורג ב .1890-בורודין ,שהלך לעולמו שלוש שנים קודם לכן,
לא הספיק לסיים את היצירה ,ואת מלאכת הסיום נטל לידיו ידידו רימסקי־קורסקוב .את
הליברית לאופרה חיבר ולדימיר סטסוב ( ,)Стасовבכיר מבקרי המוזיקה ברוסיה של העת
ההיא .בורודין עצמו הבחין בעובדה כי היצירה המקורית אינה מספקת די חומר דרמטי
לאופרה .כך למשל איננו יודעים דבר על תקופת שביו של איגור ,ומערכת היחסים בין איגור
לרעייתו נעדרת אף היא זיקה לקונפליקט דרמטי .לפיכך חולל סטסוב שינוי מרחיק לכת
במבנה הנרטיב .בין היתר הפך את שביו של איגור במחנה הפולובצים לעיקר העלילה ,והקדיש
לכך שתי מערכות שבהן רקם את אהבתו של ולדימיר ,בנו של איגור ,לעלמה פולובצית נאה,
בתו של החאן קונצ'ק ,היא קונצ'קובנה ( .)Кончаковнаתמונת ריקודי הפולובצים נמנית עם
שיאי האופרה .על מנת לחולל דרמה בביתו של איגור ,המציא סטסוב דמות של נסיך גליץ',
הוא גליצקי ( ,)князь Галицкийאחיה של ירוסלבנה ,נבל חוטף בתולות שרוקם מזימה
להשתלט על פוטיבל ,עירו של איגור.
האופרה פותחת בפרולוג המתאר את יציאת איגור מן העיר פוטיבל לקרב נגד הפולובצים.
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ליקוי החמה מעורר אימה בלב הנפרדים מן
הגייסות ,בעיקר בלבה של ירוסלבנה אשת
איגור .במערכה הראשונה ,המתרחשת
בחצרו של גליצקי ,אנו מתוודעים לנכליו
של האיש ,החוטף נערה תמה ורוקם
מזימות להשתלט על העיר .הדבר נודע
לירוסלבנה ,ובינה לבין אחיה מתגלה
ריב עמוק שהוא משיאיה הדרמטיים
של היצירה .ירוסלבנה חולמת על אסון
קרב ,וזה אכן מגיע בדמותה של משלחת
ֵ
בויארים המוסרת לה כי בעלה ובנה הובסו
בקרב ונפלו בשבי .עוד אלה מדברים ,והנה
הפולובצים תוקפים את העיר.
המערכה השנייה והשלישית מוקדשות
לתיאור שביו של איגור ,להצעת משרתו,
אובלור הפולובצי ,לסייע בידו להימלט,
ולסירובו של איגור ,הרואה בכך פחיתות
כבוד .בתו של קונצ'ק ,קונצ'קובנה,
מאוהבת בוולדימיר ,בנו של איגור .קונצ'ק
המעריץ את גדולת נפשו של אויבו ,מוכן
לשחרר את הנסיך ,אולם זה מסרב לצאת
ללא בנו.
ריקודי בתולות הפולובצים ,שהעניקו
השראה לבלט של דיאגילב ,מנעימים
את זמנו של איגור ובנו .לאחר שורה של הנסיך איגור .סרטו של רומן טיחומירוב משנת
אירועים עולה בידי איגור להימלט עם  .1970בתמונה בוריס חמלניצקי ()Хмельницкий
בתפקיד איגור.
הבן ,אולם זה נתפס ומוּשב אל אהובתו.
במערכה הרביעית איגור שב אל עירו ואל
אשתו .פוטיבל שׂ שה ,שמחה ועליזה .בדומה לסיום היצירה המקורית מסתיימת האופרה עם
סיפורו של בויאן על הגוף והראש ,הארץ והמלך.

הבלט
הנסיך איגור נמנה עם הבלטים הראשונים ברפרטואר הבלט רוס ( )Ballets russesמייסודו
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של סרגיי דיאגילב .הבלט ,בכוריאוגרפיה של מיכאל פוקין ,הוצג לראשונה במאי 1909
בתיאטרון שטלה ( )Châteletבפריס ,עם אדולף בולם ( )Bolmבתפקיד הראשי.
פוקין נטל את מחולות הפולובצים מן המערכה השנייה והשלישית של האופרה ,והעניק
להם תנופה כוריאוגרפית חסרת תקדים שהפכה אותם לאחד מהישגי הבלט המרכזיים במאה
מפשיטה מוצלחת על
העשרים .בדומה לעלילת האופרה ,גם כאן הפולובצים ,כיוון ששבו ּ
הפלך שבשליטת איגור השבוי ובידיהם שלל רב ,חוגגים ברוב פאר את ניצחונם ,במופע
"מחולות הפולובצים" .המופע נערך לכבודו של איגור ,המתבונן בעינים משתאות במחוללים.
אין בהצגה כל ניסיון לאמירה סרקסטית .כל מה שקונצ'ק מבקש הוא להציג לעיני איגור את
מורשת המחול בקרב שבטי הפולובצים.
מערכת היחסים בין החאן קונצ'ק לבין איגור היא חמה וידידותית .איגור מסרב להצעתו
של המארח להעניק לו מעמד בכיר בצבאו ,וכאשר עולה בידו של איגור להימלט מן השבי,
מצווה קונצ'ק שלא לרדוף אחר הנמלט ,שכן אילו הוא במקומו היה עושה את אותו הדבר.
הבלט בא לסיומו בנישואי ולדימיר ובתו של החאן ,ולמרבה התמיהה – ובהעדר כל אמת
היסטורית – בברית שלום בין הצדדים.
בניגוד (בוטה משהו) לשירת איגור בשיר האפי ובאופרה ,הבלט של דיאגילב מתרכז רובו
ככולו במחולות הפולובצים ולא באיגור ,שהוא דמות משנית ביצירה .העמדת הפולובצים,
אויביה של רוסיה ,במרכז היצירה ,והדחקתו של הגיבור הלאומי לשוליים ,לא הועילה
ליחסי הציבור של דיאגילב בארצו .אולם האשמת דיאגילב בבגידה והגדרתו כ"מדגם מייצג
של הרקב הבורגני" ,כפי שמיהרו לעשות מבקרי החצר של ז'דנוב ,אין לה ולא היה לה
בסיס .מנהלו של בלט רוס ,וכמוהו מיכאל פוקין הכוריאגרף ,הנלהבים מריקודי הפולובצים
במערכה השנייה של האופרה ,ביקשו באופן זה ליצור זיקה אל שורשי המחול הרוסי ,ולא
עוד.

הנסיך איגור על מסך הקולנוע
הסרט הסובייטי הנסיך איגור ,בבימויו של רומן טיחומירוב ( ,)Тихомировמשנת ,1969
נשען באופן כללי על ליברית האופרה של בורודין ועל "מחולות הפולובצים" של בלט רוס.
טיחומירוב עשה שימוש במוזיקה של בורודין .עיקרי העלילה ניטלו אמנם מן האופרה,
אך צילומי החוץ המרהיבים מעניקים לסרט ממד אפי מרשים .כך למשל תמונת ליקוי החמה
על רקע מרחבי הערבה הרוסית ,היא מן המיטב שהקולנוע יכול להציע .הבמאי נוטל מבורודין
לתפקיד הנבל ביצירה את דמותו הפיקטיבית של גליצקי ,גיסו של איגור ,שיכור החוטף


הנסיך איגור ,סרט מוזיקלי .בימוי רומן טיחומירוב  /תסריט יזאק גליקמן .בתפקידים ראשיים :איגור – בוריס
חמלניצקי  /ירוסלבנה – נלי פסיכונאיה  /חאן הפולבצים – פיוטר מרקורייב  /הנסיך ולדימיר – בוריס טוקרב.
הסרט זכה לשבחים רבים ונחשב לאחד המעולים בתחומו.

מבואות

55
בתולות ורוקם מזימות .גליצקי חובר לשני עריקים מצבאו של איגור ,ומטפח שאיפות לתפוס
את מקומו של איגור שבוודאי ייפול בקרב.
בשבי הפולובצים נהנה איגור מחופש תנועה מלא .אנו רואים את הנסיך מהלך לגדות
הנהר ,שקוע בשרעפיו מחוץ למחנה הפגנים ,ואינו מנצל זאת על מנת להימלט שכן הדבר
מתחת לכבודו .האיש שר על תבוסתו בקרב ,על הפצעים בגופו ,על גורלו המר ,על אהבתו
לירוסלבנה אשתו שאינה יודעת מה עלה בגורלו .וּולדימיר בנו מאוהב בבתו של החאן קונצ'ק,
ואינו מבקש להסתלק מן השבי.
קונצ'ק מציע לאיגור ברוחב לבו תפקיד בכיר בצבאו ,אולם זה מסרב .בינתיים צופים
השניים בריקודי הפולובצים שהבמאי נטל מן הבלט של דיאגילב .לבסוף נענה איגור להצעתו
של אובלר ,בוגד פולובצי המציע לנסיך להימלט בסירה .השניים בורחים ,ואיגור שב אל
מכורתו ,היישר לזרועותיה של ירוסלבנה אשתו המאושרת ,הזוכה בסרט לפיתוח מרשים
של אישיותה בניגוד למעמדה השולי בשירה האפית .איגור מקבץ גייסות ויוצא לקרב נוסף
מול הפולובצים .הפעם אין אותות מנבאי רע ,השמש אינה לוקה ,והתחושה היא של ניצחון
המצפה בפתח.
בדומה לסרטו של אנתוני מאן ,אל־סיד ( ,)1961המעניק לגיבור הרקונקיסטה ממד אפי
שהמלה הכתובה אינה מסוגלת להביע ,כך גם סרטו של טיחומירוב במקרהו של איגור.
מדמות הכלואה בסד המלים של השירה האפית הקצרה ,זוכה איגור של הסרט האפי בממד
אשר לו זוכים אל־סיד של מאן או קרימיהילד בניבלונגים של פרינץ לאנג (.)1924
הסרט ,הפטור ממגבלות הבמה ,פורץ אל מרחבי הסטפים הרוסיים ומדגיש את מערך
הקרבות הפנורמי התופס חלק ניכר מן העלילה .השילוב בין רקדני בלט קירוב מזה ואימיה
הריאליסטיים של סערת הקרב מזה ,מעניק ממד דרמטי שהאופרה לעולם לא תוכל להשיג
במיטת הסדום של בימת התיאטרון .יתרה מזו ,הסרט מאפשר לחלץ את איגור ,גיבור העלילה
המקורית ,מן השוליים של האופרה והבלט ולהעמידו במרכז היצירה .ואכן ,בוריס חמלניצקי,
הנמנה עם טובי השחקנים של שנות השבעים בקולנוע הסובייטי ,מעניק לסרט עומק אנושי
המצוי הרחק מעל ומעבר לכישרון המשחק של הבריטון המצוי .מחולות הפולובצים נהנים
אף הם מביצוע מעורר התפעלות ,שילוב בין כושרם האתלטי של רקדני בלט קירוב לזוויות
מצלמת הקולנוע .העובדה שהנהר השוטף הוא נהר של ממש ,כמו גם היערות ,השדות
והבתים ,מונעת מן הסרט את חדגוניות הליברית המושר רק על נופי דיקט וקרטון.


שירת הנסיך איגור – האומנם זיוף?
”“Oui, c'est un Faux, mais un Faux du douxième siècle.

הנסיך איגור

56
B. Unbegaun

בעת ובעונה אחת עם המהומה שהתעוררה סביב סוגיית הזיוף של שירת אוסיאן למקפרסון,
התעוררו גם ספקות אצל מומחים בנושא היצירה שלפנינו .חוקרים ,בעיקר פילולוגים דוגמת
פ .ויאזמסקי ( )P.Wiazemskiאו ו .מילר ( )W. Millerהעלו סימני שאלה כבדים באשר
למקוריותו של האפוס**.
אחת השאלות המטרידות את החוקר היא ,כיצד זה – לנוכח העובדה שמדובר ביצירת
מופת בעלת השפעה שנים רבות לאחר שנכתבה – שרד עותק אחד בלבד וגם זה אבד
בלהבות השריפה של  ?1812התשובה המקובלת היא שאם אמנם היו עותקים נוספים ,אלה
הושמדו על ידי הכנסייה בשל הרוח הפגנית השורה על האפוס הקצר .יש לזכור כי הבעלות
הבלעדית של הכנסייה האורתודוקסית ברוסיה על כתבי יד הייתה קשוחה בהרבה מזו ששררה
באירופה המערבית ,והקלה על מלאכת השמדת העותקים ,אם אכן היו כאלה בנמצא .מכאן
שהעותק הנותר זכה לשרוד רק בדרך מקרה.
אחד החוקרים המטיל ספק במקוריות היצירה – הגם שמהיבט אחר – הוא חוקר הספרות
הסלבית אדוארד ל .קינן ( .)Edward L. Keenanקינן טוען בשורה של מאמרים כי היצירה
היא זיוף בנוסח של שירת אוסיאן ,ונכתבה למעשה בידי חוקר צ'כי***.
במאמר שפרסם קינן בירחון הצ'כי ( Dějiny a současnostעבר והווה) ,טוען המחבר כי
השיר האפי נכתב בידי פילולוג ומשורר צ'כי בשם יוסף דוברובסקי ,סמוך לשנת  .1792קינן
יוצא מתוך הנחה לפיה ה"עובדה" כי כתב היד המקורי עלה באש ב 1812-ולא נמצא עוד,
מעוררת חשד למעשה רמייה .כך גם הנסיבות בהן "נמצא" (המרכאות הן של קינן)
העותק בארכיונה של יקטרינה .קינן מצא ביצירה מספר רב של ביטויים מן העגה של
בוהמיה****.
הנחותיו של קינן ,הן בספרו והן במאמר הנזכר לעיל ,עוררו סערה בתחום וזכו לשורה של
תגובות חריפות .המעניינת ביותר מביניהן מצויה במאמרה של אולגה סטרחוב *****,המנתחת
אחת לאחת את הדוגמאות שמביא קינן ומבקשת להוכיח שהמכונים בלשונו של קינן "ביטויים
 "כן] ,הנסיך איגור[ הוא זיוף ,אך זיוף מן המאה ה ".12-מובאה מדברי פרופ' בוריס אונבגון ,איש אוקספורד,
מומחה לשירה סלבית עתיקה.
** ראו בנידון את חיבורה של אגניישקה קורניינקוAgnieszka Korniejenko, Ukrainski modernizm: Próba :
.periodyzacji procesu historycznoliterackiego, Kraków. Universitas, 1998
*** וראו ספרו של קינןJosef Dobrovský and the Origins of the Igor' Tale, Cambridge, MA: Distributed :
by the Harvard University Press for the Harvard Ukrainian Research Institute and Davis Center for
.Russian and Eurasian Studies, 2003
לפרטים ראו.<http://cepolsite.republika.pl/archiv.htm> :
****
Olga Strakhov, “The Linguistic Practice of the Creator of the Igor Tale and the Linguistic Views of
*****
.Josef Dobrovský”, Palaeoslavica 11, 2003
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מן העגה של בוהמיה" ,מצויים לא רק בשירת איגור אלא גם בכרוניקות בנות התקופה (מן
המאות ה 11-עד ה )13-שאיש אינו מטיל ספק במקוריותן.
היבט אחר של הטוענים לזיוף היצירה הוא השוואת שירת הנסיך איגור ליצירה פיוטית
קצרה אחרת ,זו המכונה זדונשצ'ינה ”( “Задонщинаמילולית" :מעבר לדון").
הזדונשצ'ינה נכתבה אי שם במחצית הראשונה של המאה ה ,15-שרדה בשישה עותקים,
ותוכנה מהלל את פועלו של הנסיך דמיטרי דונסקוי ואת ניצחונו הגדול על צאר הטטרים,
ממאי ( ,)Мамайבקרב קוליקובו הנודע ( .)1380הדמיון הלשוני בין שתי היצירות רב עד
להפתיע ,החל בסגנון ומטבעות לשון וכלה בשימוש בסמלים ועוד.
למותר לציין שעל פי הפוסלים על הסף את נימוקי הטוענים לזיוף ,הזדונשצ'ינה היא
עדות להשפעה הרבה של שירת הנסיך איגור על השירה הרוסית העתיקה .ואילו הגרסה
הנאחזת בזיוף טוענת את ההפך .לפי גישה זו הזייפן עשה שימוש בזדונשצ'ינה ,וממנה נטל
את אותם המרכיבים המופיעים ביצירה שחיבר בשלהי המאה ה.18-
עם התומכים הנלהבים במקוריות האפוס נמצא בין היתר את קרל מרקס ,מי שבמכתבו אל
אנגלס משבח את היצירה במילים שלאו דווקא עולות בקנה אחד עם תפיסתו הקוסמופוליטית
של מחבר הקפיטל" :האפוס" ,כותב מרקס" ,מביא לידי ביטוי את הבעיה האקטואלית תמיד
של שילוב האידיאה והעוצמה ,וכך רותם את העם לאחדות לאומית ומעורר בלבו את הזיקה
הפטריוטית למכורתו".
אולם האפוס זכה ללגיטימציה אצל חוקרים רבים ,ולאו דווקא משיקולים אידאולוגיים כי
אם על יסוד מחקר פרטני רב שנים .הבולט ביניהם הוא הלינגוויסט הרוסי דמיטרי ליחצ'וב
( ,)Дми́ трий Серге́евич Лихачёв, 1999-1906גדול חוקרי הספרות הרוסית העתיקה
בעידן הסובייטי .ליחצ'וב הקדיש שורה של מחקרים לנושא שירת איגור .מחקריו ,שראו אור
החל משנות ה 30-ועד העשור השמיני של המאה הקודמת ,הם מופת של הכלאת מחקר
לינגוויסטי עם מקורות היסטוריים ותרבות החומר של התקופה .לא יהיה זה מופרז לטעון כי
הוא האיש שקבע סופית ונחרצות כי אין המדובר בזיוף ספרותי.
לאחר שנים של מחקר ושחזור היצירה בניהולו של דמיטרי ליחצ'וב ,הוציאה האקדמיה
של ברית המועצות מסמך שהוא "שחזור אופטימלי ,ככל שהמחקר המודרני מאפשר זאת ,של
האפוס מן המאה ה ,"12-כפי שנכתב במבוא המפרט את שלבי המחקר .מאז ועד הנה נקבע
מקומה של שירת איגור בתודעה הרוסית והאוקראינית כאפוס לאומי ,ובכך אכן מסיים העורך
את המבוא" :גם לנו נמצא אפוס לאומי אותו חיברו אבות אבותינו ,מי ששרו את גדולת
האומה הרוסית "...כך תפסה את מקומה השירה האפית הקצרה לצד האפוסים ההומריים,
האנאידה ,שירת רולן ,הניבלונגים ,אל־סיד ,הוולסונגה סאגה ,הקלאוולה והאפוס הסרבי.




להרחבה ראו את מאמרו של ד .ליחצ'וב ב"אחרית דבר" לכרך זה.
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קריאת הכתוב כלשונו – שירה אפית או שמא אימפרסיוניזם פיוטי
מעידן אחר?
הטקסט המקוטע של היצירה ,המדלג קדימה ואחורה בזמן ובתוכן ,נקטע לפתע ופותח בנושא
שונה ,מעלה על הדעת את נוסח הקיטוע בשירה המודרנית (משהו בנוסח הדילוגים קדימה
ואחורה אצל עזרא פאונד בקנטוס).
קריאת הכתוב כלשונו ,קרי :התייחסות אל הטקסט המורכב כיצירה פיוטית מתוחכמת,
אימפרסיוניסטית ,בעלת רבדים סרקסטיים וגדושה בסימבוליזם מעל ומעבר למקובל בשירה
האפית ,היא אפשרות נוספת של תפיסה אסתטית במקרה של שירת הנסיך איגור .גישה כזאת
פוטרת את הקורא מן הצורך לעקוב אחר הנרטיב כתנאי ללוז השירה האפית :העלילה.
למותר לציין שהרוב המכריע של חוקרי היצירה ממסגר אותה במערך השירה האפית
המקובלת והמוכרת היטב .מכאן שאם מבנה היצירה בכללותה ומבנה המשפט הבודד אינם
עולים בקנה אחד עם הנחת היסוד של החוקר ,מסקנתו תהיה כי המקור הנמצא בידינו פגום
במידה רבה ,ומתפקידו של החוקר הוא לתקן את המעוות על ידי מילוי החסר ואף הכנסת
שינויים במבנה היצירה עצמה .וזאת על פי רוב בטענה שבעידן הנעדר זכויות יוצרים ,המעתיק
האלמוני ,מטעם זה או אחר ,כגון צנזורה של הכנסייה או אי־הבנת הכתוב מצדו ,הכניס
שינויים בטקסט המועתק .גישה אחרת תולה את האשם במחבר המקורי העלום ,שמהעדר
כישרון לא עלה בידו להעניק לנו יצירה אפית בוגרת שממוקדת בעלילה ההרואית ,דוגמת
שירת רולן ,אל־סיד או הניבלונגים .הנה כי כן ,חוקר האפוס יעדיף להתייחס אל מה שעשוי
להיות כלי ספרותי ותכונה פיוטית מכוונת ,כאל שיבוש לשון או תחביר ,העתקה שגויה או
"נעלם שטרם נמצא לו פתרון".
הדוגמה הטובה ביותר המאפיינת סוגיה זו והמוכרת לכותב שורות אלו ,היא התרגום של
שירת הנסיך איגור לאנגלית בידי ולדימיר נבוקוב .נבוקוב איננו רק משורר מעולה אלא גם
חוקר מובהק של השירה הרוסית ,ותרגומו הוא אפוא מלאכת תרגום ומחקר בעת ובעונה אחת.
על מנת לגבור על הקושי של הקיטוע והעדר הרצף בעלילה ,נוקט נבוקוב בשני אמצעים.
א .ממלא את החסר במילים משלו שהוא מכניס בסוגריים לציון העובדה שהללו נעדרות מן
הטקסט המקורי .ב .המתרגם משנה מיקום של קטעים שלמים ,בעיקר בתחילת היצירה ,על
מנת לזכות ברצף עלילתי בהיר והגיוני ,קרי :לתקן את כשליו של המשורר המקורי.
להלן דוגמה (שורות  341-337על פי הספרור של נבוקוב):
…dread Svyatoslav, the Great
[Prince] of
Kiev,
[who kept the Kumans] in dread.
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…He beat down [the Kumans] With his
“Святъславъ

המקור הרוסיгрозный великый Кіевскый. Грозою бяшеть :
”… притепалъ своимиאינו מעניק לסבייטוסלב את תואר "הנסיך" [ ,]Princeאינו מאזכר
את "הקומאנים" ( )Kumansכלל ,ואיננו טוען שסבייטוסלב "הטיל על הקומאנים את"...
( .)who kept the Kumansאין ספק שהתוספות של המתרגם מעניקות לעלילה בהירוּת

יתר ,אולם ספק אם נימת הפטרונות של נבוקוב ,המחיל על הכתוב את כללי המבנה האפי,
מגישה לקורא את השיר המקורי .זאת משום שקיימת אפשרות לראות ביצירה תופעה יוצאת
דופן בקרב שירות העלילה בנות התקופה ,ולהתייחס אליה כאל מעין בלדה לירית המשלבת
מרכיבים אפיים עם סגנון חריג במיוחד ,פרי גאוניותו של פייטן יוצא דופן מן המאה ה.12-
הראשון שהציע גישה זאת ,הגם שבזהירות מרבית ותוך הסתיגויות רבות ,היה חוקר השירה
הרוסית בימי הביניים ,המדיאבליסט הצרפתי א .מאזון.
הניסיון לקרוא את הכתוב כלשונו על בסיס ערכים של שירה לירית חריגה לתקופה,
ייעשה בזאת משני היבטים :הסרקזם התוכני והסימבוליזם הפיוטי.

הסרקזם
בטרם יציאה אל הקרב מצטייר איגור בעיני הקורא כדמות של גיבור טרגי ,היוצא למלחמה
למרות ועל אף שורה של אותות מבשרי פורענות .כך נהגו גיבורי השירה לפניו ואחריו ,ואחת
היא אם זהו אודיסאוס ההלני ,רולן הצרפתי או הצאר לזאר הסרבי המשליך את נפשו מנגד
בקרב קוסובו .מכאן הצהרתו נסוכת הגבורה של איגור בתחילת השיר:
דִּ ֵ ּבר ִאיגוֹ ר ֶאל ַהדְּ רוֹ זִ 'ינָ ה:
"ע ִדיף ַה ּ ָמוֶ ת
"א ַחיָ ",א ַמרָ ,
ַ
ַ ּב ֶח ֶרב ִמ ְ ּנ ִפילָ ה ַ ּב ּׁ ֶש ִבי.

44
И рече Игор къ дружинѣ своей:-"Луце жъ бы потяту быти,
"!неже полонену быти

אולם כל עיקרה של יצירה זו הוא נפילתו של איגור בשבי ומנוסתו (הלאו דווקא מכובדת)
בסיוע בוגד פולובצי .היפוך תמוה זה סותר בעליל את הקוד המוסרי של הגיבור האפי.
וכי יעלה על דעתו של רולן לתקוע בקרן ולהזעיק עזרה מול הסרצנים? וכי יחדל אל־סיד


להרחבה ראו .A. Mazon, Le Slovo d’Igor. Paris, 1940 :וכןОсетров Е.И., “Мир Игоревой песни”, М., :
.“Современник”, 1977
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לחזר אחר מחילת אלפונסו המלך ,או האם תגלה קרימהילדה ברגע אחרון רחמים של
רעיה ואם?
כיצד ניתן להתייחס אפוא אל דמותו של איגור? האומנם מדובר בכשל פיוטי של המחבר
העלום שלא עמד בעיקרי הקוד האבירי ,או שמא בסרקזם מושחז הבא לאפיין את אישיותו
הפזיזה והמתעתעת של איגור מיודענו? ואם כך ,האם בנה המשורר העלום עלילה מרושלת,
או שהיה משורר מתוחכם ומורכב העושה שימוש מושכל בדקויות של אירוניה פיוטית? האם
המבנה נעדר ההיגיון של היצירה איננו אלא מסך עשן שמאחוריו מסתתר מסר פיוטי יחיד
במינו?
הדוגמה שהובאה לעיל היא מקרה נקודתי .אולם ניתן להרחיב את המבט האירוני אל
הפתיחה כולה ,כאשר המחבר "ממליץ" לכאורה על סגנון כתיבה ארצי וצמוד לעובדות,
בניגוד ל"הפלגות בויאן" שהוא מתאר בסדרה של דימויים:
ִּכי זֶ ה בּ וֹ יָ אןֲ ,חכַ ם ַה ּׁ ִשיר,
[]...
[ה ָ ּז ִמיר]
ֶאת ֲהגִ יגָ יו ְּכמוֹ ַ
ֵ ּבין ִאילָ נוֹ ת ֵה ִטיס ,וּכְ מוֹ
זְ ֵאב ָאפֹר ׁ ָש ַעט ָ ּב ָא ֶרץ
וּכְ מוֹ ַה ֶ ּנ ׁ ֶשר ַה ָּכסוּף
לָ ֲענָ נִ ים ִמ ּ ַמ ַעל ָטס.

10

14

כיוון שכך ,ובניגוד לבויאן ,קובע המספר:
ִאם ָּכ ְך ,נַ ְת ִחיל ׁ ִש ֵירנ ּו זֶ ה
ַעל ּ ִפי ָה ֵארו ִּעים ֲא ׁ ֶשר
ִמ ְת ַר ֲח ׁ ִשים ָ ּב ֵעת ַה ּזֹאת,
וְ לֹא ְ ּב ַה ְפלָ גוֹ ת בּ וֹ יָ אן.

9

אולם קביעתו הנחרצת של המשורר איננה עומדת במבחן ,ולמעשה ,אם נתבונן על היצירה
כמקשה אחת ,ההפך הוא הנכון .לא סיפור המעשה הרצוף והמתנהל בהיגיון הוא דרכו של
האיש ,כי אם בדומה לאותו בויאן "חכם השיר" ,פוצח אף הוא בתיאורים קטועים ונעדרי
היגיון פנימי של עלילה ,כמו" :זְ ֵאב ָאפֹר ׁ ָש ַעט ָ ּב ָא ֶרץ  /וּכְ מוֹ ַה ֶ ּנ ׁ ֶשר ַה ָּכסוּף  /לָ ֲענָ נִ ים ִמ ּ ַמ ַעל
ָטס ".קרי :הוא עצמו נסחף ברוח ההשראה הפיוטית הנוחתת עליו ומכוונת את קולמוסו.
מכאן שתחת שיר תהילה מסורתי הבא להלל את גבורת אבירי מכורתו ,אין הוא חדל מלתאר
תואם הלחן של
את סיוטיו שלו" .שירתו" ,כפי שציינה בדימוי נאה טטיאנה פפר" ,איננה ַ


.Tatiana Fefer, “The Slovo o polku Igoreve: A Poetic Dream,” in: Russian Literature, Vol. 42, 1997
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הזמיר כי אם קקפוניה של קרקור עורבים בחשכה ...של יבבות שועלים וצרחת הדייבה
המנבאת פורענות".

הסימבוליזם
כפי שצוין לעיל ,אחת התכונות יוצאות הדופן בשירת איגור לעומת המקובל בשירה האפית
המדיאבלית ,היא הסימבוליזם ,המלווה את הכתוב לכל אורכו ובכך מעניק ליצירה ממד פיוטי
הזר כליל לשירה האפית בימי הביניים ,כפי שהיא מוכרת לנו.
האפלה והדמדומים השורים על הכתוב ומטביעים בו
ֵ
מרכיב סמלי מכריע ביצירה הוא
נופך סוריאליסטי .ליקוי החמה בפתיחה כמו ממשיך ועוטה את השיר כולו בתחושה של
קדרות תוכנית וצורנית כאחת .העלילה הקשה המנבאת פורענות מתרחשת באווירה של
דמדומים .היציאה אל המסע מתרחשת כאשר:
ָ ּגנְ ָחה ְס ִביבוֹ ֶח ׁ ְשכַ ת ַה ַּליְ לָ ה,
ַה ִ ּצ ּ ֳפ ִרים נָ ְסק ּו ְ ּב ַפ ַחד;

105

מנגד ,הפולובצים שועטים אל חופי הדון בעוד" :חוֹ ְרקוֹ ת ָה ֲעגָ לוֹ ת ַ ּב ַּליְ לָ ה" ( ,)115וכאשר מקץ
הלילה הארוך מפציע הבוקר ,גם אז:
ַה ּׁ ַש ַחר ָקם ְ ּבאוֹ ר ַה ַּל ַהב,
ַ ּב ֲע ָר ֶפל ֻּכ ּס ּו ַה ְּס ֶט ּ ִפים.

130

השחר אמנם קם ,אבל:
ִעם ׁ ַש ַחר לְ ָמ ֳח ָרת ַה ּיוֹ ם
נָ גַ ּה ַהדָּ ם ְ ּבאוֹ ר ָר ִק ַיע.
ָענָ ן ׁ ָשחֹר ִמ ָ ּים ֵהגִ ַיח...
ּ ָפ ׁ ַשט ַעל נַ ַחל ַה ַּקיָ אלָ ה
ַהח ׁ ֶֹש ְךֶ ,את ָהאוֹ ר ֵ ּג ֵר ׁש.

160

398

וכך הלאה והלאה.
"עלָ מוֹ ת
רק בשורות הסיום של היצירה ,בשוב איגור אל מכורתו ,כאשר מקבלות את פניו ֲ
אוֹ ְמרוֹ ת ׁ ִש ָירה" ,רק אז" :זוֹ ֶה ֶרת ׁ ֶש ֶמ ׁש ָ ּב ָר ִק ַיע" (.)751
הסמל האחר הוא הטבע הנוטל חלק פעיל בעלילה .כך עם תבוסתו של איגור בקרב מול
הפולובצים:
ָּכאן ְ ּביָ גוֹ ן ָק ֵמל ָה ֵעשֶׂ ב,
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וְ ָה ִאילָ ן ָא ֵבל ַמ ְר ִּכין
ֶאת ֲענָ ָפיו ְ ּב ַצ ַער ַא ְר ָצה.

282

המספר המבקש להזעיק את נסיכי רוס לצאת למלחמה ולסייע בידי איגור ,מתאר באוזניהם
את הטבע האבל על גיסותיו המובסים:
ַק ְרנֵ י ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש דָּ ֲעכ ּו
וְ ָה ִאילָ ן ֶאת ַעלְ וָ תוֹ
ִה ּׁ ִשיר ָ ּברו ַּח ָה ָר ָעה
לִ גְ דוֹ ת ַה ּסוּלָ ה וְ ָהרוֹ ס.

514

הוא קורא לעזרו את נהר הדון:
ַהדּ וֹ ן קוֹ ֵרא לְ ָך ,נָ ִס ְיך,
לַ ִ ּנ ָ ּצחוֹ ןֶ ,את ַא ִ ּב ֶיר ָיך
קוֹ ֵרא הוּא...

516

הנסיך הנמלט על גלי נהר הדונייץ מגלגל שיחה עם מיטיבו ,הנחל:
ֲאזַ י דִּ ֵ ּבר נְ ַהר ַהדּ וֹ נְ יֵ ץ:
"ת ִה ָּל ְת ָךַ ,ה ָ ּנ ִס ְיך ִאיגוֹ ר,
ְּ
ְ
ִהיא לֹא דָּ ָבר ׁ ֶשל ַמה ְ ּבכָ ך"...
ֵה ׁ ִשיב ִאיגוֹ ר" ,הוֹ דּ וֹ נְ יֵ ץָ ",סח700 ...
לצד הנהרות ,העשב הקמל והאילן המרכין את עלוותו בעצב ,תפקיד רב חשיבות ממלאים גם
חיית הארץ ועוף השמים .כך הזאב וחיית הפרא ,כך הזמיר ,העורבים ,הקאקים ,הברבורים.
כך ירוסלבנה המדמה כי היא קוקייה הטסה אל אהובה ,להביא מזור לפצעיו.
"על ֵ ּגיסוֹ ֶת ָיךַ ,ה ָ ּנ ִס ְיך,
ַ
ְ ּבכַ נְ ֵפ ֶיהם עוֹ פוֹ ת ֵהלִ יט ּו
וְ ֶאת דָּ ָמם לִ ֵּקק ַה ּ ֶפ ֶרא".

548

אולם הדימוי הקשה והאכזר מכולם הוא התיאור הסמלי של שדה הקרב לגדות הנהר נמיגה,
שם הובס וססלב בידי הפולובצים:
ְקנֵ י ַה ּׁ ִשבּ ֹלֶ ת ְ ּבנֶ ִמיגָ ה
ּ ְפזו ִּרים ְּכמוֹ ֻ ּגלְ גּ וֹ לוֹ ת ָס ִביב.

מבואות

63
מוֹ ַרג ׁ ֶשל ּ ֶפלֶ ד דָּ ׁש ָ ּב ֶהם,
חוֹ ֶמ ֶקת ֵמ ִר ְצ ּ ַפת ַהדַּ יִ ׁש,
ְמנֻ ּ ָפה ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש ִמן ַהגּ וּף.
...
ְ ּב ֵח ְטא ׁ ְשתוּלִ ים חוֹ ֵפי ַה ַ ּנ ַחל
ו ְּב ַע ְצמוֹ ת ְ ּבנֵ י רוּס זְ רו ִּעים.

590


הערה על התרגום
הקושי בתרגום יצירה זו ניכר כבר בניסיון לתת משמעות למשפטי הפתיחה:
Не лѣпо ли ны бяшетъ, братие,
начяти старыми словесы
трудныхъ повѣстий о пълку
?Игоревѣ, Игоря Сватъславлича
начати-же ся тъй пѣсни
по былинамь сего времени,
?а не по замышленію Бояню
Боянъ бо вѣщій

תרגום מילולי ,הנעדר מרכיב פיוטי ,של שורות אלו יהיה:
שמא יהיה זה יאה ,אחי ,להתחיל בסגנון עתיק את עלילותיו הקשות של
חיל איגור ,איגור בן סבייטוסלב? [או שמא עלינו] להתחיל את השירים על
פי סיפורי הזמן הזה ולא על פי הפלגותיו של בויאן? בויאן החוזה.
בהמשך מתואר בויאן כמי שבודה מלבו את עלילות שירתו ,בעוד המספר הנוכחי מבקש למסור
לנו את העובדות כהווייתן .מכאן ניתן להסיק שמשפטי הפתיחה שוללים את נוסח שירתו
של בויאן .סביר אפוא להניח שהכוונה לשאלה רטורית הבאה להדגיש כי בניגוד להפלגות
דמיון של משורר מוכה השראה ,כוונת המחבר הנוכחי להעניק ליצירה ממד היסטורי של כאן
ועכשיו .ואכן ,הצלבת פרטי היצירה עם הכרוניקות בנות הזמן מעלה כי רב ביצירה הדיוק
הנרטיבי ,ואם עושה המשורר שימוש במטפורות ,סמלים והפלגות דמיון ,כל אלה אינם כי
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אם לוויית חן לתיאור היסטורי מדויק למדי .במובן זה יוצאת שירת הנסיך איגור דופן מכלל
השירה האפית מימי הביניים ,הגדושה באנכרוניזמים ועיוותים היסטוריים הבאים לשרת את
תפיסתו הלאומית של המחבר.
קושי נוסף המסתתר בשורה השלישית של הכתוב ,נוגע למלים,трудныхъ повѣстий :
מילולית" :סיפורים קשים" .אין לדעת אם התואר "קשים" מוסב על הסיפורים או על
עלילותיו של איגור .ההיגיון מחייב אותנו להתייחס אל העלילה ,שהרי המדובר בסיפור טרגי,
קרי .трудны :מכאן שבמקרה זה הפתרון פשוט לכאורה ,אולם זהו פתרון הגיוני הנובע
מן התוכן ולאו דווקא מן התחביר .במקרים דומים במהלך היצירה ,התשובה אינה כה חד־
משמעית ,ובפני המתרגם ניצבת שאלה שספק אם יש לה מענה.

המשקל
מאחר שהיצירה איננה מחורזת ,האתגר הפרוזודי היחיד הניצב בפני המתרגם הוא המשקל.
המשקל האוקטוסילאבי בו בחרתי לתרגם את היצירה מתנגן באופן טבעי בחלק מן התרגומים
המודרניים לרוסית .אולם יש לזכור כי זו בחירה שרירותית הנעדרת סימוכין במקור הכתוב
ברצף פרוזאי ,ללא סימני פיסוק ולעתים אף ללא רווח בין מילים .הנה כי כן ,שורות השיר
הקצובות שלעיל ,נראות כך בהעתק המקורי:
Не лѣпо ли ны бяшетъ братие начяти старыми словесы трудныхъ
повѣстий о пълку Игоревѣ Игоря Сватъславлича начати-же ся тъй
ѣсни по былинамь сего времениа не по замышленію Бояню Боянъ
… бо вѣщій

(וראו את דף הפוליו של המקור מארכיונה של יקטרינה בפרק המבוא ).מן הדין לציין שדף
הפוליו נערך אף הוא ,קרוב לוודאי בידי קבוצתו של ניקולאי קרמזין .עדות לכך הם סימני
הפיסוק המודרניים בהעתק ,שלא היו קיימים בימי הביניים .הפיכתה של הפרוזה הפיוטית
של המקור לשירה הנכתבת בשורות קצרות היא כאמור החלטה שרירותית של העורך (או
המתרגם) הבוחר כרצונו היכן להכניס סימני פיסוק ואיפה לקטוע את שורת הפרוזה על מנת
להעניק לכתוב צורה של שיר.
כך למשל בחר א .צ'סנוקוב ( ,)Чесноковאחד מבין עשרים ושמונה המתרגמים של
שירת הנסיך איגור לרוסית מודרנית ,לשמור על המשקל האוקטוסילאבי בבחינת חוט שני
הכורך את היצירה במבנה פיוטי ,הגם שתוך כדי יוצאי דופן לא מעטים.
Не начать ли, не приняться ль
Други, братья песнопевцы,

מבואות
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Повесть о кровавых битвах
Стародавними словами.
Повесть о походе грустном
Летопись кровавой брани
Святославовича брани
Князя Игоря походе.

. הקורא רוסית ישים בוודאי לב ל"חירות המשורר" בו נוקט צ'סנוקוב בתרגומו,אגב
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אולם לא זו בלבד שלא הכול נהגו כך ,אלא שגדול חוקרי היצירה ומתרגם דגול בזכות עצמו,
דמיטרי ליחצ'וב ,בחר במשקל פתוח .אמנם השורה האוקטוסילאבית מופיעה גם בתרגומו,
אולם לא ככלל פרוזודי.
Не пристало ли нам, братья,
начать старыми словами
печальные повести о походе Игоревом,
?Игоря Святославича
Пусть начнется же песнь эта
по былинам нашего времени,
а не по замышлению Бояна

בתרגום הנודע ביותר באנגלית ,זה של ולדימיר נבוקוב ,נעדר השיר כל משקל .אם לצרף
לכך את התוספות שהמתרגם שוזר ביצירה עצמה להבהרת התוכן ,וכן את שינויי מקומם של
קטעים שלמים ,הרי שאין ספק כי התוצאה תהיה בהירה מאוד ומובנת .עם זאת ייעלם ממנה
מרכיב רב ערך ,והוא מורכבותה הפיוטית.
Might it not become us,
brothers,
to begin in the diction of yore
the stern tale
of the campaign of Igor,
?Igor son of Svyatoslav

תרגום אחר לאנגלית ( )Leonard A. Magnus 1915פוסח אף הוא על משקל מוביל ,וגרסתו
היא למעשה פרוזה פיוטית הלובשת משום־מה צורת שיר.
Were it not seemly to us, brothers, to
begin in ancient diction the tales
of the toils of the army of Ígoŕ,
?Ígoŕ Svyatoslávič



לקוראי רוסית מומלץ להיעזר בסוגיות תרגום לרוסית מודרנית של היצירה ,באתר:

net/slovo/trans.php?it=bw

http://nevmenandr.

שער היצירה בהוצאה איטלקית משנת  .1927קרלו בוסטוני (.)Bustoni
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בּוסה
ּות ָ
אַ .ה ְּק ָרב  -נִ ָּצחֹון ְ

()207-1

יחה
ְּפ ִת ָ
ֲהלֹא ָראוּי לָ נוַּ ,א ַחי,
ְ ּבנֻ ַּסח ֶק ֶדם ֶאת ׁ ִש ֵירנ ּו
ַ ּב ֲעלִ ילוֹ ת ִאיגוֹ ר לִ ְפ ּת ַֹח
ו ַּב ְּתלָ אוֹ ת ְ ּבגֵ יסוֹ ָתיו
ׁ ֶשל ַה ָ ּנ ִס ְיך ֶ ּבן ְס ְביַ טוֹ ְסלָ ב?
ִאם ָּכ ְך ,נַ ְת ִחיל ׁ ִש ֵירנ ּו זֶ ה
ַעל ּ ִפי ָה ֵארו ִּעים ֲא ׁ ֶשר
ִמ ְת ַר ֲח ׁ ִשים ָ ּב ֵעת ַה ּזֹאת,
וְ לֹא ְ ּב ַה ְפלָ גוֹ ת בּ וֹ יָ אן.
ִּכי זֶ ה בּ וֹ יָ אןֲ ,חכַ ם ַה ּׁ ִשיר,
ִאם לְ ַה ֵּלל ָח ַפץ ּ ְפלוֹ נִ י
וּלְ ׁ ַש ֵ ּב ַח ַמ ֲעשָׂ יו,
ֶאת ֲהגִ יגָ יו ְּכמוֹ ַה ְּסנָ ִאי


מספור השורות על פי מקומן במקור הרוסי.
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Не лѣпо ли ны бяшетъ, братие,
начяти старыми словесы
трудныхъ повѣстий о пълку
Игоревѣ, Игоря Сватъславлича?
начати-же ся тъй пѣсни
по былинамь сего времени,
а не по замышленію Бояню?
Боянъ бо вѣщій, аще кому
хотяше пѣснь творити,
то растекашется мыслію по древу,
сѣрымъ волкомъ по земли,
шизымъ орломъ подъ облакы?
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ֵ ּבין ִאילָ נוֹ ת ֵה ִריץ ,וּכְ מוֹ
זְ ֵאב ָאפֹר ׁ ָש ַעט ָ ּב ָא ֶרץ
וּכְ מוֹ ַה ֶ ּנ ׁ ֶשר ַה ָּכסוּף
לָ ֲענָ נִ ים ִמ ּ ַמ ַעל ָטס.
ִס ּ ֵפר ֵּכ ַיצד ֶאת ַה ּ ְמ ִריבוֹ ת
זָ כַ ר ִמן ַה ָ ּי ִמים ָע ָברוּ,
ֵּכ ַיצד ִמנְ יַ ן נִ ִ ּצים ׁ ִש ֵ ּגר
ַעל לַ ֲה ָקה ׁ ֶשל ַ ּב ְרבּ ו ִּרים,
אשוֹ נָ ה
וְ ַה ִ ּנלְ ָּכד לָ ִר ׁ
אשוֹ ן ּ ָפ ַצח ְ ּבזֶ ֶמר
הוּא ָה ִר ׁ
ּ
לְ יָ רוֹ ְסלָ ב ִ ּגבּ וֹ ר ִמ ֶק ֶדם
וְ לִ ְמ ְס ִט ְיסלָ ב ַא ּ ִמיץ ָהרו ַּח –
הוּא ׁ ֶש ּׁ ָש ַחט ֶאת ֶר ֶד ְדיָ ה
ֶאל מוּל ֵעינֵ י ֵ ּגיסוֹ ת ַקסוֹ גִ ים
וּלרוֹ ַמן ֶ ּבן ְס ְביַ טוֹ ְסלָ ב
יְ ֵפה ַה ּת ַֹאר.

20

ַא ְך ִאם ֶאת ָה ֱא ֶמת לוֹ ַמר,
ַא ַחי ,בּ וֹ יָ אן זֶ ה לֹא ׁ ִש ֵ ּגר
ִמנְ יַ ן נִ ִ ּצים ַעל לַ ֲה ַקת
ַה ַ ּב ְרבּ ו ִּרים.
ֶא ָּלא נָ ַתן ֶא ְצ ְ ּבעוֹ ָתיו,
יְ ֵדי נָ ִביא – ַעל ֵמ ָית ִרים
ַח ִ ּיים וְ ֵאלּ ּו ְ ּבקוֹ ל ַר ַעד
ּ ָפ ְצח ּו ְ ּב ׁ ִשיר ִמזְ מוֹ ר לִ כְ בוֹ ד
ְּת ִה ָּל ָתם ׁ ֶשל נְ ִסיכִ ים.
ָה ָבה נִ ְפ ַּתח ֵאפוֹ אַ ,א ַחי,
ימיר,
ֶאת ִס ּפו ֵּרנ ּו ִ ּבוְ לָ ִד ִ
ִמ ִ ּגבּ וֹ ֵרי יָ ִמים ָע ָברוּ,
וְ ַעד ִאיגוֹ ר ַה ַחי ִע ּ ָמנוּ.
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помняшеть бо, речь,
первыхъ временъ усобицѣ.
Тогда пущашеть соколовь
на стадо лебедей:
который дотечаше,
та преди пѣснь пояше;
старому Ярославу,
храброму Мстиславу,
(иже зарѣза Редедя
предъ полкы косожьскыми),
красному Романови Святъславличю.
Боянъ же, братие,
не десятъ соколовь
на стадо лебедѣй пущаше;
нъ своя вѣщіа пръсты
на живыя струны въскладаше;
они же сами княземъ
славу рокотаху..
Почнемъ же, братіе, повѣсть сію
отъ стараго Владимера
до нынѣшняго Игоря,
иже стягну умъ крѣпостію своею
и поостри сердца [своего] мужествомъ;
наполънився ратнаго духа,
наведе своя храбрыя полъкы
на землю Половецькую
за землю Руськую.
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ְ ּבעֹז ׁ ִש ֵ ּנס ָמ ְתנָ יו ַה ֶ ּג ֶבר,
לִ בּ וֹ ְ ּברֹב ְ ּגבו ָּרה ִה ׁ ְש ִחיז.
ֲאזַ י ׁשוֹ ֵפ ַע רו ַּח ְק ָרב,
ֶאת ֵ ּגיסוֹ ָתיו ָה ַא ּ ִמ ִיצים
הוֹ לִ ְיך ֶאל ֶא ֶרץ ַה ּפוֹ לוֹ ְב ִצים
לְ ַמ ַען רוּס מוֹ לַ ְד ּתוֹ .

נְ אּום ִאיגֹור
ֲאזַ י ַ ּב ּׁ ֶש ֶמ ׁש ַה ּקוֹ ֶרנֶ ת
ִה ִ ּביט ִאיגוֹ ר ,רוֹ ֶאה ֵּכ ַיצד
ֶאת ֵ ּגיסוֹ ָתיו ִּכ ָּסה ַהח ׁ ֶֹש ְך,
ׁ ִש ְּל ָחה ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ִמ ִּק ְר ָ ּב ּה.
דִּ ֵ ּבר ִאיגוֹ ר ֶאל ַהדְּ רוֹ זִ 'ינָ ה:
"ע ִדיף ַה ּ ָמוֶ ת
"א ַחיָ ",א ַמרָ ,
ַ
ַ ּב ֶח ֶרב ִמ ְ ּנ ִפילָ ה ַ ּב ּׁ ֶש ִבי.

40

ַעל ֵּכן ֲעל ּו ֶאל ָה ֻא ָּכף
ׁ ֶשל ַר ּ ָמכֵ ינ ּו ַה ּטוֹ ִבים,
ְ ּב ֵמי ַה ְּתכֵ לֶ ת ׁ ֶשל ַהדּ וֹ ן,
ַא ַחיַ ,ה ִ ּביטוּ".
נֶ ֶע ְט ָפה רוּחוֹ ׁ ֶשל ַה ָ ּנ ִס ְיך
ְ ּברֹב ְּת ׁשו ָּקה ֶאל ַה ָ ּנ ָהר,
וְ זוֹ ִה ְס ִּת ָירה ֵמ ֵעינָ יו
אוֹ תוֹ ת ׁ ֶשל ּ ֻפ ְר ָענוּת ו ֶּפגַ ע.
"חנִ ית לִ ׁ ְשבּ ֹר
"ח ְפ ִציָ ",א ַמרֲ ,
ֶ
ִ ּבגְ בוּל ַא ְר ָצם ׁ ֶשל ַה ּפוֹ לוֹ ְב ִצים.
ֹאשי
"ב ְרצוֹ נִ יִ ",ה ִ ּגיד" ,לָ ֵתת ר ׁ ִ
ִּ
יַ ְחדָּ ו ִא ְּתכֶ םּ ְ ,בנֵ י רוּס ,וָ לֹא –
ִמ ַּק ְסדָּ ִתיְ ,מלֵ ָאה ַעד ָ ּגדוֹ ת,
ֶאת ֵמי ַהדּ וֹ ן ַה ּטוֹ ב לִ גְ מ ַֹע".
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Тогда Игорь възрѣ
на свѣтлое солнце
и видѣ отъ него тьмою
вся своя воя прикрыты.
И рече Игор къ дружинѣ своей:-“братие и дружино!
Луце жъ бы потяту быти,
неже полонену быти!
а всядемъ, братіе,
на свои бръзыя комони,
да позримъ синего Дону.”
Спаля князю умь похоти,
и жалость ему знаменіе
заступи искусити
Дону великаго.
“Хошу бо,” рече
“копіе приломити
конець поля Половецького,
съ вами,
Русици,
хощу главу свою приложити,
а любо испити шеломомь Дону!”
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יאה ֶאל ּבֹויָ אן
ַה ְּק ִר ָ
ֲא ָה ּה ,בּ וֹ יָ אן ,זָ ִמיר ִמ ֶּק ֶדם,
ל ּו ַרק ִסלְ ַסלְ ְּת ִ ּבגְ רוֹ נְ ָך
ֶאת ְּת ִה ַּלת ָה ַא ִ ּב ִירים,
בעוֹ ְד ָך ְמ ַר ֵחף ו ְּמ ַד ֵּלג ַעל
ַענְ ֵפי ִאילָ ן ְ ּבשַׂ ְר ַע ּ ֶפ ָיך,
וְ ל ּו ְ ּברו ֲּח ָך ִהגְ ַ ּב ְה ָּת
ֶאל ָעל ֵ ּבין ַענְ נֵ י ָר ִק ַיע,
רוֹ ֵקם ֶאת ְּת ִה ַּלת יָ ֵמינוּ,
ִעם ְּת ִה ַּלת ַה ֶּק ֶדם יַ ַחד
וְ ָתר ַא ַחר ִע ְּקבוֹ ת ְטרוֹ יָ נִ ים
ַעל ּ ְפנֵ י ִמ ׁישוֹ ר ֶאל ֶה ָה ִרים,
ֲאזַ י ָהיָ ה ׁ ִשיר ַה ָ ּנ ִס ְיך
ִאיגוֹ ר ,נֶ כְ דּ וֹ ׁ ֶשל אוֹ לֶ גָ ,טס
ָּכמוֹ ה ּו ִּכ ְמעוֹ ף ַה ַ ּבז
דּ וֹ ֶאה ְ ּב ֶט ֶרם בּ וֹ א ַה ַּס ַער
ֵ ּבין ַה ּ ָׂשדוֹ ת ָה ְר ָח ִבים,
וְ לַ ֲה ַקת עוֹ ְר ִבים מוּלוֹ
ֶאל ֶמ ְר ֲח ֵבי ַהדּ וֹ ן ּפוֹ ַר ַחת.
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אוֹ ׁ ֶש ּתוּכַ ל ְצלִ יל לְ ָה ִפיק,
בּ וֹ יָ אן ַה ָּסב ,נֶ כְ דּ וֹ ׁ ֶשל וֶ לֶ ס,
ְּכ ָצ ֳהלַ ת סו ִּסים ַ ּב ּסוּלָ ה,
אוֹ קוֹ ל ַה ְּת ִה ָּלה ְ ּב ִקיֶ ב,
ְּתרו ַּעת ׁשוֹ ָפר ְ ּבנוֹ ְבגוֹ רוֹ ד,
ְ ּב ּפו ִּט ְיבל מוּנָ ף ַהדֶּ גֶ ל.
בויאן .צייר לא ידוע.)?( 1870 ,
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О Бояне,
соловію старого времени!
Абы ты сіа полкы ущекоталъ,
скача, славію,
по мыслену древу,
летая умомъ подъ облакы,
свивая славы оба
полы сего времени,
рища въ тропу Трояню
чресъ поля на горы!
Пѣти было пѣснѣ Игореви,
[того Ольга внуку].-“Не буря соколы занесе
чресъ поля широкая;
галици стады бѣжать
къ Дону великому.”
Чили въспѣти было,
вѣщей Бояне,
Велесовь внуче:-		
“комони ржуть за Сулою;
звенить слава въ Кыевѣ;
трубы трубять въ Новѣградѣ,
стоять стязи въ Путивлѣ.”
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טֹוסלָ ִביץ'
ּבֹואֹו ֶׁשל וְ ֶסבֹולֹוד ְס ְביַ ְ
ַמ ְמ ִּתין ִאיגוֹ ר לִ וְ ֶסבוֹ לוֹ ד,
ָא ִחיו הוּא ,אוֹ ֲהבוֹ ְמאֹד.
ָּכ ְך ׁשוֹ ר נַ ָ ּגח ,הוּא וְ ֶסבוֹ לוֹ ד,
ָסח לְ ִאיגוֹ ר ָא ִחיו ,אוֹ ֵמר:
"א ִחי ַה ּטוֹ בְ ,מאוֹ ר ַח ַ ּיי,
ָ
ָ ּבנָ יו ׁ ֶשל ְס ְביַ טוֹ ְסלָ ב ֲאנַ ְחנוּ.
ֱאכֹףָ ,א ִחיֶ ,את ַר ּ ָמכֶ ָיך,
סו ַּסי נָ כוֹ נ ּו עוֹ ד ְ ּבקו ְּר ְסק
לִ ְפ ֻקדָּ ְת ָך ,וַ ֲאנָ ׁ ַשי
יטב ָה ַא ִ ּב ִירים ְ ּבנֵ י קו ְּר ְסק,
ֵמ ַ
ׁ ִש ְמ ָעם נוֹ ַדע לִ ְת ִה ָּלה,
ַרב נִ ְסיוֹ נָ ם ִ ּבשְׂ ֵדה ַה ְּק ָרב.
לְ קוֹ ל ְק ָרנוֹ ת יָ ְצא ּו ֵמ ֶר ֶחם,
ֲחלָ ָבם יָ נְ ק ּו ִמ ּק ַוֹבע ּ ֶפלֶ ד,
ו ֵּמ ֻחדֵּ י ֲחנִ ית נִ זּוֹ נוּ.
נוֹ ְדע ּו לָ ֶהם נָ ִתיב וְ ֶד ֶר ְך,
ַמ ַע ְב ֵרי ָה ִרים יַ ִּכירוּ,
נִ ְמ ָּתח ְ ּביָ ָדם ֵמ ַיתר ַה ֶּק ׁ ֶשת,
ְ ּגלוּיָ ה ַא ׁ ְש ּ ַפת ִח ִ ּצים ,נָ כוֹ נָ ה,
ו ִּב ֵיד ֶיהם ֻמ ׁ ְש ָחז ַה ַּל ַהב.
ְּכמוֹ זְ ֵא ֵבי ָה ֲע ָרבוֹ ת
ֵהם ׁשוֹ ֲע ִטים ְ ּבכַ ר וָ ָאחוּ,
רוֹ ְד ִפים ַא ַחר ַה ְּת ִה ָּלה
לָ ֶהם וְ לִ נְ ִס ְיך ַה ַ ּגיִ ס".
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Игорь ждетъ мила брата Всеволода.
И рече ему буй-туръ Всеволодъ:
“Одинъ братъ,
одинъ свѣтъ
свѣтлый ты, Игорю!
Оба есвѣ Святъславличя!
Сѣдлай, брате,
свои бръзыи комони.
А мои ти готови,
осѣдлани
у Курьска напереди.
А мои ти Куряни свѣдоми къмети;
подъ трубами повити,
подъ шеломы възлѣлѣяни,
Конець копія въскърмлени.
Пути имъ вѣдоми,
яругы имь знаеми;
луци у нихъ напряжени,
тули отворени,
сабли изъострени.
Сами скачють, акы
сѣрыи влъци въ поле;
ищучи себѣ чти,
а князю славѣ.”
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אֹותֹות ְמ ַב ְּׂש ֵרי ַרע
ָאז ַה ָ ּנ ִס ְיך ִאיגוֹ ר נָ ַתן
ֶאת ַּכף ַרגְ לוֹ ִ ּבזְ ַהב ִמ ׁ ְשוֶ ֶרת,
ָרכַ ב הוּא ְ ּבשָׂ ֶדה ּ ָפתו ַּח.
ָח ְס ָמה ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ֶאת דַּ ְרכּ וֹ ,
ָ ּגנְ ָחה ְס ִביבוֹ ֶח ׁ ְשכַ ת ַה ַּליְ לָ ה,
ַה ִ ּצ ּ ֳפ ִרים נָ ְסק ּו ְ ּב ַפ ַחד;
ָצ ְרח ּו ְ ּבקוֹ ל ַח ּיוֹ ת ַה ַ ּי ַער,
וְ ַעל ַצ ּ ֶמ ֶרת ָה ִאילָ ן
ּ ָפ ְצ ָחה ִ ּבזְ ָע ָקה ַהדְּ יֵ ָבה
ּ ְפ ֻקדּ וֹ ת לְ ֶא ֶרץ לֹא נוֹ ַד ַעת,
חוֹ ֵפי ַה ָ ּיםֶ ,ח ְרסוֹ ןַ ,הוּוֹ לְ ָ ּגה,
יַ ּ ַמת ָאזוֹ ב וּגְ דוֹ ת ַה ּסוּלָ ה
וְ ַא ָּתה ָה ֵאל ְטמוּטוֹ רוֹ ָקן.
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ַא ְך ִ ּב ׁ ְש ִבילִ ים ְסמוּיִ ים ֵמ ַעיִ ן
ֵ ּגיסוֹ ת ּפוֹ לוֹ ְב ִצים דּ וֹ ֲה ִרים,
ֶאל ְ ּגדוֹ ת ַהדּ וֹ ן ׁשוֹ ֵעט ַה ַחיִ ל.
חוֹ ְרקוֹ ת ָה ֲעגָ לוֹ ת ַ ּב ַּליְ לָ ה
ְּכמוֹ ַ ּב ְרבּ ו ִּרים גּ וֹ נְ ִחים ִמ ּ ַפ ַחד.
ֹאש ְצ ָבאוֹ ִאיגוֹ ר רוֹ כֵ ב,
ְ ּבר ׁ
ֶאת ַה ְ ּגיָ סוֹ ת לַ דּ וֹ ן מוֹ לִ ְיך הוּא.
עוֹ פוֹ ת ְ ּבח ֶֹר ׁש ַאלּ וֹ נִ ים
אוֹ ְמ ִרים ֶאת דְּ ַבר ּ ֻפ ְר ָענוּתוֹ ,
וּזְ ֵא ֵבי ָה ֲע ָרבוֹ ת
ְמעוֹ ְר ִרים סו ָּפה ָ ּב ֵע ֶמק.
וְ ַה ְ ּנ ׁ ָש ִרים ִ ּב ְצ ָר ָח ָתם
קוֹ ְר ִאים לַ ַּתן וְ לַ ָ ּצבוֹ ַע
ֶאל ְסעו ַּדת ָה ֲע ָצמוֹ ת.
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Тогда въступи Игорь князь въ златъ стремень,
и поѣха по чистому полю.
Солнце ему тмою
путь заступаше;
нощь стонущи ему;
грозою птичь убуди;
свистъ звѣринъ възста;
зъбы Дивъ кличетъ връху древа;
велитъ послушати земли незнаемѣ:-Влъзѣ
и Поморию,
и Посулію
и Сурожу,
и Корсуню и тебѣ,
Тьмутораканьскый блъванъ!
А половци
неготовами дорогами
побѣгоша къ Дону великому.
Крычатъ тѣлѣгы полунощы,
рци,
лебеди роспущени.
Игорь къ Дону вои ведетъ.
Уже бо бѣды его
упасетъ птиць по добу;
волци грозу
въсрожатъ по яругамъ;
орли клектомъ на кости
звѣри зовутъ;
лисици брешутъ
на чрленыя щиты.
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ְמיַ ְּללִ ים ַה ּׁשו ָּעלִ ים
ֶאל ָמגִ ֵ ּני ָה ַא ְר ָ ּג ָמן,
הוֹ ֶ ,א ֶרץ רוּס ַה ִ ּנ ְס ָּת ָרה,
ֵמ ֲאחוֹ ֵרי ִ ּג ְב ַעת ַה ְּק ָרב ַא ְּת.
ָאר ְֹך ַה ַּליְ לָ ה וְ ָא ֵפל.
ַה ּׁ ַש ַחר ָקם ְ ּבאוֹ ר ַה ַּל ַהב,
ַ ּב ֲע ָר ֶפל ֻּכ ּס ּו ַה ְּס ֶט ּ ִפים.
ָח ַדל ׁ ִשירוֹ ׁ ֶשל ַה ָ ּז ִמיר,
ַה ְּק ָא ִקים לְ ַפ ְט ּ ֵפט ֵה ֵחלּ וּ.
ְ ּבנֵ י רוּס ְ ּב ָמגִ ֵ ּני ׁ ָשנִ י
ָסגְ ר ּו ַעל ֶמ ְר ֲח ֵבי ַה ְּס ֶט ּ ִפים.
ָּכ ְך לְ ַע ְצ ָמם ָּכבוֹ ד ֵה ִביא ּו
וְ לַ ָ ּנ ִס ְיך ַה ֵּלל וָ ׁ ֶש ַבח.
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О руская земле, уже
за Шеломянемъ еси!
Длъго ночь мрькнетъ;
заря свѣтъ запаля.
мьгла поля покрыла.
щекотъ славій успе;
говоръ галичь убуди.
Русичи великая поля
чрьлеными щиты прегородиша,
ищучи себѣ чти,
а князю славы.
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ַה ְּק ָרב ָה ִראׁשֹון
ְ ּבב ֶֹקר אוֹ ר יוֹ ם ַה ּׁ ִש ּׁ ִשי
ֶאת ֵחיל ּפוֹ לוֹ ְב ִצים ַה ּ ָפגָ נִ י
ָר ְמסוּ ,וּכְ מוֹ ֲענַ ן ִח ִ ּצים
ּ ָפ ׁ ְשט ּו ַעל ֶא ֶרץ וְ ָח ְטפ ּו
ֶאת ְ ּבנוֹ ת ּפוֹ לוֹ ְב ִצים ַה ָ ּיפוֹ ת,
וְ ִע ּ ָמ ֶהן זָ ָהב ו ֶּמ ׁ ִשי,
יפה
ִר ְק ַמת ָה ָדרּ ַ ,בדֵּ י ְק ִט ָ
ֶע ְר ָּכם יָ ָקר .נָ ְטל ּו ֲאזַ י
ְ ּגלִ ימוֹ ת סו ִּסיםַ ּ ,פ ְרווֹ ת ַאדֶּ ֶרת
וּכְ סוּת יְ ָקר ׁ ְשלַ ל ַה ּפוֹ לוֹ ְב ִצים,
ָ ּבם ָסלְ ל ּו נָ ִתיב וְ גֶ ׁ ֶשר
ַעל ּ ְפנֵ י ִ ּב ּצוֹ ת יָ וֵ ן וְ ֶר ֶפ ׁש.
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נֵ ס ַא ְר ָ ּג ָמן וְ ֶדגֶ ל ַצח,
ּ ְפלו ַּמת נוֹ ָצה וְ ר ַֹמח ֶּכ ֶסף
לִ כְ בוֹ ד ֶ ּבן ְס ְביַ טוֹ ְסלָ ב נָ ְתנ ּו ׁ ָשם.

לַ יְ לָ ה ּוב ֶֹקר יֹום ַׁש ָּבת
ַה ֵ ּנ ֶצר לְ ֵבית אוֹ לֶ גוֹ ִב ִיצ'י
נָ ם ֶאת ׁ ְשנָ תוֹ ַ ּב ֵּקןּ ָ ,ב ָאחוּ,
ִ ּב ְמעוֹ פוֹ ִה ְר ִחיק ַעד ֵה ָ ּנה.
הוּא לֹא נוֹ לַ ד לִ ְהיוֹ ת לְ ֶט ֶרף
לְ עוֹ ף דּ וֹ ֵרס ,לְ ַבז אוֹ ּ ֶפ ֶרס,
וְ לֹא לְ ָך ,עוֹ ֵרב ׁ ָשחֹר,
ֶ ּבן ַה ּפוֹ לוֹ ְב ִצים ַה ּ ָפגָ נִ י!
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Съ заранія въ пятъкъ потопташа
поганыя плък Половецкыя;
и рассушясь стрѣлами по полю.
Помчаша красныя дѣвкы Половецкыя,
а съ ними злато и паволокы,
и драгыя оксамиты.
Орътмами и япончицами и кожухы
начашя мосты мостити
по болотомъ и грязивымъ мѣстомъ,
и всякыми узорочьи Половецкыми.
Чрьленъ стягъ, бѣла хорюговь,
чрьлена чолка, сребрено стружие,
храброму Святъславличю.
Дремлетъ въ полѣ Ольгово
хороброе гнѣздо;-далече залетѣло!
Не было оно на обидѣ порождено,
ни соколу, ни кречету,
ни тебѣ, чръный воронъ,
поганый Половчине!
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ימה,
ִּכזְ ֵאב ָאפֹר ָרץ ְ ּגזָ ק ָק ִד ָ
רוֹ ֵדף אוֹ תוֹ קוֹ נְ ָצ'קַ ,מנְ ֵחה ּו
ֶאל ַה ָ ּנ ָהר – ַהדּ וֹ ן ׁשוֹ ֵפ ַע.
ִעם ׁ ַש ַחר לְ ָמ ֳח ָרת ַה ּיוֹ ם
נָ גַ ּה ַהדָּ ם ְ ּבאוֹ ר ָר ִק ַיע.
ָענָ ן ׁ ָשחֹר ִמ ָ ּים ֵהגִ ַיח,
ָ ּבא לְ ַה ְקדִּ יר ַא ְר ַ ּבע ׁ ְש ָמ ׁשוֹ ת,
וּבוֹ ְ ּב ָר ִקים ְּכ ֻח ִּלים ִהזְ ִהירוּ.
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ָאכֵ ן ַרם קוֹ ל יִ ְהיֶ ה ָה ַר ַעם,
ו ְּמ ַטר ִח ִ ּצים ָּכ ֵבד יָ גִ ַיח
ֵמחוֹ ף ַהדּ וֹ ן ,נָ ָהר ׁשוֹ ֵפ ַע.

ּפֹולֹוב ִצים
ְ
ַה ְת ָק ַפת ַהּנֶ גֶ ד ֶׁשל ֵחיל ַה
אשי ָהר ַֹמח,
ָּכאן יְ ֻר ְּסק ּו ָר ׁ ֵ
ָּכאן לַ ֲה ֵבי ַה ֲח ָרבוֹ ת
יִ ְקה ּו ַעל קוֹ ְב ֵעי ּפוֹ לוֹ ְב ִצים
לְ חוֹ ף ַקיָ אלָ ה ַה ָ ּנ ָהר,
ָקרוֹ ב לַ דּ וֹ ן ,נָ ָהר ׁשוֹ ֵפ ַע.
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ָה ּהֶ ,א ֶרץ רוּס,
ִה ֵ ּנה ֵמ ֲאחוֹ ֵרי ִ ּג ְב ָעה ַא ְּת.
ִה ֵ ּנה רוּחוֹ ת ,נֶ כְ ֵדי ְס ְט ִריבּ וֹ ג,
ְּכמוֹ ְ ּב ַרד ִח ִ ּצים נוֹ ׁ ְש ִבים ִמ ָ ּים
ַעל ַא ִ ּב ֵירי ִאיגוֹ רּ ְ ,בנֵ י ַחיִ ל.
רוֹ ֶע ֶדת ַה ַּק ְר ַקע ִמ ַּת ַחת,
דָּ לו ַּחַ ,אטׁ ,שוֹ ֵטף ַה ַ ּנ ַחל,
עוֹ ֶטה ָא ָבק ֶאת ַה ּ ָׂשדוֹ ת.
ְמלַ ֲח ׁ ִשים דִּ גְ לֵ י ַה ַחיִ ל:
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Гзакъ бѣжитъ сѣрымъ влъкомъ,
Кончакъ ему слѣдъ
править къ Дону великому.
другого дни велми рано
кровавыя зори
свѣтъ повѣдаютъ
черныя тучя съ моря идутъ,
хотятъ прикрыти солнца,
а въ нихъ трепещуть синіи молниіи.
быти грому великому
итти дождю стрѣлами
съ Дону великого.
Ту ся копіемъ приламати,
ту ся саблямъ потручяти
о шеломы половецкыя,
на рѣцѣ на Каялѣ,
у Дону великого!
О Руская земле, уже
на Шеломянемь еси.
Се вѣтри, Стрибожи внуци,
вѣютъ съ моря стрелами
на храбрыя полкы Игоревы.
Земля тутнетъ,
рѣкы мутно текуть,
пороси поля прикрываютъ,
стязи глаголютъ.
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"מחוֹ ף ַהדּ וֹ ן עוֹ לִ ים ּפוֹ לוֹ ְב ִצים
ֵ
ו ִּמן ַה ָ ּים ְ ּגיָ סוֹ ת יָ גִ יחוּ".
נָ סוֹ ג ֵחיל רו ְּסיָ ה ִמ ָּכל ֵע ֶבר.
ְ ּבנֵ י ַה ּ ָׂש ָטן ְ ּבקוֹ ל ְצ ָרחוֹ ת
ָח ְסמ ּו ֶאת ַה ּ ָׂשדוֹ ת ָס ִביב.
ֲא ָבל ְ ּבנֵ י רוּס ַה ִ ּגבּ וֹ ִרים
ְ ּב ָמגִ ֵ ּני ָה ַא ְר ָ ּג ָמן
ָה ְדפ ּו ֶאת ָהאוֹ יֵ ב ְ ּבכ ַֹח.

וְ ֶסבֹולֹוד ְּב ַקּלַ ַחת ַה ְּק ָרב
ָה ּהׁ ,שוֹ ר נַ ָ ּגח ַא ָּתה ,וְ ֶסבוֹ לוֹ ד!
ְ ּבלֵ ב ַה ְּק ָרב עוֹ ְמדוֹ ת ַרגְ לֶ ָיך,
ַעל ָהאוֹ יֵ ב ַמ ְמ ִטיר ִח ֶ ּצ ָיך
ו ְּבלַ ַהב ֶח ֶרב ְּת ַר ֵּסק
ַק ְסדַּ ת שׂ וֹ נֵ אּ ְ .בכָ ל ֲא ׁ ֶשר
ַא ָּתהַ ,ה ּׁשוֹ רִּ ,ת ְפרֹץ ,לְ ֶפ ַתע
ַ ּב ּקוֹ ַבע ַה ָ ּז ָהב זוֹ ֵר ַח,
אשי
ׁ ָשם ִמ ְת ּ ַפ ְּל ׁ ִשים ְּכרו ִּתים ָר ׁ ֵ
ֵ ּגיסוֹ ת ּפוֹ לוֹ ְב ִציםַ ,ה ּ ָפגָ נִ ים,
ו ְּמ ֻב ָּתקוֹ ת ַק ְסדוֹ ת ָא ָב ִרים
ְ ּבלַ ַהב ֶח ֶרב ִמ ְת ַה ּ ֶפכֶ ת
ִמ ָ ּי ְד ָך ,הוֹ ׁשוֹ ר נַ ָ ּגח ,וְ ֶסבוֹ לוֹ ד!
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Половци идуть
отъ Дона и отъ моря,
и отъ всѣхъ странъ.
Рускыя полки оступиша.
Дѣти бѣсови кликомъ
поля прегородиша,
а храбріи Русици
преградиша чръленными щиты.
Яръ-туре Всеволоде!
Стоиши на борони,
прыщеши на вои стрелами,
гремлеши о шеломы
мечи харалужными.
Камо туръ,
поскочаше,
своимъ златымъ
шеломомъ посвѣчивая,
тамо лежать поганыя
головы Половецкыя;
поскепани саблями калеными
шеломы Оварьскыя
отъ тебе,
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ַמה ֶ ּב ַצע ִ ּב ְפ ָצ ִעיםַ ,א ַחי,
לְ ִמי ׁ ֶש ֶאת ְּכבוֹ דוֹ ׁ ָשכַ ח,
ָע ׁ ְשרוֹ  ,וְ ֶאת ִעירוֹ ֶצ ְ'רנִ יגוֹ ב,
ֶאת ֵּכס ַה ּ ָפז ׁ ֶשל ֲאבוֹ ָתיו
וְ ֶאת ֶח ְמדַּ ת לִ בּ וֹ ּ ַ ,בת ְ ּגלֶ בּ ,
ַר ְעיָ תוֹ יְ ַפת ַה ּת ַֹאר,
ֶאת ִמנְ ָהגָ ּה וְ ֶאת דְּ ָרכֶ ָיה.
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яръ-туре Всеволоде:
кая раны вороіа, братіе,
забывъ чти и живота,
и града Чернигова,
отня злата стола,
и своя милыя хоти
красныя Глѣбовны
свычая и обычая!

סבייטוסלב הראשון ( )972–942מקבל מס עובד .אחד מגדולי השליטים בקייב .נודע ביכולתו לאחד תחתיו את נסיכי רוס.

עם מותו ,לאחר שרוס הקייביית חולקה לשלושת בניו ,השונאים איש את אחיו ,החלה התפוררות הממלכה.
בוריס אולשנסקי (.)Ольшанский
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בַּ .פלְ גָ נוּת וְ ִריב ַא ִחים

()620-208

ָחלְ פוָּ ,ע ְבר ּו יְ ֵמי ְטרוֹ יָ נִ ים,
ׁ ְשנוֹ ָתיו ׁ ֶשל יָ רוֹ ְסלָ ב נָ מוֹ גוּ,
ָּכ ְך ַ ּגם ִמלְ ֲחמוֹ ָתיו ׁ ֶשל אוֹ לֶ ג,
ֲהלֹא הוּא אוֹ לֶ ג ְס ְביַ טוֹ ְסלָ ִביץ'.
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הוּא ְ ּב ַח ְרבּ וֹ ַה ְמ ֻח ּׁ ֶשלֶ ת
ו ִּב ְמ ַטר ִח ִ ּצים ִמ ֶּק ׁ ֶשת
ָ ּג ַבר ַעל ֶמ ִריִ ,ריב ִהכְ נִ ַיע.
ָה ִא ׁיש ַ ּב ֶּק ֶרת ְטמוּטוֹ רוֹ ָקן
נוֹ ֵתן ַרגְ לוֹ ִ ּבזְ ַהב ִמ ׁ ְשוֶ ֶרת,
יָ רוֹ ְסלָ ב ַה ָ ּגדוֹ ל ׁ ָש ַמע ְּכ ָבר
ְצלִ ילִ ים דּ וֹ ִמים ְ ּביָ ִמים ָע ָברוּ,
ימיר ֶ ּבן וְ ֶסבוֹ לוֹ ד
ֲא ָבל וְ לָ ִד ִ
ְ ּב ֶצ ְ'רנִ יגוֹ ב ִעירוֹ ָּכל בּ ֶֹקר
ָא ַטם ֶאת ׁ ְש ֵּתי ָאזְ נָ יו ִמ ּׁ ְשמ ַֹע.
ֶאת בּ וֹ ִריס ְ ּבנוֹ ׁ ֶשל וְ יַ ֶצ ְ'סלָ ב
ָה ַר ַהב לְ ִמ ׁ ְש ּ ָפט ֵה ִביא,
ֲאזַ י לִ גְ דוֹ ת נְ ַהר ַקנִ ינָ ה
ָה ַר ַהב ַּתכְ ִריכִ ים ָע ָטה לוֹ
ַעל ׁ ֶש ָּק ָרא ִּת ָ ּגר ַעל אוֹ לֶ ג,
נָ ִס ְיך ָצ ִעירּ ִ ,גבּ וֹ ר ַה ַחיִ ל.
ו ִּמ ַּקנִ ינָ הְ ,ס ְביַ טוֹ ּפוֹ לְ ק
ִצ ָ ּוה ֵ ּבין ׁ ְשנֵ י ִרכְ ׁ ֵשי הוּנְ ַ ּג ְריָ ה
גּ ו ַּפת ָא ִביו לָ שֵׂ את ֶאל ִקיֶ ב
וּלְ ַה ִ ּניחוֹ ְ ּב ַסנְ ָטה סוֹ ְפיָ ה.
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Были вѣчи
Трояни,
минула лѣта Ярославля.
были полци Олговы,
Ольга Святъславичя.
Той бо Олегъ мечемь
крамолу коваше
и стрелы по земли сѣяше.
Ступаетъ въ златъ стремень
въ градѣ Тмуторoканѣ.
То-же звонъ слыша давный
великый Ярославъ;
а Владиміръ,
сынъ Всеволожь
по вся утра уши
закладаше въ Черниговѣ.
Бориса же Вячеславлича
Слава на судъ приведе
и на Канину зелену
паполому потла
за обиду Олгову
храбра и млада князя.
Съ тоя же Каялы
Святоплъкь повелѣ
яти тъстя своего
междю Угорьскими иноходцы
[ко Святѣй Софіи къ Кіеву.]
Тогда при Олзѣ
Борисъ ела влечи;
сѣяшется и растяшеть
усобицами: погибашеть
жизнь Даждь-божа внука;

הנסיך איגור

96
ימי אוֹ לֶ ג ֶ ּבן ֶע ֶצב
ֲאזַ י ִ ּב ֵ
ַרבּ ּו ָ ּב ָא ֶרץ ִריב ו ֶּמ ִרי,
ָח ְרב ּו ַח ֵ ּיי נֶ כְ דּ וֹ ׁ ֶשל דַּ זְ 'בּ וֹ ג
ו ִּב ְק ָרבוֹ ת ֵ ּבין ַה ְ ּנ ִסיכִ ים
דּ וֹ רוֹ ת ָא ָדם ָּכל ּו וְ ַת ּמוּ.
ְ ּב ֶא ֶרץ רוּס ׁשוּב לֹא נִ ׁ ְש ַמ ַעת
ְק ִר ַיאת ִא ָּכר חוֹ ֵר ׁש שָׂ ֵדהוּ,
ַא ְך ִמ ְת ַר ָ ּבה ִצוְ ַחת עוֹ ְר ִבים
ִמן ַהחוֹ לְ ִקים ֵ ּבינֵ ֶיהם ּ ֶפגֶ ר,
וְ ַה ְּק ָא ִקים ְ ּב ָעגָ ָתם
קוֹ ְר ִאים לָ עוּף ֶאל ַה ֵּכ ָרה.
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ָּכ ְך ַהדָּ ָבר ָּת ִמיד ָהיָ ה
ימי ָמדוֹ ןְ ,ק ָרבוֹ ת וְ ֶק ִרי,
ִ ּב ֵ
ֲא ָבל ַּכ ּ ִמלְ ָח ָמה ַה ּזֹאת,
ִא ׁיש לֹא יָ ַדע וַ דַּ אי ַעד ֵה ָ ּנה.

ַא ֲח ִרית ַה ְּק ָרב
ִמבּ ֶֹקר אוֹ ר ַעד ֶר ֶדת ֶע ֶרב,
ו ִּמ ּׁ ְש ִק ָיעה ַעד אוֹ ר ַהבּ ֶֹקר,
ֵאין סוֹ ף לִ ְב ַרד ִח ֵ ּצי ַה ֶּק ׁ ֶשת.
ַה ֶח ֶרב ְ ּב ַק ְסדָּ ה הוֹ לֶ ֶמת,
וְ ר ַֹמח ּ ֶפלֶ ד ִמ ְתנַ ּ ֵפץ
ְּכמוֹ ַר ַעם ְ ּבשָׂ ֶדה ָעלוּם
ְ ּב ֶק ֶרב ֶא ֶרץ ַה ּפוֹ לוֹ ְב ִצים.
זְ רו ָּעה ִמ ַּת ַחת לַ ּ ְפ ָרסוֹ ת
ַ ּב ֲע ָצמוֹ ת ַק ְר ַקע ׁ ְשח ָֹרה,
ׁ ְשטו ָּפה ְ ּב ָדםַ .מ ֶּכה ָה ֶע ֶצב
ְ ּב ֶמ ְר ֲח ֵבי ָּכל ֶא ֶרץ רוּס.
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въ княжихъ крамолахъ.
Вѣци человѣкомъ скратишась.
Тогда по Русской земли
Рѣтко ратаевѣ кикахуть,
нъ часто врани граяхуть,
трупіа себѣ дѣляче;
а галици свою рѣчь говоряхуть,
хотять полетѣти на уѣдіе.
То было въ ты рати
и въ ты полкы,
а сицей рати не слышано.
Съ зараніа до вечера,
съ вечера до свѣта,
летятъ стрелы каленыя;
гремлютъ сабли о шеломы,
трещатъ копіа харалужныя
въ полѣ незнаемѣ,
среди земли Половецкыи.
Черна земля подъ копыты,
костьми была посѣяна,
а кровію польяна:
тугою взыдоша
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ַמה ּו ָה ַר ַח ׁש ְ ּב ָאזְ נַ י
ו ַּמה ַה ְ ּצלִ יל ֵאלַ י ַמ ִ ּג ַיע
ְ ּב ֶט ֶרם בּ ֶֹקר אוֹ ר ִה ְפ ִצ ַיע?
ִאיגוֹ ר הוּא ַה ּ ַמ ִּסיג ְ ּגיָ סוֹ ת,
ֵמ ֵצר ַעל וְ ֶסבוֹ לוֹ ד ָא ִחיו.
לוֹ ֵחם ַה ַ ּגיִ ס יוֹ ם ֶא ָחד,
לוֹ ֵחם ְ ּביוֹ ם ׁ ֵשנִ י ַה ַ ּגיִ ס,
ישי ַ ּב ָ ּצ ֳה ַריִ ם
ְ ּביוֹ ם ׁ ְשלִ ׁ ִ
דִּ גְ לֵ י ִאיגוֹ ר לָ ָא ֶרץ ָמטוּ.
וְ ׁ ָשם לִ גְ דוֹ ת נַ ַחל ַקיָ אלָ ה
ִא ׁיש לְ ָא ִחיו ָא ְמר ּו ׁ ָשלוֹ ם.
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רּורים
ּובכִ י ַּת ְמ ִ
בּוסה ְ
ְּת ָ
ָח ֵסר ָהיָ ה ָּכאן דַּ ם ַה ַ ּייִ ן,
וְ כָ אן ְ ּבנֵ י רוּס ַע ֵ ּזי ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש
חוֹ ְת ִמים ֶאת ְסעו ַּדת ַה ְּק ָרב,
ִה ְרו ּו ֲח ֵמ ֶיהם ְ ּב ׁ ֵשכָ ר
ו ְּב ַע ְצ ָמם נָ ְפל ּו ָחלָ ל
ַ ּב ֲהגָ נָ ה ַעל ֶא ֶרץ רוּס.
ָּכאן ְ ּביָ גוֹ ן ָק ֵמל ָה ֵעשֶׂ ב,
וְ ָה ִאילָ ן ָא ֵבל ַמ ְר ִּכין
ֶאת ֲענָ ָפיו ְ ּב ַצ ַער ַא ְר ָצה.
ִּכי ֵמ ַעכְ ׁ ָשוַ ,א ַחיֵ ,ה ֵחלּ וּ
יָ ִמים ׁ ֶשל נְ כָ ִאים וְ ֵא ֶבל.
ִּכ ָּסה ָה ֶע ֶצב ֶאת ַה ַחיִ ל
וְ ַעל ֵ ּגיסוֹ ת נֶ כְ דּ וֹ ׁ ֶשל דַּ זְ 'בּ וֹ ג
יפ ָיה,
ַעוְ לָ ה ּ ָפ ְר ָסה ֶאת ְצ ִע ֶ
ִהיא ִּכ ְבתוּלָ ה ְ ּבתוֹ כָ ם הוֹ ִפ ָיעה,
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по Руской земли.
Что ми шумить,
что ми звенить,
далече рано
предъ зорями?
Игорь полкы
възворочаетъ
жаль бо ему
мила брата Всеволода.
Бишася день,
бишася другый;
третьяго дни къ полуднию
падоша стязи Игоревы.
Ту ся брата разлучиста
на брезѣ быстрой Каялы.
Ту кроваваго вина не доста.
Ту пиръ докончаша
храбріи Русичи;
сваты попоиша,
а сами полегоша,
за землю Рускую.
Ничить трава жалощами;
а древо съ тугою
къ земли преклонилось.
Уже бо, братіе, невеселая
година въстала;
уже пустыни силу прикрыла.
Въстала обида
въ силахъ Дажьбога внука;
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ּפוֹ ַס ַעת ֶאל ֶא ֶרץ ַה ְּטרוֹ יָ נִ ים.
ו ְּב ֶא ְברוֹ ת ַ ּב ְרבּ וּר – ְּכנָ ֶפ ָיה –
ימי יָ ם ְּתכֵ לֶ ת
ִה ִּתיזָ ה ְ ּב ֵמ ֵ
ָסמו ְּך לַ דּ וֹ ן ,נָ ָהר ּׁשוֹ ֵפ ַע,
ֵקץ לְ יָ ִמים טוֹ ִבים ֵה ִב ָיאה.
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יטת ָּפגָ נִ ים ַעל ָה ָא ֶרץ
ְּפ ִׁש ַ
ֲאזַ י ָח ְדל ּו ַה ְ ּנ ִסיכִ ים
ִמ ֵ ּצאת לַ ְּק ָרב ַעל ַה ּ ָפגָ נִ ים,
ִּכי ִא ׁיש דִּ ֵ ּבר ָאז ֶאל ָא ִחיו:
"ש ִּלי הוּא זֶ ה ,וְ זֶ ה ׁ ֶש ִּלי הוּא!"
ֶׁ
וְ ַעל זוּטוֹ ת ִה ִ ּגיד ּו ֵהם:
"ה ֵ ּנה הוּא זֶ ה דָּ ָבר ַרב ֵע ֶר ְך".
ִ
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יָ ְצא ּו ֲאזַ י ִא ׁיש ַעל ֵר ֵעהוּ.
ו ְּבעוֹ ד נִ זְ ַר ַעת ַה ּ ַמ ֲחל ֶֹקת
ּ ָפ ׁ ְשט ּו ּ ָפגָ נִ ים ִמ ָּכל ֵע ֶבר
ו ַּמכְ נִ ִיעים ֶאת ֶא ֶרץ רוּס.
ִה ְר ִחיק ִ ּב ְמעוֹ פוֹ ַה ֵ ּנץ,
עוֹ פוֹ ת קוֹ ֵטל לְ ַצד ַה ָ ּים,
ַא ְך לֹא יָ קוּמ ּו לִ ְת ִח ָ ּיה
ֵ ּגיסוֹ ת ִאיגוֹ ר ַהנּוֹ ָעזִ ים.
ּתוּגַ ת יָ גוֹ ן יָ ְר ָדה ַעל רו ְּסיָ ה,
ְ ּב ֵא ֶבל נֶ ֶע ְט ָפה ָה ָא ֶרץ,
זְ רוּיָ ה ְ ּב ֵא ׁש ִמ ֶּק ֶרן לַ ַהב.
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вступила дѣвою
на землю Трояню;
въсплескала лебедиными
крылы на синемъ морѣ
у Дону плещучи,
убуди жирня времена.
Усобица княземъ
на поганы я погыбе.
Рекоста бо братъ брату;-“Се мое, а то--мое же”.
И начаша князи про малое
“Се великое” молвити, а сами
на себе крамолу ковати.
а поганіи со всѣхъ странъ
прихождаху съ побѣдами
на землю Рускую.
О, далече зайде соколъ
птиць бья къ морю.
А Игорева храброго полку не кресити!
За нимъ кликну Карнаижля,
поскочи по Руской земли,
смагу людемъ мычючи
въ пламянѣ розѣ.
Жены Рускыя въсплакашась,
аркучи:
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ּ ָפ ַרץ ִמ ְ ּגרוֹ ן נְ ׁשוֹ ת ָה ָא ֶרץ
נְ ִהי ִמ ְס ּ ֵפד"ׁ :שוּב לֹא נִ זְ כּ ֹר
ֶאת יַ ִּק ֵירינ ּו ַה ּטוֹ ִבים,
וְ לֹא עוֹ ד נֶ ֱהגֶ ה ָ ּב ֶהם,
ו ְּב ֵעינֵ ינ ּו לֹא נִ ְר ֵאם,
וּלְ עוֹ לָ ם לֹא עוֹ ד יָ ֵדינ ּו
יֵ ְדע ּו ַמ ַ ּגע זָ ָהב וְ כֶ ֶסף!"
ִ ּבכְ ֵאבַ ,א ַחיִ ,קיֶ ב גּ וֹ נַ ַחת,
ו ִּב ְמצו ָּקה ָק ׁ ָשה ֶצ ְ'רנִ יגוֹ ב.
ּ ָפ ׁ ַשט ַעל ֶא ֶרץ רוּס ָה ֶע ֶצב
וּמו ָּע ָקה ָהיְ ָתה ָ ּב ָא ֶרץ,
ַא ְך ְ ּבנֵ י ַה ְ ּנ ִסיכִ ים הוֹ ִסיפ ּו
ָמדוֹ ן לִ זְ רוֹ ת ִא ׁיש ְ ּב ֵר ֵעהוּ.
ו ֵּבינְ ַתיִ ם ַה ּ ָפגָ נִ ים
כּ וֹ ְב ׁ ִשים ֶאת ֶמ ְר ֲח ֵבי ָה ָא ֶרץ
וְ ַעל ָּכל ַ ּביִ ת ַמס עוֹ ֵבד
ֵהם ְמ ִטילִ יםַ ּ :פ ְרוַ ת ְסנָ ִאי.
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יׁשי
טֹוסלָ ב ַה ְּׁשלִ ִ
חֹונֹותיו ֶׁשל ְס ְביַ ְ
ָ
זֵ כֶ ר נִ ְצ
ָּכל זֹאת ִּכי וְ ֶסבוֹ לוֹ ד וְ ִאיגוֹ ר,
ְ ּבנֵ י ְס ְביַ טוֹ ְסלָ ב ַע ֵ ּזי ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש,
ִ ּב ְמ ִר ָיב ָתם ְ ּבגִ ָידה ֵה ֵסבּ וּ.
ְ ּבגִ ָידה ׁ ֶש ְּס ְביַ טוֹ ְסלָ ב ֲא ִב ֶיהם,
נְ ִס ְיך ִקיֶ ב ַאכְ זָ ר וְ ָרם,
יָ ַדע ֵּכ ַיצד לְ ַה ְחנִ ָיק ּה.
ַאכְ זָ ר ָהיָ ה ׁ ִשלְ טוֹ ן ָה ָאב.
ְ ּבגֵ יסוֹ ָתיו ָה ֵא ָיתנִ ים,
ְ ּביָ ָדם ָצרוּף וְ ַחד ַה ַּל ַהב,
ּ ָפ ׁ ַשט ַעל ֶא ֶרץ ַה ּפוֹ לוֹ ְב ִצים.
ָר ַמס ְ ּג ָבעוֹ ת וַ ֲע ָמ ִקים,
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רּוסיָ ה...
ּתּוגַ ת יָ גוֹ ן יָ ְר ָדה ַעל ְ
אולג קונצ'קוב .איורים לאיגור.1912 ,
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“Уже намъ своихъ милыхъ
ладъ ни мыслію смыслити;
ни думою сдумати,
ни очима съглядати:
а злата и сребра,
ни мало того потрепати.”
А възстона бо,
братіе,
Кіевъ тугою
а Черниговь напастьми.
Тоска разліяся
по Руской земли;
печаль жирна утече
средѣ земли Рускыи.
а князи сами на себе
крамолу коваху:
а поганіи сами побѣдами
нарищюще на Рускую землю
емляху дань по бѣлѣ отъ двора.
Тіи бо два храбрая
Святъславлича,
Игорь и Всеволодъ,
уже лжу убудиста,
которою то бяше успилъ
отецъ ихъ Святъславъ
[грозный великый Кіевскый].
Грозою бяшеть притепалъ
своими сильными полкы;
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ימי ֲאגַ ם זִ ֵהם וְ נַ ַחל,
ֵמ ֵ
יִ ֵ ּב ׁש ִ ּב ּצוֹ ת ,יו ַּבל ו ֶּפלֶ ג,
וְ ַעל קוֹ ְ ּביָ אק – ׁ ַש ִּליט ּ ָפגָ נִ י
ׁשוֹ כֵ ן לִ שְׂ ַפת ַה ָ ּיםֻ ,מ ָּקף
ְּכמוֹ ְ ּב ַט ַ ּב ַעת ׁ ֶשל ַ ּב ְרזֶ ל
ַ ּב ֲהמוֹ נֵ י ֵ ּגיסוֹ ת ּפוֹ לוֹ ְב ִצים –
ָעט ְּכמוֹ סו ָּפהֶ ,את ַה ּ ָפגָ נִ י
לָ כַ ד ,נָ ַפל קוֹ ְ ּביָ אק ְ ּב ִקיֶ ב
ְ ּב ִמ ְב ָצרוֹ ׁ ֶשל ְס ְביַ טוֹ ְסלָ ב!
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ַא ְׁש ַמת ִאיגֹור
ָּכאן ְ ּבנֵ י ֶ ּג ְר ַמנְ יָ ה וּוֶ נֶ ְציָ ה,
ָּכאן ַה ֶ ּצ'כִ ים ו ְּבנֵ י יָ וָ ן
לִ ְס ְביַ טוֹ ְסלָ ב ׁ ָש ִרים ַה ֵּלל,
ַא ְך ְ ּב ִאיגוֹ ר יָ ִטיל ּו דּ ִֹפי.
ִּכי ַה ָ ּנ ִס ְיך ֶאת אוֹ ְצרוֹ ָתיו
ִה ְט ִ ּב ַיע ִ ּב ְמצוּלוֹ ת ַקיָ אלָ ה,
וְ כָ ְך ְ ּבנַ ַחל ַה ּפוֹ לוֹ ְב ִצים
ִה ׁ ְשלִ ְיך ֶאת זְ ָה ָב ּה ׁ ֶשל רו ְּסיָ ה.
ַע ָּתה ַרד ַה ָ ּנ ִס ְיך ִאיגוֹ ר
ֵמ ֻא ָּכפוֹ ְרבוּד ַה ֶּכ ֶתם,
ְ ּב ַמ ְרדַּ ַעת ֶע ֶבד יְ ִמ ֶיר ּנוּ.
ָק ְדר ּו חוֹ מוֹ ת ְס ִביב ֶה ָע ִרים
וְ נִ ְס ַּת ְּל ָקה שִׂ ְמ ַחת ַה ֵּלב.

טֹוסלָ ב
ֲחלֹומֹו ֶׁשל ְס ְביַ ְ
ְ ּב ַה ְר ֵרי ִקיֶ ב ָר ָאה
ֲחלוֹ ם ַמ ְר ִּת ַיע ְס ְביַ טוֹ ְסלָ ב.
"ב ַּליְ לָ הֶ ,א ֶמ ׁשָּ ",כ ְך ָא ַמר,
ַּ
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и харалужными мечи
наступи на землю
Половецкую,
притопта хлъми и яругы,
взмути рѣкы и озеры,
иссуши потокы и болота;
а поганого Кобяка
изъ Лукоморъя
отъ желѣзныхъ великыхъ
полковъ Половецкыхъ
яко вихръ,
выторже.
И падеся Кобякъ
въ градѣ Кіевѣ,
въ гридницѣ Святъславли.
Ту Нѣмци и Венедици,
ту Греци и Морава
поютъ славу Святославлю;
кають князя Игоря,
иже погрузи жиръ во днѣ Каялы,
рѣкы Половецкыя,
Рускаго злата насыпаше.
Ту Игорь князь высѣде
изъ сѣдла злата [а] въ сѣдло кощіево.
Уныша бо градомъ забралы,
а веселіе пониче.
А Святъславь мутенъ сонъ виде
въ Кіевѣ на горахъ.
“Си ночь съ вечера одѣвасте мя”, рече
“черною паполомою на кровати тисовѣ.
Чръпахуть ми синее вино,
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"ב ַמ ֲע ֶטה ׁ ָשחֹר ִּכ ּסוּנִ י
ְּ
ֵמ ַעל ַמ ָ ּצע ׁ ֶשל ֵעץ ַה ַּט ְקסוּס.
יָ ְצק ּו לִ י יַ יִ ן ְ ּבגוֹ ן ְּתכֵ לֶ ת,
ְ ּבנֶ ֶס ְך ַר ַעל ִע ְר ְ ּבבוּהוּ.
ִמ ֶּתלִ י ֵריק ׁ ֶשל ַה ּפוֹ לוֹ ְב ִצים

ּ ְפנִ ינֵ י יְ ָקר ְ ּגדוֹ לוֹ ת ְ ּב ׁ ֶש ַפע
ֲעלֵ י ָחזִ י רוֹ ְקנוִּ ,ה ְר ִעיפוּ,
וְ גַ ם ָח ְבק ּו אוֹ ִתי ִ ּבזְ רוֹ ַע.
ְ ּב ַא ְרמוֹ נִ י עוֹ ֵטה ַה ּ ָפז
ישים קוֹ ַרת ִחבּ וּר.
ֵאין לַ ּ ְמ ִר ׁ ִ
ִמ ּתֹם ָה ֶע ֶרב ָּכל ַה ַּליְ לָ ה
עוֹ ְר ֵבי שָׂ ָטן צוֹ ְר ִחים ְ ּבלִ י ֶה ֶרף.
ְוּבחוּצוֹת ּ ְפלֶ ֶסנְ ְסקּ ַ ,ב ַ ּי ַער
נִ ּ ָׂשא קוֹ לָ ם ֶאל יָ ם ַה ְּתכֵ לֶ ת.
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съ трутомъ смѣшено;
сыпахуть ми тъщими тулы
поганыхъ тлъковинъ
великый женчюгь на лоно
и нѣгуютъ мя.

Уже дъскы безъ кнѣса
въ моемъ теремѣ
златовръсемъ.
Всю нощь съ вечера бусови
врани възграяху;
Дву плѣнника на болони,
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טֹוסלָ ב
ארים לַ ֲחלֹומֹו ֶׁשל ְס ְביַ ְ
ַּפ ְר ָׁשנּות ַהּבֹויָ ִ
ארים:
לַ ָ ּנ ִס ְיך ִה ִ ּגיד ּו ַהבּ וֹ יָ ִ
"את נַ ְפ ׁ ְש ָך ׁ ָש ָבה ַה ֵּס ֶבל.
ֶ
ֱא ֶמת ִּכי ׁ ְשנֵ י נִ ִ ּצים ְּכ ָבר ָטס ּו
ִמ ֵּכס זָ ָהב ׁ ֶש ַּל ֲא ִב ֶיהם
ְ ּב ִח ּפוּשִׂ ים ַא ַחר ַה ֶּק ֶרת,
ִהיא ַה ֶּק ֶרת ְטמוּטוֹ רוֹ ָקן,
וָ לֹאָ ,אז לְ ָפחוֹ ת יִ ׁ ְש ּת ּו ֵהם
ְמלוֹ א ַה ַּק ְסדָּ ה ִמ ּ ֵמי ַהדּ וֹ ן.
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ֶא ָּלא ׁ ֶש ְּכ ָבר ְ ּבכַ נְ ֵפ ֶיהם
ַח ְרבוֹ ת ּ ָפגָ נִ ים ִק ְ ּצצוּ,
ו ׁ ְּשנֵ י ְ ּבנֵ י ַה ִ ּנ ִ ּצים ַע ְצ ָמם
ְּכבוּלִ ים ַ ּב ֲאזִ ֵּקי ַ ּב ְרזֶ ל.
ישי ָהא ֶֹפל.
יָ ַרד ְ ּביוֹ ם ׁ ְשלִ ׁ ִ
ׁ ְש ֵּתי ַה ּׁ ְש ָמ ׁשוֹ ת ָק ְדר ּו ַ ּגם יַ ַחד,
ו ׁ ְּשנֵ י טו ֵּרי ָה ַא ְר ָ ּג ָמן
ָּכב ּו ַ ּגם ֵהםִ ,ע ּ ָמם יַ ְחדָּ ו
ׁ ְשנֵ י ַהיְ ֵר ִחים עוּלֵ י יָ ִמים,
אוֹ לֶ ג ו ְּס ְביַ טוֹ ְסלָ ב ִע ּמוֹ
ְמצ ָֹע ִפים ַ ּב ֲח ׁ ֵשכָ ה
ׁ ָש ְקע ּו ַ ּב ָ ּים.
ְ ּב ַמ ֲעשֵׂ י ְ ּגבו ָּרה ִה ְפלִ יאוּ,
ֶאת לֵ ב ַה ִחינִ ים עוֹ ְררוּ.
ּ ָפ ׁ ַשט ַעל נַ ַחל ַה ַּקיָ אלָ ה
ַהח ׁ ֶֹש ְךֶ ,את ָהאוֹ ר ֵ ּג ֵר ׁש.
ְּכמוֹ לַ ֲה ַקת ַ ּב ְרדְּ לָ ִסים
ַעל ֶא ֶרץ רוּס ּפוֹ לוֹ ְב ִצים ָעטוּ.
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безъ щады, деу, рекы исади
несоша я къ синему морю.
И ркоша бояре князю:
“Уже, княже,
туга умъ полонила.
Се бо два сокола слетѣста
съ отня стола злата
поискати града Тмутороканя,
а любо испити шеломомь Дону.
Уже соколома крильца
припѣшали поганыхъ саблями,
а самого опуташа
въ путины желѣзны.”
Темно бо бѣ
въ третій день.
Два солнца померкоста;
оба багряная
стлъпа погасоста;
и съ нима молодая мѣсяца,
Олегъ и Святъславъ
тъмою ся поволокоста.
На рѣцѣ на Каялѣ
тьма свѣтъ покрыла.
По Руской земли
прострошася Половци,
акы пардуже гнѣздо:
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ַעל ַה ָּכבוֹ ד ֶח ְר ּ ָפה ּפוֹ ׁ ֶש ֶטת,
ֶאת ַה ֵחרוּת ָח ָמס ִה ְד ִ ּביר,
נָ ְפלָ ה ַהדְּ יֵ ָבה ַעל ָה ָא ֶרץ,
וְ ַעלְ מוֹ ת ׁ ִש ְב ֵטי ַהגּ וֹ ִתים
טוֹ בוֹ ת ַמ ְר ֶאה ּ ָפ ְצח ּו ְ ּבזֶ ֶמר
ַעל חוֹ ף ַה ָ ּיםַ ,על חוֹ ף ַה ְּתכֵ לֶ ת.
ְ ּביָ ָדן זְ ַהב רו ְּסיָ ה ְמ ַצלְ ֵצל,
ׁ ָשרוֹ ת ֵהן ַעל יָ ָמיו ׁ ֶשל בּ וֹ ס,
ְמ ַה ְּללוֹ ת ֶאת נִ ְק ָמתוֹ
ׁ ֶשל ׁ ָשרוֹ ָקן ,שַׂ ר ַה ּפוֹ לוֹ ְב ִצים.
וּכְ ָבר ֲאנַ ְחנוַּ ,הדְּ רוֹ זִ 'ינָ ה,
לִ ְמ ַעט שִׂ ְמ ָחה ְמ ׁ ַש ֲח ִרים.
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טֹוסלָ ב
ְּד ָברֹו ֶׁשל ְס ְביַ ְ
ֲאזַ י ְס ְביַ טוֹ ְסלָ ב ַהדָּ גוּל
ִה ִ ּנ ַיח לְ ִמלּ וֹ ת זָ ָהב
לִ ְטבּ ֹל ְ ּב ֶד ַמע ,וְ ִה ִ ּגיד:
"איגוֹ ר וּוְ ֶסבוֹ לוֹ דּ ָ ,בנַ י,
ִ
ְ ּב ַח ְר ְ ּבכֶ ם ְמ ַעט ִה ְקדַּ ְמ ֶּתם
לִ ְפ ׁשֹט ַעל ֶא ֶרץ ַה ּפוֹ לוֹ ְב ִצים
וּלְ ַב ֵּק ׁש לָ כֶ ם ָּכבוֹ ד.
לֹא לִ כְ בוֹ ְדכֶ ם ַה ִ ּנ ָ ּצחוֹ ן,
ִּכי ֶאת דָּ ָמם ׁ ֶשל ַה ּ ָפגָ נִ ים
ׁ ְש ַפכְ ֶּתם ׁ ֶשלּ ֹא ַּכ ֲהלָ כָ ה.
ַא ּ ִמיץ לִ ְ ּבכֶ םֻ ,ח ּׁ ַשל ְ ּב ֶפלֶ ד,
ְ ּב ַמ ֲעשֵׂ י ְ ּגבו ָּרה נִ ְצ ַרף.
ֲא ָבל ַמדּ ו ַּע זֹאת עוֹ לַ לְ ֶּתם
לִ שְׂ ָע ִרי ְּכסוּף ַה ּ ֵׂש ָיבה?
וְ לָ ּ ָמה ׁשוּב ֵאינִ י רוֹ ֶאה
ֶאת יָ רוֹ ְסלָ בָ ,א ִחי ָה ַעז,
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и въ морѣ погрузиста,
и великое буйство
подаста хиню.
Уже вснесея хула на хвалу;
уже тресну нужда на волю;
уже връжеся Дивъ на землю.
Се бо Готьскыя красныя дѣвы
въспѣша на брезѣ синему морю,
звоня Рускымъ златомъ.
Поютъ время Бусово,
лелѣютъ месть Шароканю.
А мы уже, дружина,
жадни веселія.
Тогда великый Святъславъ
изрони злато слово
слезами смѣшено и рече:-“О моя сыновчя, Игорю и Всеволоде!
Рано еста начала
Половецкую землю мечи цвѣлити,
а себѣ славы искати!
Нъ нечестно одолѣсте,
нечестно бо кровь
поганую пролиясте.
Ваю храбрая сердца въ жестоцемъ
харалузѣ скована,
а въ буести закалена
Се ли створисте моей
сребреней сѣдинѣ?
А уже не вижду власти
сильнаго и богатаго и многовоя
брата моего Ярослава,
съ Черниговьскими былями,
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ַרב ַה ְ ּנכָ ִסים ִ ּגבּ וֹ ר ַה ַחיִ ל,
ארים ְ ּבנֵ י ֶצ ְ'רנִ יגוֹ ב,
ִע ּמוֹ בּ וֹ יָ ִ
ִע ּמוֹ ׁ ֶשלְ ִ ּב ִירים וְ טוֹ ּ ְפ ָצ ִ'קים,
ִע ּמוֹ מוֹ גו ִּטים וְ ַט ְט ָרנִ ים,
ִע ּמוֹ ֶרבוּגִ ים וְ אוֹ לְ ֶ ּב ִרים;
לְ לֹא ָמגֵ ן וְ ַרק ּ ִפגְ יוֹ ן
ֲאזַ י ִח ְּלצ ּו ִמן ַה ּ ַמ ָ ּגף
ו ְּבזַ ֲע ַקת ַה ְּק ָרב ֵה ִביס ּו
ֶאת ָהאוֹ יֵ ב לִ ְת ִה ַּלת
ֲאבוֹ ֵת ֶיהם ִמ ֶּק ֶדםַ ,אךְ
ַא ֶּתם ֲא ַמ ְר ֶּתם ְ ּבלִ ְ ּבכֶ ם:
'נֵ ַדע ָּכבוֹ ד ו ְּת ִה ָּלה
ִ ּבזְ כוּת ַע ְצ ֵמנ ּו וְ לֹא עוֹ ד.
וְ ֶאת ׁ ִש ְב ֵחי יָ ִמים ָע ָבר ּו
נַ ְחלֹק ֵ ּבינֵ ינוּ'.
ֲה ֶפלֶ א הוּא ֵאפוֹ אַ ,א ַחי,
ִאם ִא ׁיש זָ ֵקן הוֹ ֵפ ְך לְ ֶעלֶ ם?
ְ ּב ַבגְ רוּתוֹ ַה ֵ ּנץ רוֹ ֵדף
ַא ַחר עוֹ פוֹ ת ִ ּב ְמרוֹ ם ָר ִק ַיע
וְ ַעל ִקנּוֹ יִ ׁ ְשמֹר ִמ ּ ֶפגַ ע.
ַא ְך לְ ַמ ְר ֵ ּבה ַה ַ ּצ ַער ֵאין לִ י
ְ ּבנֵ י נְ ִסיכִ ים לְ הוֹ ׁ ִשיט לִ י יָ ד".

ַה ְמ ַס ֵּפר ְמ ָח ֵרף ֶאת נְ ִסיכֵ י ּדֹורֹו
ִּכי דַּ ל ַהדּ וֹ רָ ,ר ָעה ָה ֵעת.
ִמ ַּת ַחת לְ ַח ְרבוֹ ת ּפוֹ לוֹ ְב ִצים
ָה ָעם ְ ּב ִרימוֹ ב נֶ ֱאנָ ק,
ימיר,
ו ִּב ְפ ָצ ָעיו זוֹ ֵעק וְ לָ ִד ִ
לִ ְבנוֹ ׁ ֶשל ְ ּגלֶ בּ ּתוּגָ ה וְ ֵס ֶבל.
הוֹ  ,וְ ֶסבוֹ לוֹ ד נָ ִס ְיך דָּ גוּל,
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съ могуты и съ Татраны
и съ Шельбиры и съ Топчакы
и съ Ревугы и съ Ольбѣры.
Тіи бо бесъ щитовъ съ засапожикы
кликомъ плъкы побѣждають,
звонячи въ прадѣднюю славу.
Нъ рекосте:-“Мужаимъся сами;
преднюю славу похытимъ;
а заднюю ся сами подѣлимъ!”
А чи диво ся, братіе,
стару помолодити?
Коли соколъ въ мытехъ бываетъ,
высоко птицъ взбиваетъ:
не дасть гнѣзда своего въ обиду.
нъ се зло, княже ми
не пособимо;
наниче ся годины обратиша.
Се у Римъ кричатъ
подъ саблями Половецкыми,
а Володиміръ подъ ранами-“Туга и тоска сыну Глѣбову!”
Великый княже Всеволоде;
Не мыслію ти прелетѣти
издалеча отня злата стола поблюсти?
Ты бо можеши Волгу
веслы раскропити,
а Донъ шеломы выльяти!
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ֲהלֹא ַּת ְח ׁשֹב ִמ ּ ֶמ ְר ַח ִּקים
לָ בוֹ א ִ ּב ָיעף וּלְ ָהגֵ ן
ַעל ֵּכס ָא ִב ָיך ַה ּ ֻמזְ ָהב?
ֲהלֹא ּתוּכַ ל ִ ּב ְמ ׁשוֹ ֶט ָיך
ֶאת ֵמי ַהוּוֹ לְ ָ ּגה לְ ַה ִּתיז
וּלְ רוֹ ֵקן ֶאת ֵמי ַהדּ וֹ ן
ַ ּב ּקוֹ ָב ִעים ׁ ֶשל ֵ ּגיסוֹ ֶת ָיך?
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ל ּו ָּכאן ַא ָּתה ֶא ְפ ׁ ָשר ָהיָ ה
לִ ְקנוֹ ת ׁ ִש ְפ ָחה ִ ּב ְמ ִחיר נוֹ גָ ָטה
ו ַּב ֲעבוּר ֶרזָ נָ ה – ֶע ֶבד.
ַ ּב ֲחנִ יתוֹ ת ַח ּיוֹ ת ַא ָּתה –
ָ ּבנָ יו ׁ ֶשל ְ ּגלֶ בּ ַע ֵ ּזי לֵ ָבב ֵהם –
יָ כוֹ ל לִ ירוֹ ת ַעל ּ ְפנֵ י ָה ָא ֶרץ.


דָּ וִ ד ו ְּריו ִּריק ַמר ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש,
ֲהלֹא שָׂ ח ּו ַק ְסדוֹ ת ַה ַחיִ ל
ָה ְרקוּעוֹ ת זָ ָהבּ ְ ,ב ָדם?
ֲהלֹא ָצ ְרח ּו ַא ִ ּב ֵיריכֶ ם
ַה ִ ּגבּ וֹ ִרים ְּכמוֹ ׁשוֹ ר ׁ ָשחוּט
ְ ּבלַ ֲה ֵבי ַח ְרבוֹ ת ַה ּ ֶפלֶ ד
ֵאי ׁ ָשם ִ ּבשְׂ ֵדה ְק ָרב לֹא יָ דו ַּע?
ַעל ֵּכן ְּתנוַּ ,רבּ וֹ ַתיַּ ,כף ֶרגֶ ל
ִ ּבזְ ַהב ִמ ׁ ְשוֶ ֶרתְ ,צא ּו לִ נְ קֹם
ַעל ַה ָ ּי ִמים ׁ ֶשל בּ וּז וְ ׁ ֵש ֶפל
ַעל ֶא ֶרץ רוּס וְ ַעל ּ ִפ ְצ ֵעי
ֶ ּבן ְס ְביַ טוֹ ְסלָ בִ ,איגוֹ ר ִא ׁיש ַחיִ ל.
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Аже ты бы былъ,
то была бы чага по ногатѣ,
а кощей по резанѣ!
Ты бо можеши по суху
[живыми] съ Шереширы стреляти,
удалыми сыны Глѣбовы.
Ты буй-Рюриче и Давыде!
Не ваю ли злачеными шеломы
по крови плаваша?
Не ваю ли храбрая дружина
рыкаютъ аки тури,
ранени саблями калеными
на полѣ незнаемѣ?
Вступита, господина,
въ злата стременя
за обиду сего времени
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יָ רוֹ ְסלָ ב ֶה ָחכָ ם ִא ׁיש ַ ּגלִ יץ',
ַעל ֵּכס ַה ּ ָפז ֵּת ׁ ֵשב ִמ ּ ַמ ַעל.
ָסגַ ְר ָּת ַעל ָה ֵרי הוּנְ ַ ּג ְריָ ה
ִ ּב ְצ ַבת ַ ּב ְרזֶ ל ׁ ֶשל ֵ ּגיסוֹ ֶתיךָ,
ו ִּמ ּ ַמלְ ָּכם ָמנַ ְע ָּת דֶּ ֶר ְך.
ֶאת ׁ ַש ֲע ֵרי ַהדָּ נו ָ ּּבה
נָ ַעלְ ָּת ,ו ְּב ַמ ַּטח ַא ְבנֵ י
ַה ֶּקלַ ע ִמ ּ ָמרוֹ ם ׁ ִש ַ ּג ְר ָּת,
ַמ ְר ִחיב ַעד ַה ָ ּנ ָהר ְ ּגבוּלֶ ָיך.
ּפוֹ ׁ ְש ִטים ָ ּב ָא ֶרץ ְר ָע ֶמ ָיך;
ֶאת ׁ ַש ֲע ֵרי ִקיֶ ב ּ ָפ ַת ְח ָּת
ו ִּמ ֵּכס ַה ּ ָפז ׁ ֶשל ֲאבוֹ ֶתיךָ
ִ ּב ְבנֵ י ֻסלְ ָטאן ַא ָּתה יוֹ ֶרה
וְ ֵהם ֵמ ֵע ֶבר לִ גְ בוּלֶ ָיך.
ׁ ַש ֵ ּגר ִח ֶ ּצ ָיךֲ ,אדוֹ נִ י,
ָ ּב ֶע ֶבד ַה ּ ָפגָ נִ י קוֹ נְ ָצ'ק,
נָ ָקם ַעל ֶא ֶרץ רו ְּסיָ ה ַקח,
נָ ָקם ַעל ִאיגוֹ ר ַה ּ ָפצו ַּע,
ֶ ּבן ְס ְביַ טוֹ ְסלָ ב ִ ּגבּ וֹ ר ַה ַחיִ ל.
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וְ ַא ֶּתםְ ,מ ְס ִט ְיסלָ ב וְ רוֹ ַמן
ַע ֵ ּזי ַה ֵּלבַ ,מ ְח ׁ ֶש ֶבת עֹז
לְ ַמ ֲעשִׂ ים לִ ְ ּבכֶ ם קוֹ ֵראת.
וּכְ מוֹ ַה ֵ ּנץ ַה ְמ ַב ֵּק ׁש
ַא ַחר ַט ְר ּפוֹ  ,דּ וֹ ֶאה ָ ּברו ַּח,
ָּכ ְך ְ ּגבו ַּר ְתכֶ ם ִמ ּ ַמ ַעל ָט ָסה
ִּכי ָמגִ ֵ ּני ַ ּב ְרזֶ ל לָ כֶ ם
ִמ ַּת ַחת לְ ַק ְסדָּ ה לָ ִטינִ ית;
נֶ ְח ֶר ֶדת ִמ ּ ְפנֵ ֶיהם ָה ָא ֶרץ,
וַ ֲע ָמ ִמים ַר ִ ּביםַ ,ה ִחינִ ים,
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за землю Рускую,
за раны Игоревы,
буего Святъславича!
Галичкы осломи о Вислѣ Ярославе;
Высоко сѣдиши на своемъ
златокованнемъ столѣ!
подперъ горы Угорскыи
своими желѣзными полкы;
заступивъ Королеви путь;
затворивъ Дунаю ворота;
мечавъ ремены чрезъ Влахы!
суды, рядя, до Дуная!
Грозы твоя по землямъ текутъ!
Отворяеши Кіеву врата!
Стремляеши съ отня злата стола
Салътаны за землями!
Стрѣляй, господине, Кончака,
поганого кощея,
за землю Рускую!
за раны Игоревы,
буего Святъславича!
А ты, буй-Романе, и Мстиславе!
храбрая мысль носитъ ва съ уемъ на дѣло!
Высоко плаваеши на дѣло въ буести,
яко соколъ на вѣтрехъ ширяяся,
хотя птицю въ буйствѣ одолѣти.
Суть-бо у ваю желѣзныи паробци
подъ шеломы латиньскими.
Тѣми тресну земля и многи страны,-Хинова, Литва, Ятвязи, Деремела,
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יט ִאיםַ ,ה ַ ּי ְטוַ נְ גְ יָ נִ ים,
ַה ִּל ָ
ַהדֶּ ְר ְמנֶ ִרים וְ ַה ּפוֹ לוֹ ְב ִצים
ִּכידוֹ נֵ ֶיהם ִה ׁ ְשלִ יכ ּו ַא ְר ָצה,
וּמוּל ַה ֶח ֶרב ַה ִ ּנ ְצ ֶר ֶפת
ֹאשם ִה ְר ִּכינוּ.
ְ ּב ַהכְ נָ ָעה ר ׁ ָ


ַא ְךַ ,ה ָ ּנ ִס ְיך ִאיגוֹ ר ,זֶ ה ְּכ ָבר
ַק ְרנֵ י ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש דָּ ֲעכ ּו
וְ ָה ִאילָ ן ֶאת ַעלְ וָ תוֹ
ִה ּׁ ִשיר ָ ּברו ַּח ָה ָר ָעה.
לִ גְ דוֹ ת ַה ּסוּלָ ה וְ ָהרוֹ ס
ִ ּב ְּתר ּו ּ ָפגָ נִ ים ִעיר וָ ֶק ֶרת,
וְ לֹא יָ קוּמ ּו לִ ְת ִח ָ ּיה
ֵ ּגיסוֹ ת ִאיגוֹ ר ָה ַא ּ ִמ ִיצים.
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ַהדּ וֹ ן קוֹ ֵרא לְ ָך ,נָ ִס ְיך,
לַ ִ ּנ ָ ּצחוֹ ןֶ ,את ַא ִ ּב ֶיר ָיך
קוֹ ֵרא הוּא ,וּלְ כָ ל ָ ּבנָ יו
ׁ ֶשל אוֹ לֶ גּ ִ ,גבּ וֹ ֵרי ַה ַחיִ ל,
לָ ֵצאת לַ ְּק ָרב ,לא לְ בוֹ ׁ ֵש ׁש.


ִאינְ גְ ָבר וּוְ ֶסבוֹ לוֹ ד ִע ּמוֹ
ו ׁ ְּשל ׁ ֶֹשת ְ ּבנֵ י ְמ ְס ִט ְיסלָ ב ,לָ ֶהם
ְּכנָ ַפיִ ם ׁ ֵש ׁש ְ ּב ַקן ְ ּגבו ָּרה.


לֹא לִ כְ בוֹ ְדכֶ ם ֲאזַ ְר ֶּתם ּת ֶֹקף
ִ ּבזְ כוּת ַה ִ ּנ ְצחוֹ נוֹ ת ַ ּב ְּק ָרב.
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и Половци сулици своя повръгоша,
а главы своя поклониша
подъ тыи мечи харалужныи.
Нъ уже, княже Игорю,
утръпѣ солнцю свѣтъ,
а древо не бологомъ
листвіе срони:
По Ръси, по Сули
грады подѣлиша.
А Игорева храбраго
полку не кресити!
Донъ ти, княже, кличетъ
и зоветь князи на побѣду.
Олговичи,
храбыи князи,
доспѣли на брань.
Ингварь и Всеволодъ
и вси три Мстиславичи,
нехуда гнѣзда шерстокрьлцы
непобѣдными жребіи
собѣ власти расхытисте!
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ַא ֵ ּיה ִאם ֵּכן ַק ְסדוֹ ת זָ ָהב,
ָמגֵ ן וְ ר ַֹמח ּפוֹ לָ נִ י?
ָהגִ יפ ּו ֶאת ַה ּׁ ְש ָע ִרים
ּ
ִ ּב ְב ַרד ִח ִ ּצים ַחדִּ ים ִמ ֶק ׁ ֶשת,
לְ ַמ ַען ֶא ֶרץ רוּס וּלְ ַמ ַען
ּ ִפ ְצ ֵעי ִאיגוֹ רּ ְ ,בנוֹ ַעז ַה ֵּלב
ׁ ֶשל ְס ְביַ טוֹ ְסלָ ב.
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ׁשוּב לֹא מוֹ ׁ ֵש ְך ּ ְפלָ גִ ים ׁ ֶשל ֶּכ ֶסף
נְ ַהר ַה ּסוּלָ ה ֶאל ּ ֶפ ֶר ְסלָ ְבל.
ימיו
ְּכמוֹ תוֹ ַהדְּ ִבינָ ה ׁ ֶש ּ ֵמ ָ
ְּכמוֹ ַמ ְד ֵמנָ ה ׁ ֶשל ִטיט יָ וֵ ן
קוֹ לְ ִחים ַאט ַאט מוּל ַה ּפוֹ לוֹ ְב ִצים
ימ ָתם
ַה ּ ְמ ִטילִ ים ֶאת ֵא ָ
ַעל ְ ּבנֵ י ּפוֹ לוֹ ְצק ַה ִ ּנ ְב ָהלִ ים
ִמ ּׁ ַש ֲאגוֹ ת ְק ַרב ַה ּ ָפגָ נִ ים.

זֵ כֶ ר ִאיזְ יַ ְסלָ ב
וְ ַרק ִאיזְ יַ ְסלָ בּ ֶ ,בן וָ ִסילְ קוֹ ,
ֶאת לַ ֲהבוֹ ַה ַחד ִה ְר ִקיד
יט ִאים,
ַעל ּ ְפנֵ י ַק ְסדוֹ ת ַה ִּל ָ
את ְּת ִה ַּלת ָסבוֹ וְ ֶס ְסלָ ב
לוֹ כֵ ד ַ ּב ֶח ֶרב ,וְ הוּא ַע ְצמוֹ
ִמ ַּת ַחת לְ ִצנּוֹ ת ׁ ָשנִ י,
יט ִאים
ְ ּב ַח ְרבוֹ ת ַה ִּל ָ
ָ ּב ֵעשֶׂ ב ֶה ָעקֹב ִמדָּ ם
ֻה ׁ ְשלַ ְך לָ ָא ֶרץ.
ִה ִ ּגיד [בּ וֹ יָ אן]:
"על ֵ ּגיסוֹ ֶת ָיךַ ,ה ָ ּנ ִסיךְ,
ַ
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Кое ваши златыи шеломы
и сулици ляцкыи и щиты!
Загородите полю ворота
своими острыми стрелами
за землю Рускую,
за раны Игоревы,
буего Святъславлича!
Уже бо Сула не течетъ
сребреными струями
къ граду Переяславлю;
и Двина болотомъ течетъ
гоно-грознымъ Полочаномъ
подъ кликомъ поганыхъ.
Единъ же Изяславъ,
сынъ Васильковъ,
позвони своими острыми мечи
о шеломы Литовьскыя,
притрепа славу
дѣду своему Всеславу,
и самъ подъ чрълеными щиты
на кровавѣ травѣ притрепанъ
Литовскыми мечи:
и съ хотъю на кроватъи рекъ:-“Дружину твою, княже,
птиць крилы пріодѣ,
а звѣри кровь полизаша.”
Не бы ту брата Брячъяслава,
ни другаго Всеволода:--

הנסיך איגור
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ְ ּבכַ נְ ֵפ ֶיהם עוֹ פוֹ ת ֵהלִ יט ּו
וְ ֶאת דָּ ָמם לִ ֵּקק ַה ּ ֶפ ֶרא".
וְ לֹא ָהי ּו ִע ּמוֹ ֶא ָחיו,
'יסלָ ב;
לֹא וְ ֶסבוֹ לוֹ ד ,לֹא ְ ּב ְריָ ִצ ְ
ָ ּב ָדד ָּכלִ יל הוֹ ִציא נַ ְפ ׁשוֹ
דְּ מוּיַ ת ּ ְפנִ ינָ ה ִמגּ וּף ִ ּגבּ וֹ ר,
ו ִּמ ׁ ּ ִש ְריַ ת ַה ּ ָפז נָ מוֹ גָ ה.
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ַה ּקוֹ ל קוֹ ֵדר ,שִׂ ְמ ָחה נָ גוֹ זָ ה.
ְּת ִק ַיעת ְק ָרנוֹ ת ָ ּב ִעיר נִ ׁ ְש ַמ ַעת.

ִהּגִ ָיעה ֵעת לְ ַמ ֲע ֶׂשה
יָ רוֹ ְסלָ ב וְ נֶ כְ ֵדי וְ ֶס ְסלָ ב
ֻּכ ָּלםִ ,ה ֵ ּנה ָה ֵעת ִה ִ ּג ָיעה.
ַה ְר ִּכינ ּו ַמ ָּטה נֵ ס וָ ֶדגֶ ל,
ֶאת ַח ְר ְ ּבכֶ ם ֵק ַהת ַה ַּל ַהב
מו ָּטב ָה ׁ ִשיב ּו לַ ָ ּנ ָדן.
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ִמ ְּת ִה ַּלת ֲאבוֹ ֵתיכֶ ם
ִה ְר ַח ְק ֶּתם לֶ כֶ תָּ .כ ְך ְ ּב ִריב
ו ְּב ָמדוֹ ןַ ,על ֶא ֶרץ רוּס
וְ ַעל ֵ ּביתוֹ ׁ ֶשל וְ ֶס ְסלָ ב
אתם ֶאת עוֹ ְב ֵדי ַה ֶ ּצלֶ ם.
ֵה ֵב ֶ
ִה ֵ ּנה ַעל ׁשוּם ְמ ִריבוֹ ֵתיכֶ ם
ָ ּב ָאה ָעלֵ ינ ּו ָה ָר ָעה,
ָר ָעה ֵמ ֶא ֶרץ ַה ּפוֹ לוֹ ְב ִצים.


ְ ּבדוֹ ר ׁ ְש ִב ִיעי ׁ ֶשל ַה ְּטרוֹ יָ נִ ים
ָעלְ ָתה ְ ּבגוֹ ָרלוֹ ׁ ֶשל וְ ֶס ְסלָ ב
ַעלְ ָמה אוֹ ָת ּה לִ בּ וֹ ָח ׁ ַשק.
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единъ же изрони
жемчюжну душу
изъ храбра тѣла
чресъ латы о жерелѣ.
Уныли голоси,
пониче веселіе.
Трубы трыбятъ Городеньскіи.
Ярославли и вси внуце Всеславли,
уже понизити стязи свои,
вонзити свои мечи вережени;
уже бо выскочисте
изъ дѣдней Славы.
Вы бо своими крамолами
начясте наводити поганыя
на землю Рускую,
на жизнь Всеславлю.
Которою бо бѣше насиліе
отъ земли Половецкыи!
На седьмомъ вѣцѣ Трояни
връже Всеславъ жребій
о дѣвицю себѣ любу.
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ְ ּב ַת ְחבּ וּלַ ת ָע ְר ָמה זִ ֵ ּנק
ַה ֶ ּג ֶבר ַעל ֻא ַּכף ַה ּסוּס
וְ ֶאל ִקיֶ ב ָה ִעיר ׁ ָש ַעט,
נוֹ גֵ ַע ְ ּב ַמ ֵּטה ָהר ַֹמח
ְ ּבכֵ ס ַה ֶּכ ֶתם ַה ִּקיֶ ִבי
וּכְ מוֹ ַח ַ ּית ַה ּ ֶפ ֶרא ָאץ,
נָ ַט ׁש אוֹ ָתם ְ ּב ֶ ּבלְ גוֹ רוֹ ד,
ו ַּב ֲחצוֹ ת ַה ֵּליל דָּ ַהר,
עוֹ ֶטה ַ ּב ֲע ָר ֶפל ׁ ֶשל ְּתכֵ לֶ ת.
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ׁ ָש ַעט ַ ּבבּ ֶֹקר לְ ָמ ֳח ָרת
ֹאש ְ ּגיָ סוֹ ת ּתוֹ ְפ ֵסי ַק ְרדּ ֹם
ְ ּבר ׁ
ּ ָפ ַרץ ֶאת ׁ ַש ַער נוֹ ְבגוֹ רוֹ ד,
ִמ ָ ּירוֹ ְסלָ ב ְּת ִה ָּלתוֹ
ָ ּגזַ ל ,וּכְ מוֹ זְ ֵאב דִּ ֵּלג
ִמדּ וּדו ְּט ִקי ֶאל ְ ּגדוֹ ת נֶ ִמיגָ ה.
ְקנֵ י ַה ּׁ ִשבּ ֹלֶ ת ְ ּבנֶ ִמיגָ ה
ּ ְפזו ִּרים ְּכמוֹ ֻ ּגלְ גּ וֹ לוֹ ת ָס ִביב.
מוֹ ַרג ׁ ֶשל ּ ֶפלֶ ד דָּ ׁש ָ ּב ֶהם,
חוֹ ֶמ ֶקת ֵמ ִר ְצ ּ ַפת ַהדַּ יִ ׁש,
ְמנֻ ּ ָפה ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש ִמן ַהגּ וּף.
ַהדָּ ם ׁשוֹ ֵתת לִ גְ דוֹ ת נֶ ִמיגָ ה,
ְ ּב ֵח ְטא ׁ ְשתוּלִ ים חוֹ ֵפי ַה ַ ּנ ַחל
ו ְּב ַע ְצמוֹ ת ְ ּבנֵ י רוּס זְ רו ִּעים.


ׁ ָש ַפט וְ ֶס ְסלָ ב ֶאת ְ ּבנֵ י ַה ּ ֶפלֶ ְך,
ַעל ֶה ָע ִרים ָחלַ ׁש ַה ְּקנְ יָ ז',
ֲא ָבל ַ ּב ַּליְ לָ ה ְּכמוֹ זְ ֵאב
לִ ְפנֵ י ְק ִר ַיאת שֶׂ כְ וִ י ִעם ׁ ַש ַחר,
ִמ ִּקיֶ ב ָ ּבא ֶאל ְטמוּטוֹ רוֹ ָקן.
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Тъй клюками подпръся о кони
и скочи къ граду Кыеву;
дотчеся стружіемъ
злата стола Кіевскаго.
скочи отъ нихъ лютымъ зверемъ
въ пълночи изъ Бѣлаграда;
обвѣсися синѣ мьглѣ;
утръже вязни въ три кусы;
отвори врата Новуграду,
разшибе славу Ярославу;
скочи влъкомъ
до Немиги съ Дудутокъ.
На Немизѣ снопы
стелють головами,
молотятъ цѣпы халужными;
на тоцѣ животъ кладутъ,
вѣутъ душу отъ тѣла.
Немизѣ кровави брезѣ
не бологомъ
бяхуть посѣяни;-посѣяни костьми Рускыхъ сыновъ
Всеславъ князь людемъ судяше,
княземъ грады рядяше:
а самъ въ ночь волкомъ рыскаше,
исъ Кыева дорискаше
до Чуръ Тъмутораканя,
великому Хръсови волкомъ
путь прерыскаше.
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וְ כִ זְ ֵאב ׁ ָש ַעטָ ,ח ָצה ֶאת
דַּ ְרכּ וֹ ׁ ֶשל הוֹ רוּס ַה ָ ּגדוֹ ל.
ָ ּב ִעיר ּפוֹ לוֹ ְצק ַה ּ ַפ ֲעמוֹ ן
ִצלְ ֵצל לְ ַמ ֲענוֹ ַ ּבבּ ֶֹקר,
ָק ָרא לְ ִמ ַיסת ׁ ַש ֲח ִרית
ַ ּב ְּכנֵ ִס ָ ּיה ׁ ֶשל ַסנְ ָטה סוֹ ְפיָ ה,
ֲא ָבל ְצלִ ילֵ י ַה ּ ַפ ֲעמוֹ ן
ִה ִ ּגיע ּו ֶאל ָאזְ נָ יו ְ ּב ִקיֶ ב.
ָא ְמנָ ם נִ ׁ ְש ַמת נָ ִביא ׁ ָשכְ נָ ה
ְ ּבגוּף ַה ֶ ּג ֶבר ַעז ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש,
ַא ְך לֹא נִ ְמלַ ט ַ ּגם הוּא ִמ ּׁ ֶש ֶבר.
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בּ וֹ יָ אן ַמ ִ ּגיד ָה ֲע ִתידוֹ ת
ָעלָ יו ָא ַמר דְּ ָב ִרים ׁ ֶשל ַט ַעם:
"לֹא ֶה ָערוּם ,לֹא ַה ְמיֻ ּ ָמן,
ַ ּגם לֹא ָהעוֹ ף ַרב ַה ָחכְ ָמה
יָ נוּס ִמדִּ ין ָה ֵאל ִמ ּ ַמ ַעל".


ֲא ָה ּה ,גּ וֹ נַ ַחת ֶא ֶרץ רוּס,
זוֹ כֶ ֶרת ֶאת יְ ֵמי ָע ָבר
וּנְ ִסיכֶ ָיה ַה ְּקדו ִּמים.
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ימיר לִ ְפנֵ י זְ ַמן ַרב
ֶאת וְ לָ ִד ִ
לֹא הוּא ַה ֶ ּג ֶבר ׁ ֶש ֶא ְפ ׁ ָשר
ָהיָ ה לִ נְ עֹץ אוֹ תוֹ ְ ּבכ ַֹח
ֶאל ַה ְ ּג ָבעוֹ ת ַ ּב ֶּק ֶרת ִקיֶ ב.
ַע ָּתה דְּ גָ לָ יו ְ ּביָ ָדיו ׁ ֶשל ְריו ִּריק,
וְ עוֹ ד דְּ גָ לִ ים ִ ּב ֵידי דָּ וִ ד.
ַא ְך ַה ִ ּנ ִּסים ּפוֹ נִ ים ָאחוֹ ָרה.
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Тому въ Полотьскѣ
позвониша заутренюю рано
у Святыя Софеи въ колоколы,
а онъ въ Кыевѣ звонь слыша.
Аще и вѣща душа
въ дръзѣ тѣлѣ,
нъ часто бѣды страдаше.
Тому, вѣщей Бояне
и перевое припѣвку,
смышленый рече:-'ни хытру, ни горазду,
ни птицю ни гудъию
суда Божія не минути.'-О стонати Руской земли,
помянувше первую годину
и первыхъ князей.
Того стараго Владиміра
не льзѣ бѣ пригвоздити
къ горамъ кіевскымъ:
сего бо нынѣ сташа
стязи Рюриковы,
а друзіи Давидовы;
нъ розъно ся имъ хоботы пашутъ!
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גַ .ה ִּׁש ָיבה

()770-621

רֹוסלָ ָבה
לַ ַחׁש וְ ִקינַ ת יָ ְ
ָהר ַֹמח ׁ ָשר לִ גְ דוֹ ת דָּ נו ָ ּּבה,
ׁ ִש ַירת ַ ּבת יָ רוֹ ְסלָ ב בּ וֹ ַק ַעת,
ָּכמוֹ ָה ָּכ ְך ַה ּקו ִּק ָ ּיה

ָה ַאלְ מוֹ נִ ית קוֹ ֵראת ִעם בּ ֶֹקר:
"כמוֹ קו ִּק ָ ּיה ַעל ֵמי נָ ָהר
ְּ
ָאטוּס ,ו ְּבנַ ַחל ַה ַּקיָ אלָ ה
ֶאת ׁ ַש ְרווּלֵ י ּ ַפ ְרוַ ת ִ ּב ָיבר
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(1) Вопилы поютъ на Дунаи;
Ярославна нмъ гласъ ся слышитъ,
зегзицею незнаемѣ рано кычеть:-“Полечю,” рече “зегзицею по Дунаеви;
Омочю бебрянъ рукавъ въ Каялѣ [рѣцѣ];
утру князю кровавыя его раны
на жестоцѣмъ его тѣлѣ.”
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ׁ ֶש ִּלי ֶא ֵּתן ְ ּב ֵמי ַה ַ ּנ ַחל,
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(2) Ярославна рано плачетъ
въ Путивлѣ на забралѣ, аркучи:-“О вѣтре, вѣтрило,
чему, господине,
насильно вѣеши?
Чему мычеши хиновьскыя стрѣлкы
на своею нетрудною крилцю
на моея лады вой?
мало ли ти бяшетъ
горъ подъ облакы вѣяти,
лелѣючи корабли на синѣ морѣ?
чему, господине, мое веселіе
(3) Ярославна рано плачеть
Путивлю городу на заборолѣ, аркучи:-“О Днепре Словутицю!
Ты пробилъ еси каменныя горы
сквозѣ землю Половецкую!
Ты лелѣялъ еси на себѣ
Святославли носады
до полку Кобякову:
Възлелѣй, господине,
мою ладу къ мнѣ!
а быхъ е слала
къ нему слезъ на море!
(4) Рано Ярославна
на морѣ плачетъ
въ Путивлѣ на забралѣ, аркучи:-“Свѣтлое и тресвѣтлое слънце!
Всѣмъ тепло и красно еси!
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ִמגּ וּף ַה ְּקנְ יָ ז'ָ ,חסוֹ ן וְ ַעז,
ֶא ׁ ְשטֹף ּ ְפ ָצ ָעיו ַה ְמ ַד ּ ְמ ִמים".
ַעל ַהחוֹ ָמה ָ ּב ִעיר ּפו ִּט ְיבל
ַ ּבת יָ רוֹ ְסלָ ב בּ וֹ כָ ה ִעם ׁ ַש ַחר:
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"אלִ י ,הוֹ רו ַּח ,רו ַּח ַס ַער,
ֵ
ַעל ַמה ֶ ּזה ִּת ְס ֲע ִרי ְ ּבכ ַֹח?
ַמדּ ו ַּע זֶ ה ִח ֵ ּצי ַה ִחינִ ים
נוֹ שֵׂ את ַא ְּת ַעל ַּכנְ ֵפי ַמ ּׁ ָשב
מוּל ַה ְ ּגיָ סוֹ ת ׁ ֶשל ֲאהו ִּבי.
וְ כִ י לֹא דַּ י לָ ְך לְ נַ ּׁ ֵשב
ַ ּב ֲענָ נִ ים ִ ּב ְמרוֹ ם ָר ִק ַיע
אוֹ לְ ַטלְ ֵטל ִמ ְפ ַרשׂ ְס ִפינָ ה
ֵ ּבין ַה ַ ּג ִּלים ְ ּביָ ם ׁ ֶשל ְּתכֵ לֶ ת?
ַמדּ ו ַּע זֶ הֵ ,אלִ יִ ּ ,פ ַ ּז ְר ָּת
ָא ׁ ְש ִרי ְ ּב ֵעשֶׂ ב ַהנּוֹ צוֹ ת?"
ַ ּבת יָ רוֹ ְסלָ ב בּ וֹ כָ ה ִעם ׁ ַש ַחר
ַעל ַהחוֹ ָמה ָ ּב ִעיר ּפו ִּט ְיבל.
"הוֹ דְּ נְ יֶ ּ ֶפר ַה ְמ ֻה ָּלל!" אוֹ ֶמ ֶרת,
"פ ְרצ ּו ְ ּב ֶא ֶרץ ַה ּפוֹ לוֹ ְב ִצים
ָּ
ָ
ימיך ַה ְר ֵרי ְסלָ ִעים,
ֵמ ֶ
ֶאת ְס ִפינוֹ ָתיו ׁ ֶשל ְס ְביַ טוֹ ְסלָ ב
את ַעל ַ ּג ְ ּב ָך ַה ְר ֵחק,
נָ שָׂ ָ
ַעד ַמ ֲחנֵ ה ּו ׁ ֶשל קוֹ ְ ּביָ אק.
ֵאלִ יָ ,ה ׁ ֵשט ֶאת ֲאהו ִּבי
ֵאלַ י ,לְ ַבל ֶאת דִּ ְמעוֹ ַתי
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чему, господине, простре
горячюю свою лучу на ладѣ вои?
Въ полѣ безводнѣ жаждею имъ
лучи съпряже,
тугою имъ тули затче!”
Прысну море полунощи;
идутъ сморци мьглами:
Игореви князю Богъ путь кажетъ
изъ земли Половецкой
на землю Рускую,
къ отню злату столу.
Погасоша вечеру зари.
Игорь съпить, Игорь бъдитъ,
Игорь мыслію поля мѣритъ
отъ великого Дону
до малаго Донца.
Гомонь въ полуночи:
Овлуръ свисну за рѣкою;
велить князю
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לִ ׁ ְש ּפ ְֹך ִעם ׁ ַש ַחר ֶאדָּ ֵר ׁש
ַעל ּ ְפנֵ י ַה ָ ּים ַ ּב ֲעבוּרוֹ ".
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ַ ּבת יָ רוֹ ְסלָ ב בּ וֹ כָ ה ִעם ׁ ַש ַחר
ַעל ַהחוֹ ָמה ָ ּב ִעיר ּפו ִּט ְיבל,
"ש ֶמ ׁש ַר ַ ּבת בּ ַֹהק,
אוֹ ֶמ ֶרתֶ ׁ :
לַ כּ ֹל חוֹ לֶ ֶקת חֹם וְ י ִֹפי,
ַמדּ ו ַּע ,הוֹ ֵאלִ יָ ,צ ַר ְב ְּת
ְ ּב ֵא ׁש ַק ְרנַ יִ ם לוֹ ֲהטוֹ ת
ֶאת ֵ ּגיסוֹ ָתיו ׁ ֶשל ֲאהו ִּבי?
ֲאזַ י ַ ּב ֲע ָר ָבה ְצ ִח ָיחה
ְצ ֵמ ִאים ֶאת ַה ְּק ׁ ָשתוֹ ת ִה ְר ִּכינוּ,
ֶאת ָה ַא ׁ ְש ּפוֹ ת ָק ׁ ְשר ּו ְ ּב ַצ ַער".
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נּוסת ִאיגֹור וְ ַה ִּׁש ָיבה ֶאל ֵּביתֹו
ְמ ַ
ֲחצוֹ ת ַה ֵּליל .גּ וֹ ֵע ׁש ַה ָ ּים,
ַ ּב ֲע ָר ֶפל גּ וֹ ִאים ַה ּ ַמיִ ם.
ַמ ְר ֶאה ָה ֵאל לַ ְּקנְ יָ ז' ִאיגוֹ ר
דַּ ְרכּ וֹ ֵמ ֶא ֶרץ ַה ּפוֹ לוֹ ְב ִצים
ֶאל ֶא ֶרץ רוּסֶ ,אל ֵּכס ָא ִביו
יְ צוּק ַה ּ ָפז.


ָּכבוּּ ָ ,גוְ ע ּו אוֹ רוֹ ת ָה ֶע ֶרב.
יָ ׁ ֵשן ִאיגוֹ רֵ ,מ ִקיץ ִאיגוֹ ר,
ִאיגוֹ ר מוֹ ֵדד ְ ּבשַׂ ְר ַע ּ ָפיו
ֶאת ֶמ ְר ֲח ֵבי ָה ֲע ָר ָבה
ֵמחוֹ ף ַהדּ וֹ ן ,נָ ָהר ׁשוֹ ֵפ ַע,
וְ ַעד ַהדּ וֹ נְ יֵ ץ ַה ָּק ָטן.
ֲחצוֹ ת .אוֹ ְבלוּר סוּסוֹ ֵמ ִביא,
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Разумѣти князю Игорю не бысть;
Кликну. Стукну земля:
въшумѣ трава.
Вежи [ся] половецкыя подвизашася;
Игорь князь поскочи
горнастаемъ къ тростію
и бѣлымъ гоголемъ на воду;
въвержеся на борзъ комонь,
и скочи съ него босымъ волкомъ,
и потече къ лугу Донца,
и полетѣ соколомъ подъ мьлами,
избивая гуси и лебеди
завтроку и обѣду и ужинѣ.
Коли Игорь соколомъ полетѣ,
тогда Влуръ влъкомъ потече,
труся собою студеную росу.
Претръгоста бо борзая комоня.
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ׁשוֹ ֵרק ֵמ ֵע ֶבר לַ ָ ּנ ָהר
ו ַּב ָ ּנ ִס ְיך ִאיגוֹ ר ַמ ְת ֶרה
ׁ ֶשלּ ֹא לְ ִה ּׁ ָש ֵאר ׁ ָשם עוֹ ד.
זָ ַעק אוֹ ְבלוּרָ ,ר ַח ׁש ָה ֵעשֶׂ ב,
ָה ָא ֶרץ ָר ֲע ׁ ָשה וְ נָ ע ּו
ָהא ָֹהלִ ים ְ ּב ֵחיל ּפוֹ לוֹ ְב ִצים.
ַא ְך ַה ָ ּנ ִס ְיך ִאיגוֹ ר נִ ֵּתר
ְּכמוֹ ַה ַּס ּמוּר ֶאל ְקנֵ י ַה ּסוּף,
וּכְ מוֹ ַ ּב ְרוָ ז לָ ָבן ַ ּב ּ ַמיִ ם.
ַעל ַר ּ ָמכוֹ ָה ַעז זִ ֵ ּנק,
ָק ַפץ ִמן ַה ּ ַמ ְרדַּ ַעת ַא ְר ָצה,
וּכְ מוֹ רוּחוֹ ׁ ֶשל ַה ְ ּז ֵאב
דָּ ַהר ַ ּב ַּכר לִ גְ דוֹ ת ַהדּ וֹ נְ יֵ ץ.
עוֹ ֵפף ְּכמוֹ נֵ ץ ַ ּב ֲע ָר ֶפל,
ַ ּב ֲאוָ זִ ים ו ַּב ְרבּ ו ִּרים
קוֹ ֵטל ,טוֹ ֵרף לַ ֲארו ָּחה.
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Донецъ рече: “Княже Игорю!
не мало ти величія,
а Кончаку нелюбія,
а Руской земли веселиа.”
Игорь рече: “О Донче,
не мало ти величія,
лелѣявшу князя на волнахъ,
стлавшу ему зелену траву
на своихъ сребреныхъ брезѣхъ;
одѣвавшу его теплыми мъглами
подъ сѣнію зелена древу.
Стрежаше е гоголемъ на водѣ,
чайцами на струяхъ,
чрьнядьми на вѣтрѣхъ.”
“Не тако-ли,”--рече, “рѣка Стугна,
худу струю имѣя,
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ֵּכ ָרה ַ ּבבּ ֶֹקרָ ,צ ֳה ַריִ ם,
ו ְּסעו ַּדת ַע ְר ִבית ַ ּב ַּליְ לָ ה.
ִאם ַה ָ ּנ ִס ְיך עוֹ ֵפף ַּכ ֵ ּנץ,
ֲאזַ י אוֹ ְבלוּר ִּכזְ ֵאב ׁשוֹ ֵעט
ו ִּמ ְתנַ ֵער ִמ ַּטל ַהבּ ֶֹקר.
ׁ ְשנֵ י ָהרוֹ כְ ִבים ֶאת סו ֵּס ֶיהם
ַה ּׁשוֹ ֲע ִטים ַעד ּתֹם ִה ִּת ׁישוּ.
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пожръши чужи ручьи,
и стругы, ростре на кусту?
Уношѣ князю Ростиславу
затвори Днѣпрь темнѣ березѣ.
Плачется мати Ростиславля
по уноши князи Ростиславѣ.”
Уныша цвѣты жалобою,
и древо съ тугою
къ земли преклонило.
(1) не сорокы втроскоташа,
на слѣду Игоревѣ
ѣздитъ Гзакъ съ Кончакомъ.
Тогда врани не граяхуть,
галици помолкоша,
сороки не троскоташа,
по лозію ползаша;
только дятлове тектомъ
путь къ рѣцѣ кажутъ;
соловии веселыми пѣсньми
свѣтъ повѣдаютъ.
(2) Молъвитъ Гза къ Кончакови:-“Аже соколъ къ гнѣзду летитъ,
соколича рострѣляевѣ
своими злачеными стрелами.”
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ֲאזַ י דִּ ֵ ּבר נְ ַהר ַהדּ וֹ נְ יֵ ץ:
"ת ִה ָּל ְת ָךַ ,ה ָ ּנ ִס ְיך ִאיגוֹ ר,
ְּ
ִהיא לֹא דָּ ָבר ׁ ֶשל ַמה ְ ּבכָ ךְ,
וּלְ קוֹ נְ ָצ'ק ֵא ָיבה ָק ׁ ָשה,
וּלְ ֶא ֶרץ רו ְּסיָ ה ַרב ָהא ׁ ֶֹשר".
ֵה ׁ ִשיב ִאיגוֹ ר" ,הוֹ דּ וֹ נְ יֵ ץָ ",סח,
"ת ִה ָּל ְת ָך לֹא ְמ ַע ָּטה ִהיא,
ְּ
ַא ָּתה ָהיִ ָית זֶ ה ֲא ׁ ֶשר
את ַעל ַ ּג ֶּל ָיך,
נָ ִס ְיך נָ שָׂ ָ
וְ לִ גְ דוֹ ֶת ָיך ַה ְּכסו ִּפים
ּפוֹ ֵרשׂ מוּלוֹ ׁ ְש ִט ַיח דֶּ ׁ ֶשא,
ְ ּב ֵאד נָ ִעים אוֹ תוֹ ִהלְ ַ ּב ׁ ְש ָּת
ְ ּב ֵצל ִאילָ ן יְ רֹק ַעלְ וָ ה,
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ְ ּב ֵעין זָ ָהב ַעל ּ ְפנֵ י ַה ּ ַמיִ ם
אוֹ תוֹ נָ ַצ ְר ָּת ִמ ָּכל ַרע,
ַ ּב ֶ ּז ֶרם ַה ּסוֹ ֵחףִ ,עם ׁ ַש ַחף
וְ ִעם ִקיוִ ית ְ ּברו ַּח ַס ַער".
"א ְך לֹא דּ וֹ ֶמה לוֹ ָ ",סח ִאיגוֹ ר,
ַ
"הוּא נַ ַחל ְסטוּגְ נָ ה דַּ ל ַה ֶ ּז ֶרם,
ַעל ֵּכן בּ וֹ לֵ ַע ֶאל ּתוֹ כוֹ
יו ַּבל ו ֶּפלֶ ג ַה ָ ּז ִרים לוֹ .
וְ הוּא ֲא ׁ ֶשר ֵ ּבין ַה ּ ִׂש ִיחים
לָ כַ ד ֶאת ַה ָ ּנ ִס ְיך ָה ֶעלֶ ם,
רוֹ ְס ִט ְיסלָ ב ׁ ְשמוֹ  ,לִ גְ דוֹ ת ַהדְּ נְ יֶ ּ ֶפר.
ָ ּבכְ ָתה ָה ֵאם ַעל ְ ּבנָ ּה ַה ַ ּנ ַער,
ַה ְּקנְ יָ ז' רוֹ ְס ִט ְיסלָ ב ַה ָ ּצ ִעיר.
ָרכְ נ ּו ּ ִפ ְר ֵחי ַה ַ ּגן ְ ּב ֶע ֶצב
וְ ָה ִאילָ ן ֻמ ֵּכה ַה ַ ּצ ַער
ְ ּב ַעלְ וָ תוֹ ָ ּג ַחן לָ ָא ֶרץ".
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Рече Кончакъ ко Гзѣ:-“Аже соколъ къ гнѣзду летитъ,
а вѣ сокольца опутаевѣ
красньою дѣвицею”
И рече Гзакъ къ Кончакови:-“Аше его опутаевѣ
красною дѣвицею,
ни нама будетъ сокольца
ни нама красны дѣвице:
то почнутъ наю птици бити
въ полѣ Половецкомъ.”
Рече Боянъ и ходы
Святъславли на Когана:-“Пѣснотворъцъ азъ стараго времени
“Ярославля и Ольгова:
'Хоти тяжко ти, головѣ,
кромѣ плечю,
зло ти, тѣлу,
кромѣ головы;”---Руской земли безъ Игоря!
Солнце свѣтится на небесѣ;
Игорь князь въ Руской земли.
Дѣвици поютъ на Дунаи;
вьются голоси чрезъ море до Кіева.
Игорь идетъ по Боричеву
къ святѣй Богородици Пирогощей.
Страны ради, гради весели,
пѣвше пѣснь старымъ княземъ
а потомъ молодымъ пѣти.
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זוֹ לֹא ּ ַפ ְט ּ ֶפ ֶטת ַה ְּק ָא ִקים.
קוֹ נְ ָצ'ק הוּא זֶ ה וּגְ זָ ק ִע ּמוֹ ,
רוֹ כְ ִבים ֵהם ְ ּב ִע ְּקבוֹ ת ִאיגוֹ ר.
ָח ַדל עוֹ ֵרב ִמ ְ ּצ ִר ָיחתוֹ ,
זַ ְרזִ יר ֶאת ַמ ּקוֹ רוֹ ָס ַתם,
ִמ ּ ִפ ְט ּפו ָּטם ּ ָפ ְסק ּו ְק ָא ִקים.
ַרק ֵ ּבין ַענְ ֵפי ָה ֲע ָרבוֹ ת
עוֹ ף ַה ַ ּנ ָּקר ִ ּבנְ ִק ׁישוֹ ָתיו
אוֹ ֵתת ַעל ׁ ְש ִביל ֶאל ַה ָ ּנ ָהר
וְ ַה ָ ּז ִמיר ְ ּב ׁ ִשיר שָׂ ֵמ ַח
ִהכְ ִריז ַעל ֲעלִ ַ ּית ַה ּׁ ַש ַחר.
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ִ
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Слава Игорю Святъславличь,
буй-туру Всеволоде,
Владиміру Игоревичь!
Здрави князи, и дружина,
побарючи за Христьяны
на поганыя полкы!
Княземъ слава а дружикѣ хвала!
Аминь!

דמיטרי סרגייביץ' ליחצ'וב – דבר־הזהב של
הספרות הרוסית []147

דבר־הזהב של הספרות הרוסית
דמיטרי סרגייביץ' ליחצ'וב

יצירת המופת המופלאה של הספרות הרוסית – שירת הנסיך איגור – נתחברה אמנם בשנת
 ,1187אך הזמן שחלף מאז לא הצליח להקהות את צביונה ואת סגולותיה הפיוטיות .העניין
הרב ביצירה הזו לא זו בלבד שלא פחת עם הזמן ,אלא הלך ,התרחב והעמיק – עד שהיום
אפשר לומר כי השירה מעולם לא ידעה ימי זוהר ותהילה כפי שהיא יודעת בתקופתנו.
כיצד ניתן אפוא להסביר את אריכות ימיה של יצירה קצרה זו? למה היא עדיין מצליחה
לרגש אותנו?
אהבת המולדת היא זו שהעניקה השראה למחבר השירה .היא כמו הוליכה את ידו .היא
גם זו שהעניקה ליצירה את סגולת הנצח – יצירה המובנת וקרובה ללבם של כל האנשים
האוהבים את מכורתם ואת עמם.
שירת הנסיך איגור חדורה ורוויה ברגש אנושי חם ,טהור ועז של אהבת המולדת .יתרה
מזו ,היא ספוגה בו .הוא מתבטא בהתרגשות נפשית המאפיינת את הסיפור על תבוסת
גיסותיו של איגור ,וגם באופן בו המחבר בוחר את המילים כדי לתאר את בכי הנשים על
נפול הגברים בקרב .כמו כן הוא בא לידי ביטוי בציור מילולי מדהים של תמונת הטבע הרוסי
ובתיאור השמחה לכבוד שובו של איגור.
זו הסיבה לעלייה חסרת־התקדים בחשיבות השירה בתקופתנו הסובייטית ,המתאפיינת
בפטריוטיות של מסירות־נפש ואחדות העם .השירה נוגעת לעומקי־הלב של האזרח הסובייטי
הנאמן למולדתו והיא מוצאת בקרבו היענות כנה .קריאת השירה להגנת המולדת והעם רודף־
השלום ,נשמעת היום בעוצמה גוברת .לשירה משמעות יוצאת־דופן גם בשל היותה עדות
חיה ובלתי מעורערת לגדולתה וייחודה של התרבות הרוסית העתיקה.


הבלשן ד.ס .ליחצ'וב ( ,)Дми́ трий Серге́ евич Лихачёв, 1906-1999נמנה עם גדולי החוקרים של
הספרות הרוסית העתיקה ,ושלושת מחקריו על שירת איגור ( 1955 ,1952ו )1978-ובעיקר חיבורו האחרון,
“"( ”Слово о полку Игореве” и культура его времениשירת איגור" ותרבות זמנה) ניצבים גם היום בצמרת
המחקרים הרבים בנושא.
החיבור המוגש בזאת לקורא נכתב כהקדמה להוצאת היצירה על ידי משרד החינוך הסובייטי ,מוסקבה.1955 ,
הנימה הסטליניסטית משהו המלווה את הכתוב בעיקר בדברי פתיחה וסיכום ,היא מס שפתיים מקובל בימים
ההם בחיבורים על נושאים היסטוריים ,קל וחומר בסוגיה כה טעונה כיצירה הנחשבת לשירה האפית הלאומית
של עמי רוסיה.
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רוסיה בתקופת שירת הנסיך איגור
שירת הנסיך איגור נתחברה בשיא תהליך ההתפוררות הפיאודלית של רוסיה .בתקופה זו
התחוללו מאבקים בלתי־פוסקים בין נסיכויות קטנות – מעין חצי־ממלכות – שנלחמו ביניהן
על השפעה ,אדמה ,אוצר ושלטון .לעתים קרובות הידרדרו עימותים אלה למלחמות אחים.
חשיבותה של קייב כעיר הבירה של רוסיה דאז הלכה ונחלשה.
התפוררותה של ממלכת קייב החלה עוד בימי ירוסלב המכונה "החכם" במחצית הראשונה
של המאה ה 11-עם התנתקותה של נסיכות פולוצק (האזור בצפון בלארוס ,היום – עיר).
מותו של ירוסלב הביא להמשך חלוקתה של רוסיה .בצוואתו הורה ירוסלב לחלק בין בניו
את הערים המרכזיות של המדינה :קייב ,צ'רניגוב ,פרסלבל ,ולדימיר־וולינסק ,סמולנסק.
בסוף המאה ה 11-נסיכות צ'רניגוב עוברת לשלטון נכדו של ירוסלב – אולג סבייטוסלביץ'
אותו מכנה מחבר השירה אולג גוריסלביץ' ("אולג מביא־צרה") ,בשל השתייכותו לקבוצת
הנסיכים שהתנהגותם הסכסכנית והלוחמנית ערערה את יציבות השלטון במדינה ובסופו של
דבר הביאה לקריסתה והתפוררותה המלוות בתבוסה צבאית.
בתקופתו של ולדימיר מונומך החל תהליך ההתנתקות של הנסיכויות הנפרדות ,ובשנת
 1097התקיים כנס לוביץ' שבמסגרתו התקבלה החלטה שאפשרה להעביר נסיכויות בירושה.
ובלשון ההחלטה" :מעתה יזכה כל אחד בבעלות על אדמת אבותיו" .אך כנס לוביץ' ,בו הוכרז
על חלוקת רוסיה ,לא הצליח להביא אפילו להסכמה זמנית בין הנסיכים המסוכסכים אשר
מיד הפרו את ההחלטות .אחד הנסיכים – וסילקו טרבובולסקי – נלקח בשבי על ידי שניים
מיריביו .בכך החל גל נוסף של עימותים בין הנסיכים.
בקריאתם לאחדות ,פנו התושבים של קייב לוולדימיר מונומך בתביעה" :למנוע את
חורבנה של רוסיה" .הם הזכירו לו כי האויבים האמיתיים של מולדתם הם הפולובצים הזרים,
ועל כן אם יימשכו המלחמות הפנימיות "ישמחו האויבים ויבואו לקחת את אדמתנו" .פנייה
זו הסתימה בנזיפה כלפי הנסיכים שבהתנהגותם הורסים את הממלכה .קול קורא זה עבר
מעיר לעיר ,מדור לדור.
בינתיים ,רשויות אזוריות בולטות כגון אלו שבפלכי גליץ' ,ריאזאן ,סמולנסק ,ולדימיר־
וולינסק ,ולדימיר־זאלסקי ,רוסטוב ונובגורוד שאפו לעצמאות פוליטית ,הסתגרו באינטרסים
פרטניים שלהן ,נגררו למאבקים פנימיים ובהדרגה השתחררו מהשפעתו של השלטון המרכזי
הנחלש בקייב.
הסכנה שבאה מערבות המזרח בדמותם של הפולובצים החמירה את הטרגדיה הרוסית.
הפולובצים היו עממי נוודים ממוצא טורקי מאזור אסיה המרכזית ,מי שפשטו באמצע המאה
ה 11-לאזור הערבות שבין נהרות הוולגה והדנייפר ,תפסו אזורים בקרים שבדרום אוקראינה
והגיעו עד לחצי־האי הבלקני.
הפולובצים הצליחו להקים כוח צבאי רב עוצמה שבעבר סיכן לא פעם את קיומה של
האימפריה הביזנטית אשר נאלצה לעתים קרובות לבקש סיוע מנסיכים רוסיים .בתחילת
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המאה ה 12-הצליחו אמנם הרוסים להשיג כמה ניצחונות על צבא הנוודים ,אך הדבר לא מנע
מהאויב הזר להמשיך ולשדוד את אדמת רוסיה ואת תושביה בערים ובכפרים .הפולובצים
שדדו איכרים ,שרפו ערים ,שעבדו את האזרחים והטילו מס עובד.
חיל הפרשים של נוודי־הערבה שעמד לרשות הפולובצים היה יעיל ,מאומן היטב ולא
ידע מעצורים בשטחים הנרחבים הגובלים עם האזורים הדרומיים והדרום־מזרחיים של רוסיה.
בעזרתו ניסו הכובשים להסתנן לתוך עומקי העורף הרוסי .מתקפות אלה נתקלו בהתנגדות
איתנה של הנסיכויות הרוסיות הבודדות.
כתוצאה מכך חלק מהפולובצים התיישבו על אדמות הגבול ובהדרגה "נכנעו" להשפעת
התרבות הרוסית .לימים זכו הפולובצים לכינוי "פגנים משלנו" או "עובדי אלילים משלנו".
אך המאבקים המתמשכים בין הנסיכים הכשירו את הקרקע לפלישות נוספות .זאת משום
שבמאבקי הנסיכים זה בזה עשו היריבים שימוש נרחב בסיוע הפולובצים כנגד יריביהם מבית,
ובכך רופפו את יסודות הממלכה הרוסית שנרקמה במשך מאות בשנים.

התרבות הרוסית בימי שירת הנסיך איגור
ברם ,ההידרדרות במצבה הפוליטי של רוסיה לא השפיעה על התפתחותה התרבותית.
התפרקותה של ממלכת קייב לוותה בפיתוח החקלאות והחיים העירוניים .באזורים הסמוכים
לקייב ,נובגורוד וצ'רניגוב ,הופיעו מוקדי תרבות חדשים רבים :ולדימיר־זאלסקי ,ולדימיר־
וולינסק ,פולוצק ,סמולנסק ,טורוב וגליץ' .בתקופה זו נפתחו בתי ספר לספרות ,אדריכלות,
ענפי אמנות שונים כגון :אמנות הציור ,אמנויות שימושיות ועוד .בניינים וארמונות רבים נבנו
בשיטת בנייה חדישה בערים רוסיות שונות .הבתים ,כפי שניתן ללמוד מהמורשת האדריכלית
מאותה תקופה ,עוטרו בדמויות תבליטיות של אנשים וחיות ,כמו גם בפרסקות ציוריים
בנושאי הדת והכנסייה – דבר ששיקף את הלכי הרוחות העממיים.
אמנות שימושית הגיעה באותה עת להישגים מרשימים :ציורים מפוארים ,תכשיטים
מעודנים ומהודרים מכסף וזהב ,פסלים ממתכת ויצירות מגולפות מעץ ,שנהב ואבן .ארבעים
ושניים שמות של מקצועות אמנות הגיעו אלינו מהתקופה ההיא.
במאה ה 12-נרשמה התפתחות יוצאת דופן בתחום הבלשנות .אמנם ההיסטוריה לא השאירה
לנו דוגמאות רבות של יצירות אמנות – שהרי רובן הושמדו בידי האויבים או אבדו במהלך
מאות השנים שחלפו מאז – אך מעט הדוגמאות שהגיעו אלינו מצביעות על רמת איכות גבוהה
של הספרות הרוסית באותה תקופה ,על ריבוי האסכולות הספרותיות ,על מגוון הז'אנרים ,על
הביקוש לספרות ועל צורך גובר בספרים .במקומות רבים – נסיכויות ,ערים ומנזרים – נכתבות
כרוניקות המתעדות בפירוט רב את דברי הימים של החבל ,העיר או הנסיכות.
השכלול המופלא בסגולותיה של הספרות הרוסית של המאות ה 11-וה 12-הנו פועל
יוצא מהעשרת השפה הספרותית במילים ובמושגים חדשים בעלי כושר רב בתיאור מגוון
הרגשות ,התחושות והמחשבות.
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השפה הרוסית של התקופה ההיא מתפתחת במקביל להתפתחויות בתחומים אחרים
ומשקפת את העושר והמגוון של המציאות המתהווה .אוצר המילים החדש שנצבר בתחום
המדיני ,הצבאי ,הטכנולוגי והאמנותי אפשר לכותבי הכרוניקה לתעד את הלכי הרוח ואת
המהלכים שהתרחשו אז במדינה ובעולם כולו .כמו כן הוא חולל הזדמנות לעריכת תרגומים
של יצירות מופת מהספרות האירופית של ימי הביניים .כל זה מצביע על הרמה הגבוהה של
התרבות הרוסית העתיקה שעוד לא נפגעה ממכת הפלישה הטטרו־מונגולית.
עולם המושגים החדש תרם רבות לפיתוח אמנות הנאום הפומבי .השפה הספרותית
הכתובה צמחה אז על בסיס השפה המדוברת ששילבה בתוכה את השירה העממית ואת השפה
הפוליטית .הנאומים של הנסיכים הרוסיים שנועדו לתת השראה ולעודד עוז ואומץ ונכונות
להקרבה אישית ,היוו דוגמה מופתית לחופש ההבעה ,לקצביות ,לציוריות ולתמציתיות של
השפה שנכנסה לשימוש בנאומים הפוליטיים ,בסיכומים הדיפלומטיים ,בדיונים ובפסקי הדין
המשפטיים ,בכרוניקות ובחגיגות הציבוריות.
ביטויים מהשפה הבולגרית העתיקה – אלה שהגיעו מכתבי הכנסייה – גם הם השתלבו
בשפה הרוסית העתיקה ,אך במבנה התחבירי שלה לא חל שינוי.
יוסף סטלין כתב בזמנו" :אוצר המילים משקף את מצב השפה :ככל שהוא מגוון ורחב
יותר ,כך עשירה ומפותחת יותר השפה עצמה" .ואכן ,השפה הרוסית במאה ה 12-כבר הייתה
עשירה דיה .הוכחה לכך ניתן למצוא ביצירות ספרות רבות ,ובראשן שירת הנסיך איגור
שהייתה להישג בולט של התרבות הרוסית ולמקור הגאווה של העם הרוסי.

האירועים ההיסטוריים שקדמו למסע של איגור סבייטוסלביץ'
מנסיכות נובגורוד־סברבקי
רוב המאבקים הפיאודליים במאה ה 12-פרצו כתוצאה מהעוינות ששררה אז בין צאצאיו של
ולדימיר מונומך לבין צאצאיו של אויבו – אולג סבייטוסלביץ' ( )Oleg Svyatoslavichאותו
מכנה מחבר השירה ,כאמור לעיל ,אולג גוריסלביץ' ( – Oleg Goreslavichכלומר" ,אולג
מביא־צרות") .בצאתם למסעות כיבוש כנגד הנסיכויות השכנות ,שני המחנות ביקשו תמיכה
מהפולובצים .צאצאיו של אולג מצ'רניגוב פנו לפולובצים לעתים קרובות בניסיון לכרות עמם
ברית שלום .ברית זו ,יחד עם ה"סיוע" של הפולובצים ופלישותיהם העצמאיות ,היו אסונו
של העם הרוסי בסוף המאה ה .11-על פי כרוניקות בנות הזמן ,בשנות ה 70-של המאה ה12-
פלישות אלה "שטפו" את אדמת רוסיה ואיימו על עצם קיומה של נסיכות קייב.
באותה תקופה עמדו כבר לרשותו של הנסיך הרוסי גייסות מקצועיים ומנוסים אשר
הרכיבו את גרעין כוחו הלוחם של הנסיך ,כוח המכונה "דרוז'ינה" ("חבורה" – .)druzhina
בנוסף לדרוז'ינות ,הנסיכים גייסו לצבאם את תושבי הערים והכפרים .הכוח הרוסי של המאה
ה 12-הורכב בעיקרו מפרשים והיה מהיר ומיומן בשיטות הלחימה המתאימות להדיפת
הפולשים.
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על גבול הערבה ניצבו מחנות של צבאות רוסיה ,ובעומקה נמצאו שומרים רוסיים אשר
מילאו תפקיד של מרגלים ועקבו אחרי תנועותיהם של הפולובצים.
מסעות הרוסים לתוך הערבה יצאו בעיקר בתקופת האביב ,כיוון שבעונה זו ,בשל המחסור
החורפי במספוא ,סוסי הפולובצים היו חלשים יותר מהסוסים המטופלים שעמדו לרשות
הרוסים.
הלוחמים הרוסיים – הן הגרעין המקצועי והן החיילים הפשוטים – ידעו לפעול באופן
מאורגן ונועז תוך שמירה על כבוד הלוחם ומתוך אהבת המולדת .ציודם היה המגן והחרב,
החנית והקשת ,קרי :ציוד בסיסי הן בשלב הראשון של ההתקפה והן בשלב השני של קרב
פנים אל פנים .לוחמי הדרוז'ינה היו מצוידים בלבוש קרב מיוחד – קסדות־פלדה ושריות
קשקשים – שהגן עליהם מפני פגיעות שונות .לבוש שכזה הופיע ברוסיה עוד לפני שהגיע
לאירופה המערבית .לעומת זאת ,כלי הנשק של החיילים הפשוטים היו פרימיטיביים למדי
– ברובם גרזנים וכידונים .כך למשל השימוש בקובעי פלדה היה נדיר למדי וגרם לפציעות
אנושות.
ברוסיה של אותה עת עוד לא נוסד כוח מאורגן תחת פיקוד אחיד .ניסיונות לחולל
בריתות צבאיות נתקלו בקשיים רבים .עובדה זו הייתה הרת אסון אם נזכור שכוחו הנפרד
של נסיך זה או אחר היה קטן בהרבה מכוחם המאוחד של שבטי הפולובצים.
הסתערות רצינית של הפולובצים על אדמת רוסיה ,שהחלה בשנות ה 70-של המאה
ה ,12-נבלמה על־ידי הצבא הרוסי .האויב הזר ספג אז מפלה קשה.
אחרי שורה של תבוסות ,הפולובצים התאחדו תחת שלטונו של חאן קונצ'ק ()Konchak
מי שאיחד וארגן את גייסותיו עד שהיו צבא מאורגן החמוש במיטב השלח של העת ההיא,
בעלי יכולת פגיעה קשה ורבה יותר .כך נוצר מצב טרגי ומסוכן שבו רוסיה המתפוררת נאלצה
לעמוד מול כוח עוין חזק ומאוחד.
האיום מצד האויב החיצוני – הפעם משבטי הפולובצים ומאוחר יותר משבטים טטרו־
מונגוליים – הביא את הנסיכים למסקנה כי יש להתאחד נגד האיום החיצוני המאיים על עצם
קיומה של רוסיה הקייבית .בשנות ה 80-של המאה ה 12-נערך ניסיון פיוס בין המחנות של
מונומך ואולג .עקב כך צאצאיו של אולג ("שבט" אולג) שמו קץ לברית עם הפולובצים .מן
הראוי לציין כי תפקיד חשוב בשינוי זה שיחק הגיבור המרכזי של השירה – איגור מ"שבט"
אולג שהוא איגור סבייטוסלביץ' ,הנסיך של נובגורוד־סברסקי.
בהתחלה היה איגור דמות טיפוסית ממחנהו של אולג .בשנת  1180הוא דגל במדיניות
הברית עם הפולובצים אשר עזרו לו באופן פעיל .אחרי התבוסה שנחל מידיו של ריוריק
רוסטיסלביץ' מקייב בקרב דולובסק ,איגור – יחד עם בני־בריתו הזרים – נמלט בסירה אחת
עם חברו דאז – חאן קונצ'ק ,שכעבור זמן־מה הפך לאויבו המושבע.
ריוריק ,שהרגיש כי אין לו מספיק כוח כדי לשמור על שלטונו בבירה ,עשה בפירות
ניצחונו שימוש בלתי צפוי .הוא העביר את השליטה על קייב לסבייטוסלב וסבולודוביץ'
מה"שבט" היריב לאולג ,אולם כפיצוי על הוויתור הזה השתלט על הערים השכנות.
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לנו היום לא נותר אלא לנחש מה הניע את ריוריק ומה היו התנאים בהסכם מסירת
השליטה על הבירה לסבייטוסלב .ככל הנראה ,בתמורה לכך הסכים סבייטוסלב לפרק את
בריתו עם הפולובצים ולפעול נגדם במסגרת הברית החדשה שנרקמה בין הנסיכים הרוסיים.
שני בעלי הברית החדשים הצליחו לארגן כמה מסעות משותפים של הכוח הרוסי לתוך עומק
הערבה בה שהו אויבי הממלכה.
התחייבויותיו של סבייטוסלב כראש הפיאודלי של "שבט" אולג חלו גם על נסיכים
אחרים שביניהם בן־דודו איגור סבייטוסלביץ' מנובגורוד־סברסקי ,שהיה כפוף לו בהיררכיה
הפיאודלית הקיימת .איגור ,שהיה ככל הנראה גבר ישר וכן ,חדל מיד ממדיניותו הקודמת
של ברית עם הזרים והכיר בהם כאויבים ,אם כי לקח לו זמן לשכנע את בני־בריתו החדשים
בנאמנותו להם ולדרכם המשותפת.
בשנת  ,1184המאמץ המשותף של הכוח הרוסי בפיקודו של סבייטוסלב וסבולודוביץ'
מקייב הביא לניצחון הרוסים על הפולובצים .המנצחים תפסו שלל של נשק אויב ושחררו את
חבריהם השבויים .בכך החזירו הרוסים לעצמם את כושר ההרתעה ,עד שנדמה היה כי הסכנה
המרחפת על פני אדמת המולדת חלפה לה לאורך זמן.
אולם איגור לא יכול היה לקחת חלק במסע הניצחון הזה ,משום ששכבת קרח בדרכו
מנעה מחטיבת הפרשים שלו להספיק להגיע לעזרת הכוח הרוסי המאוחד .איגור התייסר
מאוד מהחמצה זו ,כיוון שהדבר פגע במאמציו להוכיח את נאמנותו לבני־בריתו החדשים
אשר יכלו עכשיו לחשוד כאילו הוא בכוונה התחמק מהשתתפות במסע ,בשל היותו בעבר
בן־ברית של החאן קונצ'ק.
מכאן המסקנה שכבר שנה לאחר מכן – שנת  – 1185כשאיגור שש לקרב נגד הפולובצים,
הוא מביע בכך חרטה על מדיניות העבר .כבוד הלוחם הנסיכי ורצון להוכיח את עצמו הניעו
אותו במעשיו החפוזים .תכונות כמו עזות נפש ,יושרה וכבוד עצמי התנגשו באישיותו עם
קוצר הראות .אהבת המולדת שששכנה בלבו לא סייעה לאיש להבין את הצורך באחדות
ובשותפות .הוא נלחם בגבורה ,אך נלחם לא למען המולדת ,אלא לשם תהילה אישית.
לפיכך אין להתפלא שבסופו הדבר הביא לתבוסה חסרת תקדים בהיסטוריה העתיקה של
העם הרוסי .לראשונה בתולדות המלחמה עם הפולובצים ,הנסיכים הרוסיים הבכירים – איגור
ואחיו וססלב – נפלו בשבי האויב .לראשונה ספג הצבא הרוסי מפלה כה קשה .הסיפור
הטרגי הזה לא יכול היה שלא למשוך את תשומת הלב של כותבי דברי הימים.

מסעו של הנסיך איגור סבייטוסלביץ' מנובגורוד־סברסקי
שתי כרוניקות מימי מסע המלחמה של הנסיך איגור בשנת  1185הגיעו לידינו .האחת,
כרוניקה מקיפה בשם "איפטייבסקיה" על שם המנזר "איפטייבסקי" בו זו נכתבה ,והשנייה


לתרגום חלקי של הכרוניקה ,ראו פרק נספחים בכרך זה.
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– הכרוניקה המתומצתת שזכתה בכותרת "לברנטייבסקיה" על שם הנזיר לברנטי ששכתב
אותה בשנת  .1377שני סיפורים האלה מעניקים לנו תמונה מפורטת ומלאה של מסע
המלחמה הכושל של הנסיך איגור.
בתאריך  23באפריל  ,1185ביום שלישי ,איגור ,בנו ולדימיר פוטיבלסקי ,אחיינו – הנסיך
סבייטוסלב אולגוביץ' רילסקי ,יחד עם הדרוז'ינות בראשות אולסטין אולקסיץ' ,יצאו הרחק אל
הערבות למסע נגד הפולובצים .הם עשו זאת בשליחותו של ירוסלב וסבולודוביץ' מצ'רניגוב
ללא כל תיאום עם הנסיך של קייב – סבייטוסלב .הסוסים ,לאחר תקופת החורף הקשה,
רכבו לאט .במהלך המסע איגור אסף את הדרוז'ינה שלו .בערב ה 1-במאי ,כאשר הכוח שלו
הגיע לגדות נהר הדונייץ ,אירע ליקוי חמה שנחשב אז לאות פורענות .על אף זאת איגור לא
שינה את תוכניתו והמשיך הלאה .על חוף הנהר אוסקול הוא עצר יומיים כדי לחכות לאחיו
וסבולוד שהגיע בדרך אחרת מהעיר קורסק .משם פנו השניים יחד לכיוון הנהר סלניצה.
למרות ציפיותיו ,איגור לא הצליח להפתיע את האויב .הצופים הרוסים שניצבו על גבול
הערבה הודיעו לו כי לפי המידע המצוי ברשותם ,הפולובצים מוכנים לקרב .על כן המליצו
ללוחמיו של איגור לזרז את המתקפה או ,לחלופין ,לרדת מהרעיון ולחזור הביתה.
איגור החליט להתקדם ,בנימוק שהימנעות מן הקרב תדביק על מצחו אות קלון .לוחמיו
הסכימו איתו והמשיכו ללכת מבלי לעצור ללינת לילה .למחרת בצהריים הכוח הרוסי נתקל
בפולובצים שחיכו לו על חוף הנהר סיורליה במוכנות צבאית מלאה.
הכוח של איגור התחלק לשישה גדודים .לפני הקרב איגור פונה אל לוחמיו במילות
עידוד" :הגיע רגע האמת ,עלינו לנצח" .הכוח נפרס בשדה הקרב ,כשבחזית מיטב יורי הקשת.
הפולובצים קידמו לחזית את הצלפים שלהם ששיגרו מטח חצים ונמלטו מיד לאחר מכן יחד
עם שאר הכוח שניצב במרחק מהנהר .כוחות החלוץ של צבא איגור ,שהורכבו מגדוד של בנו
ועוד גדוד מצ'רניגוב ,פתחו במרדף אחרי האויב הנמלט .החטיבות של איגור ושל וסבולוד
פנו לאט מאחור .הכוח הרוסי כבש את אוהלי הפולובצים ולקח שבויים רבים .חלק מהכוח
לא הסתפק בכך ,המשיך לרדוף אחרי האויב ,ובלילה וחזר עם שבויים נוספים.
על פי הכרוניקה "איפטייבסקיה" ,מוקדם בבוקר למחרת ,הפולובצים החלו במתקפה
כוללת על הכוח הרוסי המצומצם .אך איגור הנועז לא נסוג .בנאומו בפני הלוחמים הוא הביע
הערכתו לכל אחד מהם ,כולל האיכרים הפשוטים ,והבטיח שלא להפקיר אף חייל בשטח,
יהיה האיש מי שיהיה.
על מנת להמשיך בהתקדמות לכיוון דונייץ ,איגור הורה לפרשים להתאסף ולהילחם יחד.
המסע לדונייץ נמשך שלוש יממות רצופות .בדרך התרחש קרב שבמהלכו נפצע איגור בידו
הימנית .גם הלוחמים וגם הסוסים הרוסיים סבלו מצימאון ,כי הפולובצים הדפו אותם הרחק
ממימי הנהר .לכוח הרוסי היו הרבה הרוגים ופצועים.
ביום השלישי של הקרבות ,החטיבה מצ'רניגוב נשברה והחלה לסגת .איגור ניסה לעצור
בעדה ,אך ללא הצלחה .בדרך חזרה לחטיבתו ,כשהוא פצוע ,נלקח בשבי על ידי הפולובצים.
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הוא עוד הספיק לראות את מאבקו האמיץ של אחיו וסבולוד ,וביקש למות כדי שלא לראות
במותו של האח האמיץ .כך ,לפחות ,מספרת הכרוניקה.
בן־בריתו לשעבר של איגור – חאן קונצ'ק – העניק חסות לשבוי הבכיר .מבין כל הכוח
הרוסי רק  15לוחמים נותרו בחיים .השאר טבעו.
באותה העת סבייטוסלב וסבולודוביץ' מקייב אסף את צבאו באזור הצפוני של אדמותיו.
הוא תכנן לצאת למסע קיצי נגד הפולובצים הנמצאים בסמוך לנהר הדון .בדרכו לקרב עבר
הנסיך ליד נובגרוד־סברסקי ,שם שמע כי שני אחיו כבר יצאו למשימה מבלי ליידע אותו.
חדשות אלה העליבו אותו עמוקות .כאשר התקרב סבייטוסלב לצ'רניגוב ,שמע כי איגור
עצמו ספג מפלה צורבת .אז "נשם סבייטוסלב נשימה עמוקה ,ניגב את הדמעות" ואמר:
בני אדמת רוסיה האהובים! אלוהים נתן בי כוח להביס את האויב ,אך הצעירים
הפזיזים פתחו להם את דלתות הממלכה .אמנם קודם כעסתי על איגור ,אך
היום אני מזיל דמעה לזכרו.
דברי סבייטוסלב מתארים באופן מדויק את הסיבות לתבוסתו של איגור .בעבר – במהלך
מסעו משנת  – 1184עלה בידו של סבייטוסלב לפגוע באויב הפולובצי ,אך איגור "נכנע לדחף
הדם הצעיר" ונטרל את הישגיו .צער עמוק ועצב רב פקדו את רוסיה כולה.
הניצחון על איגור מילא את לב הפולובצים ביוהרה רבה :עתה ,לאחר הניצחון המרשים
על אחד מבכירי הנסיכים של רוסיה הקייבית ,יצאו הפולובצים לקרב מכריע .הם אספו את
כוחותיהם והסתערו על רוסיה ,אך הכוחות התפצלו :קונצ'ק העדיף לתקוף את קייב כנקמה
על ההפסד שספג שם בשנת  1106סבו שארוקן ,בעוד שהחאן גזק ,מבכירי המצביאים בקרב
שבטי הפולובצים ,הציע לפנות אל גדות נהר סיים ,כיוון ששם נמצאים נשים וילדים שאפשר
בקלות לקחת בשבי.
המצור על פרסלבל הדרומית – לשם הגיע קונצ'ק – נמשך יום אחד בלבד .הנסיך של
פרסלבל היה באותה העת ולדימיר גלבוביץ' .היה זה איש אמיץ וחדור רוח קרב :הוא יצא
מהעיר כדי להילחם באויב פנים אל פנים ,אך רק מעט מחברי הדרוז'ינה שלו הלכו אחריו.
הנסיך נלחם בעוז נפש ,במהלך הלחימה כותר ונפצע משלושה כידונים .חבריו מיהרו לעזרתו
וחילצו אותו מידי האויב .כשחזר האיש אל עירו ,שלח משם אל סבייטוסלב מקייב ,אל ריוריק
ואל ָדוִ ד רוסטיסלביץ' שליחים עם המסר הבא" :הפולובצים הגיעו אלי ,בואו לעזרתי".
ריוריק ודוד ,כיוון שקיבלו את המסר ,חלקו איש על רעהו :חברי הדרוז'ינה של דוד
סירבו לצאת למסע וחזרו הביתה ,בעוד שריוריק יחד עם סבייטוסלב המשיכו להתקדם על
פני נהר הדנייפר בדרכם לקראת הפולובצים .כאשר הפולשים שמעו על כוח העזר הרוסי
היוצא לקראתם ,הם נסוגו מפרסלבל ,אך בדרך חזרה צרו על העיר רימוב .כל האירועים
האלה מתועדים בשירה.
באשר לגורלו של איגור ,בזמן שהותו בשבי הוא נהנה מחופש ויחס של כבוד .עשרים
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שומרים שמרו עליו ולא הפריעו לו בנסיעותיו לכל מקום שרק רצה לנסוע אליו ,בין היתר
ליוו אותו בציד נִ צים .הם מילאו את בקשותיו ואף שירתו אותו כשליחים.
אחד הפולובצים בשם לבר הציע לאיגור לברוח ,אך השבוי סירב בנימוק שהבריחה תבייש
את כבודו .אולם בסופו של דבר הנסיבות אילצו אותו לשנות את עמדתו .הדבר קרה לאחר
ששניים מחבריו אמרו לו כי הפולובצים שחזרו מפרסלבל מתכוונים להרוג את כל השבויים
הרוסיים.
מועד הבריחה נקבע לשעת הדמדומים שלאחר שקיעת השמש .איגור ביקש מלבר לצלוח
את הנהר אל החוף מנגד ולחכות לו שם עם סוס מוכן לדהירה .הנה כי כן ,בעוד שומריו
של איגור שותים ואוכלים ומנעימים את זמנם בטוחים שאיגור נם את שנתו ,חמק הגיבור
מעיניהם ,חצה את הנהר ,עלה על האוכף ונמלט למכורתו.
 11יום נמשך מסע הבריחה של איגור עד בואו לשערי העיר דונייץ שבגבול בין הערבה
לאדמת רוסיה .שומריו רדפו אחריו ,אך לא הצליחו לתופסו .מיד לאחר שהגיע לעירו נובגורוד־
סברסקי איגור המשיך לצ'רניגוב ולקייב ,שם קיבל העם את שובו בשמחה ובהתרוממות נפש.

על התקופה בה נתחברה שירת הנסיך איגור
השירה נתחברה זמן קצר לאחר מסעו של איגור ,מכאן שההתרחשויות פיעמו עדיין בלבו של
המחבר שככל הנראה היה עד להן .לא מדובר אפוא בסיפור היסטורי על אירועי העבר הרחוק,
אלא על תהודה לאירועי ההווה .המחבר פונה אל בני־זמנו החיים את המציאות המתוארת.
אין פלא ,שהשירה רוויה ברמזים ובאזכורים המובנים ונוגעים ללבם של האנשים החיים את
המציאות על בשרם .יש בכך הוכחה נוספת לטיעון לפיו היצירה נכתבה זמן קצר לאחר
האירועים המתוארים .כך ,וסבולוד נפטר בשנת  ,1196ובשנת  1198איגור עלה לכס הנסיכות
בצ'רניגוב ,וקודם לכן יצא לא פעם למסעות מלחמה נגד הפולובצים .אולם כל האירועים
האלה כבר לא נכנסו לשירה .גם אירועים אחרים שהתרחשו אחרי  1187לא מוזכרים בה.
למשל ,המחבר פונה אל הנסיך ירוסלב גליצקי בבקשה לנקום את הפגיעה באיגור ,מתוך
הנחה שירוסלב חי ונושם .אלא שירוסלב נפטר בשנת  .1187במילים אחרות ,ברור כי השירה
לא נכתבה אחרי שנת  ,1187אך גם לא מוקדם יותר ,משום שהיא מסתיימת בשירת הלל
לנסיכים הצעירים שחזרו מהשבי ,ביניהם ולדימיר – בנו של איגור ,אשר שב מהשבי בשנת
 .1187לכן זוהי ככל הנראה השנה בה נתחברה שירת הנסיך איגור.

שירת הנסיך איגור – קריאה לאחדות
הקריאה לאחדות לאומית מול האיום החיצוני היא המסר המרכזי של היצירה שלפנינו.
תבוסתו של איגור באה להמחיש את התוצאה הטרגית של הפיצול הפוליטי ברוסיה הקייבית.
שהרי השירה לא רק מספרת על האירועים – היא גם מפרשת אותם .היא סוג של נאום
פטריוטי נלהב ומרגש על ההווה ועל העבר .לעתים מלא זעם ,לעתים גדוש כאב וצער ,אך
תמיד מלא אמונה וגאווה במולדת ומשדר ביטחון בעתידה.
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השירה – גם במושגיה ,גם במשקלה הפיוטי וגם בסגולותיה – משקפת את מצבה של
אמנות ההבעה ושל השפה העממית המדוברת באותה תקופה .המחבר פונה לקוראיו במילה
"אחי" כאילו ראה אותם ניצבים מולו – מה שיוצר רושם של קרבה בלתי אמצעית בינו לבין
הקוראים .הוא גם פונה לגיבורי הסיפור – לבויאן ,לווסבולוד ,לאיגור ,לדוד ,לריוריק ולרבים
אחרים ,כשהוא אינו חוסך מהם את דעתו (ואת שבטו) בנוגע למעשיהם.
סגנון השירה הוא אמנם כזה הנועד להקראה בעל־פה מול ציבור מאזינים ,אולם ישנם
סימנים שהמחבר רצה לראות אותה דווקא כשיר .זאת משום שאת עצמו הוא ראה כממשיך
דרכו של בויאן – הזמר והמשורר שמלווה את שירתו בנגינה על כלי מיתר .אמנם לא ניתן
להגדיר באופן חד־משמעי את ז'אנר השירה ,אך אפשר לומר כי המחבר נטה להעדיף את
סגנונו של בויאן על פני סגנון הנואמים והסופרים .אכן ,השירה שומרת על קסם של מילה
חיה – חמה ,כנה ,לבבית ומשכנעת.
בדבריו מנסה המחבר לאחד את דעת הקהל נגד המאבקים הפיאודליים הפנימיים שניהלו
הנסיכים בינם לבין עצמם ,נגד הדעות הקדומות המזיקות של הפיאודלים ,נגד נקמנות,
שאפתנות ורדיפה אחרי תהילה וכבוד אישי .ייעוד השירה הנו להביא לאחדות של מיטב בני
רוס סביב הרעיון של מולדת מאוחדת ,תנאי הכרחי לעמידה מול הפלישות מבחוץ.

השקפתו "הפוליטית" של המחבר
כיצד ראה בעיני רוחו המחבר את אחדותה של מכורתו? כפי שמשתמע מהטקסט ,הוא לא
התכוון ליחסי שכנות יפי־נפש בין כל הנסיכים מרצונם החופשי .היה לו ברור כי את האחדות
הנחוצה ניתן להשיג רק באמצעות שלטון מרכזי חזק שמסוגל להפוך את רוסיה למעצמה .לכן
המחבר מצדד במתן כוח לנסיכים הבכירים ,כדי שירסנו את הנסיכים הזוטרים שבהתנהגותם
הסכסכנית מערערים את היציבות במדינה עד להפקרתה בידי האויב .מבחינתו ,קייב היא עיר
הבירה שהשליט עליה חייב להיות "כביר ואכזר" אשר בעוצמתו – ואם צריך ,אז גם בכוח
הזרוע – מסוגל להרתיע כל אויב ולעורר ההערצה מצד כל בעל ברית .לא במקרה המחבר
מעניק את התכונות האלה לסבייטוסלב וסבולודוביץ' – נסיך הבירה דאז.
במאה ה 12-הרעיון של שלטון מרכזי חזק היה עוד בשלב ההתהוות הראשונית .דמות של
שליט ריכוזי ורב עוצמה הופיעה מאוחר יותר – בעלילות של המאה ה ,13-למשל בדמותו
ועלילותיו של אלכסנדר נבסקי .אולם לקראת המאה ה 15-קייב איבדה את חשיבותה המרכזית
לטובת מוסקבה ,כשהנסיך המוסקובי העריץ הוא זה שעלה בידו לאחד את הארץ.

דמותה של רוסיה בשירת הנסיך איגור
גיבור השירה הוא לא נסיך זה או אחר ,אלא העם הרוסי כולו ואדמת רוסיה הגדולה והמאוחדת.
ספק אם הייתה בספרות העולמית יצירה שבה הוזכרו בו־זמנית שטחים כה נרחבים כפי
שהדבר בא לידי ביטוי ביצירה שלפנינו .ממדיה הענקיים של אדמת רוסיה נצפים בתיאורים
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אלה של המקומות השונים והאירועים המתרחשים בהם" :עלמות שרות ,ושירתן נשמעת מן
הדנובה – דרך הים – עד קייב" .ובאותו הזמן גיסותיו של איגור קרבים אל נהר דון ,בעוד
שהפולובצים הולכים בדרכים לא דרכים.
התמונות משתנות במהרה ,מדלגות ממקום למקום ,מגיבור לגיבור" :וססלב נגע עם
הכידון בכס המלכות המוזהב של קייב ,קפץ ממנו כחיה פרועה ,נעלם בחצות מבלגורוד
ולמחרת בבוקר פתח דלתות נובגורוד ובחרבו הרס את תהילת ירוסלב ...וסבולוד הנסיך שפט
אנשים ,איים על נסיכים ,התרוצץ כמו זאב בלילות ...סבייטוסלב חלף כמו סופה בשדה
והשאיר אחריו שטח מטוהר מפולש זר"...
המחבר משתמש בהקצנות ובדימויים מרחיקי לכת על מנת להמחיש באוזני הקורא את
ממדיה העצומים של מולדתו ,של הטבע ושל גיבורי עמו.
הטבע משתתף בשמחה ובצער של העם הרוסי .המולדת – היא אמא־אדמה המנחמת את
בניה .הטבע מנווט את דרכו של איגור :ליקוי החמה מזהיר אותו מפני הסכנות המצפות לו,
חופי דונייץ פורסים לו שטיח שעליו הוא נמלט מן השבי ,ערפל עוטף אותו בחום.
הטבע בשירה חי ונושם .יתר על כן – הוא מדבר והופך לבן־שיחו של איגור .תבונת אנוש
מוענקת לחיית השדה ולעוף השמים :הם משחקים תפקיד משלהם וגם להם יש מה לספר.
והים .החול והים" .עננים שחורים עולים מלב הים – קול רעם ,סופת מטר משתוללת...
האדמה גועשת ...עולה שחר אדום כדם ...סופת־חול כיסתה את השדות"...
דמותה של המכורה־האם על עריה ,נהרותיה ואנשיה מנוגדת לדמותה של הערבה בה
השתכנו הפולובצים – שהיא שוממה ומוזנחת" .ארץ בלתי־נודעת" כלשון השירה.
בנוסף ,המחבר מספר עד לפרטי פרטים על אירועי המסע ,על שיטות המגננה והמתקפה,
על השלח שבידי גייסותיו ,על התנהגותם של בני־אדם ,חיות וציפורים .הוא מספר על עבודת
איכרים ששלוותם הופרה בגלל מאבקי הנסיכים ,על נשות הלוחמים שמבכות את בעליהן
אשר נפלו על הגנת המולדת ,על צערו של כל העם הרוסי בעקבות תבוסתו של איגור ועל
שמחתו לאחר שובו מן השבי .צבאו של איגור הוא בני עמה של רוס.
גם ההיסטוריה של הממלכה הרוסית ,בפריסה של מאה וחמישים שנים בקירוב – מימי
ולדימיר הראשון הזקן ועד לתקופתו של איגור – כלולה במונח "מולדת" .המחבר עורך
השוואה בין הזמנים ובין האירועים .הטבע ,האדמה ,האנשים וההיסטוריה של המדינה ושל
העם כרוכים בסיפור זה בזה .הסבל המתואר נועד לעורר רחמים כלפי המולדת ושנאה כלפי
אויביה ,כדי לעורר את העם למלחמת הגנה.

דמויות נסיכי רוס ביצירה
היחס של המחבר כלפי נסיכי רוס הקייבית הנו יחס כפול :מצד אחד הוא רואה בהם נציגים
אותנטיים של רוסיה ולכן מתגאה בהישגיהם וכואב את תבוסותיהם ,ומצד שני הוא מגנה
אותם על מדיניותם האנוכית שהיא שורש הרע המחליש את כוח עמידתו של העם הרוסי
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לנוכח האיום החיצוני .מסעו של איגור בא להדגיש את הסכנה הכרוכה בהעדר שיתוף פעולה.
הלא איגור מובס רק משום שהלך לבד והיה מונע על ידי עיקרון פיאודלי שאומר כי "איש
לביתו יעשה" .המחבר מצטרף לסבייטוסלב אשר נזף באיגור על שלא שיתף אותו בתוכניותיו
כדי לא לחלוק עמו בתהילה הצפויה לבוא אחר הניצחון הצפוי.
זהו הקו שעליו נבנה הנרטיב כולו :איגור הוא נועז ,אך קצר ראות ,ולכן – חרף כל
הסימנים והאותות – הוא יוצא למסע של תבוסה ידועה מראש .הוא אוהב את המולדת,
אך פועל רק מתוך רדיפת תהילה אישית המאפילה על כל שיקול הגיוני .עם זאת ,המחבר
מדגיש כי מעשיו של איגור הם פועל יוצא של סביבתו ולאו דווקא של אישיותו .כלומר,
איגור הוא לוחם דגול ודמות חיובית ,אולם מעשיו מושפעים מאילוצי המציאות הפיאודלית
הרקובה מיסודה.
מוקד נזיפה חריף יותר הוא סבו של איגור – אולג "גוריסלביץ'" (המחצית השנייה של
המאה ה ,)11-נכדו של ירוסלב החכם .מדיניותו הפלגנית של אולג פגעה בשלום הממלכה
ובאנשים הפשוטים – הפועלים והאיכרים .אולג "מביא־צרות" הוא היריב התמידי של
ולדימיר מונומך.
אולם מבחינת המחבר ,היוזם העיקרי של מדיניות הפלגנות הוא לא אחר ,אלא אב ה"שבט"
של נסיכות פולוצק – וססלב פולוצקי .המחבר מכנה אותו "כושל וערמומי"" ,מתרוצץ כחיה
נרדפת" .הוא האבטיפוס של הנסיכים בתקופת ההתפוררות הפיאודלית של רוסיה.
שאר הנסיכים משורטטים באור חיובי יותר .המחבר מספר על מעשי גבורה שלהם ,על
עוצמתם ותהילתם .הם עונים על דרישותיו בנוגע לדמותה הרצויה של רוסיה כמעצמה עם
שלטון ריכוזי וחזק .למשל ,ולדימיר הראשון סבייטוסלביץ' לא ישב רגוע מול הסכנה ויצא נגד
האויב .וססלב מסוזדל שלט בכוח על נהר הוולגה ועל נהר הדון גם יחד .לכן המחבר מצטער
שברגע גורלי שכזה אין הנסיך נמצא בחזית הדרומית הזקוקה לתגבורת .ירוסלב אוסמומיל
נשען על הרי הונגריה וחוסם את הדרך בפני פלישת המלך ההונגרי .הרושם של הגזמה
בתיאור נובע מכך שהמחבר מייחס לנסיך זה או אחר את מעשי הגבורה של כל צבאו.
דמויות הנשים בשירה מצוירות באור שונה לחלוטין .בניגוד לאופי הלוחמני של הגברים,
הנשים מקרינות אווירה של שלום ,שלווה ,ביתיות ומשפחתיות .בדמויותיהן מתגלמות
עדנה ונחמה ,אהבה ודאגה .היחס של נשים כלפי בעליהן הוא אפוא ביטוי ליחס המולדת
לבניה.
לבכי הנשים על בעליהן יש משמעות סמלית ועממית .כך ,למשל ,אשתו הצעירה של
איגור – ירוסלבנה – מבכה לא רק את בעלה שנפל בשבי ,אלא גם את כל הלוחמים אשר
נפלו בקרב .היא פונה אל הרוח ואל השמש בטענה שאלו החמירו עם הלוחמים" :רוח ,רוח,
למה את מפזרת חצים לכל־עבר? שמש ,שמש ,למה את מייבשת צמאים בשדות?"
וכך כל הדמויות וכל הסיפורים בשירה מעבירים מסר פוליטי עז ,נוקב וברור :המסר של
הצורך באחדות לאומית.
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דמותו של בויאן
בויאן הוא אמן בודד – משורר וזמר המלווה את שירתו בנגינה על כלי מיתר .זוהי דמות
מיוחדת ,שונה מאחרים .מחבר היצירה רואה בבויאן משורר דגול ומוכשר ,אך יחד עם זאת
הוא מציין כי גישתו הפיוטית עבר זמנה – לא במקרה הוא מכנה אותו "זמיר מקדם" .היה
נהוג לייחס לבויאן יכולות מיסטיות ולראות בו צאצא של האל ולס .הוא היה אהוב על
הנסיכים הרבים שאותם הרבה להלל .הוא היה אהוב במיוחד על הנסיך אולג גוריסלביץ'".
למרות הכבוד שהוא רוכש לכישוריו ,מחבר היצירה מעמיד את עצמו ואת יצירתו כנגד
בויאן ושיריו" .בניגוד לבויאן המדמיין" – ,כותב המחבר – "אני אספר לכם את ההיסטוריה
האמיתית".
על כך כתב אלכסנדר פושקין בהערותיו לתרגום שירת הנסיך איגור את הדברים הבאים:
"משוררים אינם אוהבים כשמישהו מאשים אותם בחיקוי ,ולכן המחבר הבלתי ידוע של
השירה ציין בתחילת יצירתו כי הוא יכתוב אותה בסגנונו שלו ולא ברוח הדברים של בויאן
שזמנו עבר".
מחבר שירת הנסיך איגור עושה אפוא שימוש בדמותו של בויאן לצורך הנגדה ,כלומר ,כדי
להבליט את ההבדל בין בויאן כמהלל השליטים המנותק מהמציאות לבין עצמו כדובר אמת.

שירת הנסיך איגור והפיוט הרוסי העממי
שיטות הפיוט הציוריות של השירה יונקות בעיקר מהשירה והנרטיב העממיים שהמחבר
מרגיש כלפיהם קרבה נפשית מיוחדת .כאן לא מדובר רק בטעם אמנותי ,אלא בהשקפת
עולם ובדעה ערכית שהיינו מכנים אותה היום כ"פוליטית" .הדמויות העממיות שיוצר המחבר
מגלמות את האידיאלים שלו .ההיבט הציורי והרעיוני כרוכים בשירה זה בזה.
כמה ביטויים והשאלות מהשירה חדרו עמוקות למסורת הפיוטית .לדוגמה ,הביטוי
"אדמת רוסיה זרועה בעצמות בניה ומושקית בדמם" ,אשר מופיע בשירת הנסיך איגור ,עבר
בצורה זו או אחרת מדור לדור והוזכר בפיוט הרוסי ,הבלארוסי והאוקראיני של המאות ה-
 18וה .19-לביטוי הזה ,שמשווה את שדה הקרב לשדה החריש ,ישנה משמעות עמוקה של
הנגדה בין מלחמה לבין שלום ,בין הרס לבין בנייה ,בין מוות לחיים .חשוב לציין ,כי בשפה
הרוסית העתיקה למילה "חיים" יש פירוש רחב :זה לא רק קיום פיזי מינימלי ,אלא גם
פוריות ושגשוג .על כן השירה היא למעשה קריאה לשלום .היא שיר השלום.
ולכן היא חלק מהעבודה היצירתית העממית :הלא העם הרוסי הוא עם רודף שלום.

ההיבט הפרוזודי – משקל שירת הנסיך איגור
לאורך ההיסטוריה הספרותית נעשו מספר ניסיונות לחלק את השירה ליחידות נפרדות ולזהות
בהן את המקצב הפיוטי המאפיין כל חלק .אולם ניסיונות אלה לא צלחו הואיל והשירה
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כתובה על פי חוקי בניית השיר הישנים־נושנים .לשירה יש משקל מיוחד משלה והוא אופייני
למבנה השיר של המאה ה 12-בה היא נכתבה – לא לזה של ימינו אנו.
המשקל המקורי של השירה מתואם עם ההתרחשויות המתוארות .כך ,לצורך תיאור
ההתרגשות שחש איגור לפני הבריחה מן השבי ,המחבר בוחר במשפטים קצרים הבאים לבטא
את תחושות הדאגה והחרדה; הקטע שמוקדש ללחימה של וסבולוד נכתב בקצב נמרץ; ואילו
בבואו להביע את העצב של ירוסלבנה ,המחבר משתמש בקצב אטי וכותב בשורות רחבות
ומרווחות יותר .כלומר ,המשקל הפיוטי כפוף לתוכן השירה ובא להעניק לה את צלילה
המוזיקלי המיוחד.
את המשקל ניתן להרגיש במעברים מנושא לנושא ,בחזרות על קריאות נרגשות ,בעקביות
הפניות החוזרות ונשנות ,בזהות המילים הראשונות בבית זה או אחר ,בדמיון תחבירי בין
המשפטים וגם בהנגדות .הקצב הייחודי הזה מעניק לשירה מעין מוזיקליות משלה.

מי היה מחבר שירת הנסיך איגור
אפשר להניח כי מחבר השירה היה דמות מקורבת לנסיך איגור עצמו :ביצירה ניכר כלפיו
יחס אוהד ונשמעת נימה של חמלה ורחמים על גורלו .אך באותה מידה יכול היה המחבר
האלמוני להיות איש מקורב לסבייטוסלב מקייב – המחבר רוחש אהדה גם כלפיו .הנה
כי כן יכול היה האיש להיות תושב קייב או צ'רניגוב ,בכל מקרה סביר ביותר שנמנה עם
גיסותיו של איגור ,קרי :עם אנשי הדרוז'ינה שבמושגים שלה הוא מרבה להשתמש.
אין ספק שהמחבר נמנה עם המעמד המשכיל והגבוה .אולם חשוב לציין שבדעותיו הוא
עצמאי ואינו תלוי באיש – מעמדו החברתי אינו משפיע על שיקוליו הערכיים ולא על
כתיבתו .לא העקרונות הפיאודליים השולטים הכתיבו לו את עמדתו .לאורך כל הדרך הוא
נקט בעמדה פטריוטית עצמאית ששיקפה את האינטרסים של העם הרוסי העמל אשר תמיד
שאף לאחדותה של רוסיה ולשלום.
איננו יודעים את שמו של מחבר השירה וכנראה לעולם לא נדע .בינתיים ,כל הניסיונות
לגלות את הסוד נכשלו .לנו נשאר רק לשער ,לנחש ולהמשיך לחקור.

שירת הנסיך איגור בספרות הרוסית העתיקה
השפעתה של היצירה שלפנינו ניכרת בכל הספרות הרוסית העתיקה .היא הייתה למקור
השראה למחברה העלום של הזדונשצ'ינה (מעבר לדון) ,יצירה פיוטית קצרה המוקדשת
לניצחונו של דמיטרי דונסקוי על צבאו של החאן ַממאי בשדה קוליקובו ( .)1380דוגמאות
נוספות להשפעת שירת הנסיך איגור הן סיפור המערכה נגד ממאי ( )1380וסיפור קרב
באורשה משנת .1512
במאה ה 16-השירה הועתקה ,וייתכן אף ששוכתבה ככל הנראה בעיר פסקוב או בנובגורוד.
עותק זה עלה באש בשריפה הגדולה של שנת .1812
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גילוי שירת הנסיך איגור והוצאתה לאור
אחד העותקים של השירה ששוכתב ,כאמור לעיל ,ככל הנראה במאה ה ,16-נמצא בתחילת
שנות ה 90-של המאה ה 18-במנזר ספסו־ירוסלבסקי על ידי אספן העתיקות הרוסי מוסין־
פושקין .טקסט השירה נמצא באוסף של יצירות ש"נכתבו ברוח חילונית" ,כפי שציין זאת
חירסקוב ביצירתו
מוסין־פושקין .הראשון שהזכיר את השירה בשנת  1797היה המשורר ַ
ולדימיר .אחריו ,באותה שנה ,סיפר עליה ההיסטוריון והעורך קרמזין .בשנת  ,1800מוסין־
פושקין יחד עם חבריו המומחים בספרות הרוסית העתיקה :מלינובסקי ,בנטיש קמנסקי
וקרמזין ,הוציאו לאור את הגרסה המצויה בידינו .אולם ,כאמור לעיל ,בשנת  ,1812העותק
היחיד מן המאה ה 16-עלה באש השריפה.
כפי שניתן ללמוד מהעותק שנותר ,המשכתבים והמתרגמים של היצירה העתיקה הזו
התקשו להבינה בשל שפתה המיושנת והכניסו בה טעויות שונות שנוספו לטעויות מהשכתובים
הקודמים .גם רעיונות השירה לא הובנו אז עד הסוף.
היום ,כאשר מצוי בידינו מילון מדויק למדי של הרוסית העתיקה ,אנו יכולים לתקן את
השגיאות ולפתור כמה מהתעלומות.
שירת הנסיך איגור נלמדה על ידי בלשנים ,חוקרי ספרות והיסטוריונים .השירה העסיקה
את אלכסנדר פושקין שהשאיר לנו את טיוטת המבוא שלו לתרגום היצירה .השירה תורגמה
על ידי משוררים ידועים כגון ו .ז'וקובסקי ,א .מאיקוב ,ל .מאי ומשוררים אחרים של המאה
ה .19-נכון להיום ,בהיסטוריה הספרותית ישנן יותר מ 700-מחקרים בנושא היצירה .היא
מתורגמת לכל השפות הסלביות ולרוב השפות האירופיות.
העובדה שכיום ישנם בברית המועצות תרגומים רבים של שירת הנסיך איגור שנעשו
לאחר המהפכה הסוציאליסטית ,מצביעה על כך שיצירת המופת הזאת של הספרות הרוסית
העתיקה מעוררת התעניינות ואהדה בקרב המוני העם הסובייטי.
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כרוניקה איפטייבסקיה לשנת 1185
כרוניקה איפטייבסקיה ( )Ипатьевская летописьעל שם המנזר באוקראינה בו נמצא
המסמך) מכסה בחלקה הראשון את שלהי המאה ה 12-ואת רובה של המאה ה.13-
הכרוניקה לשנת ( 1185המוגשת בזאת בחלקה העיקרי) מתארת את מסע המלחמה של
איגור .השוואת הכרוניקה לשירה האפית מאפשרת לנו לאמת את עלילת היצירה במידה
רבה של דיוק ,מעל ומעבר למצוי בכל השירות האפיות המוכרות לנו ,בהן הפלגות דמיונו
של המחבר והאנכרוניזם ההיסטורי מחוללים עלילה מרתקת אולם נעדרת זיקה לאמת
ההיסטורית.
ב 1-במרץ שנת  1185הביסו שני נסיכי רוס ,סבייטוסלב בן סבייבולוד וריוריק בן רוסטיסלב
את חילות הפולובצים בפיקודו של החאן קונצ'ק ,וגירשו אותם מעבר לנהר חורול ,אך כשלו
ללכוד את החאן עצמו .ירוסלב וסבולודוביץ' נסיך צ'רניגוב סירב לקחת חלק במסע המלחמה,
ושלח תחתיו יחידת לוחמים בפיקודו של אחד מאביריו ,אולשטין .איגור ,ממורמר וזועם
על שלא הוזמן לקחת חלק במסע ,החליט – מבלי להתייעץ בצמרת נסיכי רוס – על יוזמה
עצמית .ב 24-באפריל יצא איגור לנובגורוד ,שם הבטיח את שיתוף הפעולה של אחיו וסבולוד,
הוא "השור הנגח" מן היצירה ,כמו כן גייס למשימה את אחיינו סבייטוסלב אולגוביץ' ,את
בנו ולדימיר נסיך פוטיבל ואת ירוסלב בן ולדימיר ,שליט גליציה.
איגור ,בראש החיל שעלה בידו לגייס ,יצא אל נהר הדונייץ...
[]...
הוא התבונן בשמים וראה את השמש בדמות ירח ואמר אל הבויארים והדרוז'ינה" :הביטו
וראו ,הנה הסימן לבאות ".הם הביטו בשמש הלוקה והרכינו ראשם .איגור המשיך בדבריו:
"זה אות לפורענות "...איגור צלח את הדונייץ ורכב אל אוסקול ושם המתין במשך יומיים
לבואו של אחיו ,שבא מקורסק עירו .כיוון שבא ,פנו שני האחים אל נהר סלניצה**.
הסיירים השיאו עצתם" :ראינו במו עינינו מה רבים הם גיסות האויב ,דוהרים הם לקראתנו
במהירות הבזק .עלינו לצאת לקראתם מיד או לשוב הביתה ,הזמן פועל לרעתנו".
איגור דיבר אל אחיו" :אם לא נילחם ,אם ניסוג ,החרפה שנעטה על ראשינו תהיה גרועה
ממוות ,יהי רצון האל במרומים".
 נחל אוסקול ( .)Оско́лיובל של הדנייפר ,הזורם לא הרחק מקורסק ,עירו של וסבולוד.
** נהר סלניצה ( .)Салницаהמקור לא ברור ,ככל הנראה יובל של הדונייץ באיזור קורסק.
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וכך ,כיוון שהוזהרו מראש ,יצאו הגייסות ,רכבו כל הלילה ובבוקר יום שישי ,ולקראת
שעת צהריים פגשו בצבא הפולובצים.
בבואם אל מול פני האויב ,הניחו הרוסים את אוהליהם מאחור .צבא האויב – מנער עד
הסיו ָּרלי .איגור ערך את ששת גדודיו .את שלו במרכז ,וסבולוד
זקן – ניצב ממול לגדות נהר ִ
מימינו ,וסבייטוסלב בן אחיו משמאלו .בנו ולדימיר לפניו ,ועמו פלוגה בפיקודו של ירוסלב.
בחזית תפס את מקומו חיל קשתים שגויס מכל גדודי הנסיך .כך נערך הגיס.
דיבר איגור אל אחיו" :ביקשנו אחר המלחמה ,הבה נצא עליהם!" כך הסתערו הנוצרים
הנותנים מבטחם באל .כיוון שבאו אל גדות הנהר ,יצאו קשתי הפולובצים לקראתם ,שיגרו
חציהם בכל אחד מבני רוס ,ונסוגו אחור .חילות הרוסים טרם צלחו את נהר הסיורלי ,כוח
הפולובצים שנערך לא הרחק הפך פניו ,דהר אף הוא ונסוג.
ולדימיר איגורביץ' וסבייטוסלב אולגוביץ' וכן אולשטין בראש [שבט] הקובוי ואוחזי
הקשת ,רדפו אחריהם ,אך איגור וּוסבולוד אחיו התקדמו אט אט בראש אנשיהם .הרוסים
נפלו על האויב ולכדו אותו .הפולובצים נסו אל מחנם ,הרוסים עטו עליהם ,בזזו את אוהלי
האויב ושבו עם לילה אל אוהליהם ובידיהם שלל בשפע.
כאשר כינסו הפולובצים את הגייסות ונערכו מחדש ,דיבר איגור אל אחיו ואנשיו" :הנה נתן
הבורא בידינו את הניצחון על האויב ,ולנו הכבוד והתהילה .עינינו ראו את גיסות הפולובצים,
אך האומנם את כולם ראינו? אם נמשיך לרדוף אותם הלילה ,מי יתגלה לעינינו עם בוקר?
מי יודע אם מיטב פרשי רוס לא ייפלו בפני המוני האויב הפולובצי?" אזי דיבר סבייטוסלב
אולגוביץ'" :הרחקתי לרדוף אחר הפולובצים ,וסוסי עייפים מדהר .אם אמשיך לרכוב יקרסו
הסוסים ".וסבולוד תמך בדבריו והציע להישאר למנוחת לילה .אמר איגור" :מה הטעם ,אחי,
לנחול תבוסה ולמות ".הגיס תקע מחנהו ופרש למנוחת לילה.
כאשר עלה השחר על יום השבת ,עטו גדודי הפולובצים כמו יער עד .נסיכי הרוסים נתקפו
בהלה .לא ידעו במי להילחם קודם ,כה גדולים ועצומים היו גיסות האויב .אמר איגור" :הנה
יודעים אנו עתה כי הקמנו עלינו את הארץ ומלואה; את קונצ'ק וקוזא בורנוביץ' ,את קולוביץ'
ואת אטבץ' ואת טטרוביץ' ".כיוון שכך ירדו אבירי החיל מן האוכף ,כי ביקשו לנוס מעבר
לנהר הדונייץ .אך אמרו" :אם ננוס ייתכן שנינצל ,אך במעשה זה נפקיר למוות את העם
השחור [קרי :נושאי הכלים ,העבדים ,שכירי החרב] וכך נחטא לאלוהים .על כן הבה אפוא
נילחם ,אם נמות או נחיה".
במילים אלו ירדו מן האוכף ַארצה ויצאו לקרב .איגור נפצע בידו ,ולא הייתה עוד רוח
חיים בשמאלו .עצב גדול ירד על הגייסות .מצביאי רוס נפגעו ונִ שבּ ו והחיל לחם ולא חדל
כל שעות היום עד רדת ליל ,ורבים החללים במחנה הרוסי ופצועים לאין ספור .ובליל שבת
המשיך הקרב והתנהל .עלה שחר יום ראשון ושבט הקובוי נס מבוהל משדה הקרב .איגור
הפצוע רדף אחריהם וקרא להם לשוב להילחם ,אך לשווא .כאשר פנה איגור וביקש לחבור אל
גיסותיו הלוחמים ,חסמו הפולובצים את דרכו ולקחו את איגור בשבי .עודו בשבי הפולובצים
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ראה איגור את וסבולוד אחיו לוחם באומץ לב ,וביקש איגור את נפשו למות פן יראה במות
אחיו .וסבולוד נלחם בחירוף נפש עד אשר אבדו כלי נשקו .הקרב נערך לגדות אגם.
אזי ביום א' הקדוש שפך האל ממעל לגדות נהר הקיאלה את חמת זעמו על ראשינו,
ותחת זרי תהילה לראשינו נתן קינה בפינו ,ותחת שמחה וגיל נתן בלבנו את קדרות היגון.
אמר איגור" :אני מודה בחטאי לפני אבינו שבשמים .הבאתי למותם של רבים ודם רב שפכתי
בארצות הנוצרים ...בכוח הזרוע כבשתי את העיר גלבוב והבאתי למותו של התם והישר.
מאמה ...החיים קינאו בגורל המתים
מארוסה ,בת
...אח נפרד מאחיו ,אבות מבניהם ,כלה
ּ
ּ
והמתים שמחו בחלקם ...איה הוא אחי האהוב? איה בנו ,איה בני יוצא חלצי? איה הם שועי
המועצה שכינסתי ,היכן בני החיל הנועזים שחברו אלי ...הלא על כל אלה נתן אותי האל
ממעל בשבי האויב?"
[]...
אך איגור ישב בשבי הפולובצים שנה שלמה ואמר" :ראוי אני לגורלי ,והתבוסה מידיך
באה לי ,אלִ י ".הפולובצים נהגו בו ביראת כבוד כראוי ללוחם דגול ,ולא פגעו בו לרעה .שמו
עליו חמישה־עשר שומרים מבין בניהם ועוד חמישה מבין גיבורי החיל שבקרבם ,עשרים איש
כולם יחדיו .הניחו לו הפולובצים לנהוג כרצונו ,ואיגור יצא לצוד והנץ בידיו ,ועמו חמישה או
שישה מבין עושי דברו .השומרים נהגו בו ברוב כבוד ומיהרו לעשות את דברו ורצונו.
...אולם האל ממעל ,כיוון ששמע את תפילות הנוצרים שהזילו דמעה על גורלו של איגור
ונשאו תפילות למענו ,גמר אומר להצילו מידי שוביו.
כאשר היה איגור בשבי הפולובצים ,נמצא שם אחד מהם ושמו לאבור ,האיש אמר בלבו
כי יהיה זה דבר בעתו להימלט לארץ רוס ,וגם הגיד את הדבר לאיגור .אך תחילה לא נתן בו
איגור אמון ,כי חשב שאין אלו אלא דברים של סרק מפיו של עלם צעיר ונלהב ,ואמר לו:
"למען התהילה והכבוד לא נסתי בקרב מן הדרוז'ינה ,ולא אנוס עתה בנתיב של חרפה ".אך
רעי איגור דיברו על לבו" :אם האל ממעל אומר למלט את נפשך מן השבי ,נוס אל רוסיה,
ֵ
הנסיך "...לקח איגור את דבריהם אל לבו ,וגמר אומר להימלט מן השבי .לא ידע אם ינוס
ביום או בלילה ,אך גם ביום וגם בלילה נתנו בו עיניהם השומרים ,ועל כן בחר לנוס עם
שקיעת החמה .הלך איגור אל לאבור ואמר" :קח סוס מהיר וצלח עמו את נהר הטוֹ ר אל
הגדה מנגד ".הנה כך גמר הנסיך בלבו להימלט לרוסיה...
לעת הזאת שעת הדמדומים הגיעה והפולובצים שתו יין שרף ,עלצו וצהלו ,ובטוחים
היו כי הנסיך נם את שנתו .הנסיך בא אל הנהר ,צלח את מימיו ,וכך חלף על פני אוהלי
השומרים.
צעד הנסיך אחד־עשר ימים ברגל אל העיר שעל הדונייץ ,ואזי פנה והלך לנובגורוד עירו.
מנובגורוד יצא אל אחיו ירוסלב בצ'רניגוב ...משם ערך מסע אל קייב ,בה פגש את הנסיך
הגדול סבייטוסלב ועמו הנסיך ריוריק .השניים שמחו לראות את פני איגור.
[]...
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זַ דונשצ'ינה – עלילות הנסיך הגדול דמיטרי איבנוביץ'
ואחיו הנסיך ולדימיר אנדרייביץ' מעבר לדון
הזדונשצ'ינה ( ,)Задонщинаמילולית "העלילה מעבר לדון" היא יצירה אפית קצרה
(המוגשת בזאת לקורא בקטעיה העיקריים) שנכתבה קרוב לוודאי בשלהי המאה ה ,14-קרי:
בסמוך לקרב קוליקובו הנודע משנת  .1380המצביא העליון של גיסות רוסיה היה הנסיך
הגדול ממוסקבה דמיטרי איבנוביץ' ,מי שזכה לאחר הקרב בכינוי דונסקוי .בקרב קוליקובו,
מן הקרבות הגדולים והמכריעים בימי הביניים המאוחרים ,נטלו חלק למעלה ממאה אלף
לוחמים 35.000 ,רוסים מול  80.000טטרים ובני בריתם .הניצחון הרוסי היה לנקודת מפנה
מכרעת במאבק הרוסי בפולשים מן המזרח ולשחרור מזרח רוסיה מעול השעבוד הטטרי־
מונגולי .כמו כן רבה הייתה השפעתו של הניצחון על גיבוש לאומי של עמי רוסיה ועיצוב
התודעה הלאומית.
לסוגיית הזיקה בין הזדונשצ'ינה לבין שירת הנסיך איגור ושאלת הזיוף ,ראו פרק המבואות
בכרך זה.
הבה נצא ,הו אחי ,אל ארץ החצות ,אל מחוזות יפת בן נוח מחלציו נולד עם רוסיה
המזהיר ...הבה ונעפיל בהרי קייב ונתבונן בנהר הדנייפר המשיט את מימיו בכל רחבי ארץ
רוס ,ומשם אל ארצות המזרח אל מחוזות ֵשם בנו של נוח בהם נולדו החינים **,הטטרים
עובדי הצלם ,המוסלמים .הם הביסו את גזע בני יפת לגדות נהר הקיאלה .מאז קודרת
ארץ רוס ,ומאז הקרב על הקלקא ועד תבוסתו של הצאר ממאי ,ענן של עצב ירד על
הארץ ,קינה בחוצות ובכי ילדים .הנסיך והבויארים וכל אביריו עזי הלב נטשו את בתיהם,
את קניינם ,את נשותיהם ,ילדיהם ובקרם ,והקריבו את נפשם לכבודה ותהילתה של ארצם
ואמונתם הנוצרית.
הבה נאחד את שורותינו ,אחי ורעי בני רוס .הבה נהפוך את הקערה על פיה ונביא שמחה
לארץ ונטיל מורא ועצב על מחוזות המזרח בו שוכנים צאצאי שם .הבה נרים קולנו בשיר
לכבוד הניצחון על הצאר ממאי הפגני ונזמר שיר תהילה לנסיך מוסקבה הגדול דמיטרי
איבנוביץ' ואחיו הנסיך ולדימיר אנדרייביץ' ***.נספר את הדברים כפי שהתרחשו ולא נפליג


Задонщина великого князя господина Дмитрия Ивановича и брата его князя Владимира
».Андреевича

** השורש הוא ככל הנראה ,חין – סין .עוד אחד מן השמות המקובצים הבאים לציין את הפולש מן המזרח.
*** הכוונה לבן אחיו של דמיטרי דונסקוי ,בנו של איבן השני והמפקד העליון של הקרב על הקלקא.
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בדמיוננו ,אלא נזכיר את השנים הראשונות .אנו נשבח את בויאן חכם הזמר איש קייב .כי
בויאן החכם הניח את אצבעות הזהב על המיתרים החיים ושר את תהילתם של נסיכי רוס
– ריוריק ,איגור ,סבייטוסלב ,ירופולק ,ולדימיר וירוסלב – משבח אותם ומהלל במילות
שיר ולחן .גם אזכיר את סופוניה איש ריאזן ואהלל את שיריו ולחניו לכבוד הנסיך דמיטרי
איבנוביץ' ואחיו הנסיך ולדימיר אנדרייביץ' על אומץ לבם וגבורתם למען ארץ רוס ודתנו
הנוצרית...
הו עפרוני ,עוף כנף של ימי שמחה וגיל .טוס אל תכלת הענן ,תן עיניך בקרת מוסקבה
רבת העוז והתפארת ,שיר את תהילת הנסיך דמיטרי אנדרייביץ' .כמו עוף הנץ נסק הוא
מאדמת רוסיה ועט על שדות הפולובצים .צוהלים הסוסים במוסליבה ,הולמים התופים
בקולומנה ,תרועת הקרן בסרפוכוב ,התהילה פושטת ברחבי ארץ רוס .מה יפים ניצבים דגלי
הגייסות לגדות הדון הכביר ,הנסים רקומי הפז רוטטים ברוח ,ברק שריות הזהב ,צלצול
פעמונים לכינוס הוויצ'ה** בנובגורוד העיר הגדולה .בני נובגורוד ניצבים מול סנטה סופיה
ודבר בפיהם" :לא נצא בזמן לסייע לנסיך הגדול דמיטרי איבנוביץ'" ואזי ,בדומה ללהק נשרים
טסו על פני הארץ בחצות .אך לא נשרים היו אלה כי אם פוסדניקים*** שיצאו בראש שבעת
אלפי אנשיהם מנובגורוד רבתי לסייע בידי הנסיך הגדול דמיטרי איבנוביץ' ואחיו ולדימיר
אנדרייביץ' .כל נסיכי רוס באו לעזרת הנסיך דמיטרי ,וזה הדבר בפיהם" :אדוננו הנסיך הגדול!
הנה זה כבר פושטים שבטי הטטרים על שדותינו וגוזלים את רכושנו .ניצבים הם לגדות נהר
ֶמ ָקה ****,בין הדון לדנייפר .אך אנחנו ,אדוני ,נצלח את מימי הדון ,נעניק תהילה לארצנו,
עוד ידובר בנו בפי זקני הארץ ,וצעירי הדור יאזינו לעלילותינו".
אזי השיב לאחיו הנסיכים דמיטרי איבנוביץ' הנסיך הגדול ויאמר" :אחי היקרים ,נסיכים
בני רוס .כולנו צאצאי הנסיך איבן דניליביץ' ,עד הנה לא פגעו בכבודנו ,לא עוף הנץ ,לא
הפרס ,ולא כלב זה ממאי הפגני".
הנה החלו לנשב רוחות חזקות מן הים ,ענן גדול וכהה עלה בשפך הדנייפר על ארץ
רוס .ברקים בצבע דם נורו מתוכו .סופה ורעמים יעוטו בין הדון והדנייפר וחללים רבים
יכסו את שדה קוליקובו ,ודם יהיה ניגר במי נהר נייפרידבה ( *****,)Heпpядвaכי עגלות
האויב רוחשות כבר בין הדון לדנייפר וטטרים פגנים פולשים אל ארץ רוס .יללת זאבי
הערבות נשמעת ...לא ,לא זאבי הערבות הם אלו כי אם המוני הטטרים הכופרים...
הברבורים מנופפים בכנפיהם והאווזים מקימים קול רעש .ממאי הפגני עולה על ארץ
רוס ומפקדי גיסותיו עמו.
 בדומה לבויאן ,משורר נודע אף הוא ,מי שפאר והילל בשיריו את נסיכי רוסי ומעלליהם .לדעת חוקרים אחדים,
הוא שחיבר את היצירה שלפנינו.
** אספה שנתית של שועי העיר ,נבחריה וכמריה.
*** מפקדים זוטרים.
**** יובל של הדון.
***** נהר בפלך טולה ,דרומית מערבית למוסקבה.
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הקרב בשדה קוליקובו .גנאדי בלינוב (.)1890

מהו השאון והרעם העולים בטרם יאיר השחר? הנסיך ולדימיר אנדרייביץ' סוקר את צבאו
ויוצא בראשו אל הדון הגדול .כזאת הוא אומר לאחיו הנסיך הגדול דמיטרי איבנוביץ'" :אל
יבוא המורא בלבך מול הטטרים ,אחי ,כי הכופר הנה זה עט על ארצנו והוא זומם בלבו ליטול
את מקומנו".
טס הנץ והבז ,חולף על פני מימי הדון ,עט על להקות הברבורים מתחתיו :נסיכי רוס
תוקפים את גיסות הטטרים .הולמים בחוזקה בחנית על השריון הטטרי ,החרב הצרופה
מצלצלת על קסדות הטטרים בשדה קוליקובו שלחוף נהר נייפרידבה .שחורה היא האדמה
מתחת לפרסות ,אך נזרעת בעצמות הטטרים ומושקית בדם הכופרים ...זועקים אנשי רוס
בקולם ומשמידים את המוני הטטרים בשדה קוליקובו לגדות נהר נייפרידבה.
ענן כבד ירד על שדה הקרב ומתוכו פרצו ללא הרף ברקים לוהטים ורעמי אימים .בני חיל
רוסים הם המכים את גיסות הטטרים ,עונש יאה לכופרים על שהעזו לפלוש אל ארץ רוס.
הזהיר השריון מצופה הזהב ,וחרבות נסיכי רוס הלמו בקול על קסדות הטטרים.
לעת הזאת לא עלו רועי הצאן לאחו הסמוך לנהר הדון בארץ רייזאן ,ורק העורבים צרחו
באוזני חללי הקרב ,אימה וחמלה נתערבבו זו בזו ,הדם כיסה את העשב ,העצים הרכינו את
עלוותם ביגון ארצה ,והציפורים קוננו בשירי עצבת .הנסיכים ונשות הבויארים ומפקדי הגיס
שנפלו חלל נשאו קינה והספידו את חללי הקרב ,ואלו היו דבריהם:
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"דון הו דון ,המושך את מימיו בסערה ,המבקע חומות אבן ,השופע בארץ הפולובצים,
השב את יקירי אל חיקי".
שמחה גדולה הייתה בכל רחבי ארץ רוס ,התהילה והכבוד כיסו את פני הארץ .אך חרפת
התבוסה ירדה על הטטרים הפגנים ועל המוסלמים בני השטן .הנסיך הגדול ברוב גבורתו
וחיילי הדרוז'ינה אמיצי הלב הם שהביסו את ממאי למען דתנו הנוצרית ורוס מכורתנו .הפגני
הניח את נשקו ,הקרנות דממו ולא השמיעו קולם ,ממאי עצמו נטש את גיסותיו ונס על נפשו
כמו זאב ערבות אפור על העיר קאפסט.



הכוונה היא ככל הנראה לעיר קאפה בחבל קרים ,מערי ממאי.
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הערות
.18
.39
.53
.58
.68
.74
.75
.78
.80
.85
.99
.101
.111-103

.107
.109
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לְ יָ רוֹ ְסלָ ב ִ ּגבּ וֹ ר ִמ ֶ ּק ֶדם – הכוונה לירוסלב ולדימיר החכם .לפרטים ראו פרק המבוא.
מעבר לדימוי הפיוטי המנבא פורענות ,הכוונה לליקוי חמה מן
ִה ִּביט ִאיגוֹ ר ,רוֹ ֶאה ֵּכ ַיצד – ֵ
ה 1-במאי .1185
"חנִ ית לִ ׁ ְשבּ ֹר" – חנית לשבור :ביטוי לפתיחת הקרב שהחל במהלומות של
"ח ְפ ִציָ ",א ַמרֲ ,
ֶ
חניתות עשויות עץ שנטו להישבר.
ֶאת ֵמי ַהדּ וֹ ן ַה ּטוֹ ב לִ גְ מ ַֹע – ביטוי הבא לציין התחייבות ,בבחינת :אם לא ...אוֹ כל את
הכובע.
ָּכמוֹ ה ּו ִּכ ְמעוֹ ף ַה ַּבז – הבז (או הנץ) הוא דימוי מקובל בשירת ימי הביניים לגיסות ַעמו של
המספר.
בּ וֹ יָ אן ַה ָּסב ,נֶ כְ דּ וֹ ׁ ֶשל וֶ לֶ ס – ראו במבואות תת־פרק "הרובד הפגני ביצירה".
ְּכ ָצ ֳהלַ ת סו ִּסים ַּב ּסוּלָ ה – הכוונה לצהלת סוסי הפולובצים על נהר הסולה ,יובל של הדנייפר
וגבול בלתי רשמי בין רוס הקייבית לחבלי הפולשים ממזרח .ציון המקום בא להדגיש את
קרבתו המסוכנת של האויב לבירה.
ְּב ּפו ִּטיבְ ל מוּנָ ף ַהדֶּ גֶ ל – פוטיבל ,עירו של ולדימיר בן איגור.
ָּכ ְך ׁשוֹ ר נַ ָ ּגח ,הוּא וְ ֶסבוֹ לוֹ ד – שור נגח :במקור בתרגום מילולי 'פר לוחם' או 'תאו קרבות'.
דימוי ללוחם עז לב וכוח אך גם נמהר ופזיז .מכאן שהעדפתי 'שור נגח'.
סו ַּסי נָ כוֹ נ ּו עוֹ ד ְּבקו ְּר ְסק – וסבולוד אחי איגור הוא קנייז' של העיר קורסק.
לָ ֶהם וְ לִ נְ ִס ְיך ַה ַ ּגיִ ס – המחויבות הפיאודלית של הווסל לאדונו החילה את התהילה (או
החרפה) בקרב על שניהם כאחת .מכאן שרדיפת תהילת האדון כמוה כרדיפה אחר התהילה
האישית.
ֶאת ַּכף ַרגְ לוֹ ִּבזְ ַהב ִמ ׁ ְשוֶ ֶרת – משוורת מוזהבת ,כמו האוכף ,ניצב החרב והקסדה ,היא
מסימני המפקד העליון והאדון הפיאודלי.
ָח ְס ָמה ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ֶאת דַּ ְרכּ וֹ – רצף של תופעות טבע מנבאות פורענות ,כניסיון אחרון לחסום
את דרכם של גיסות איגור לקראת התבוסה בקרב .המבקשים להציג את השפעת המקרא
על היצירה מביאים כאן את הפסוק" :יוֹ ָמם יְ ַפ ְ ּג ׁש ּו ח ׁ ֶֹש ְך וְ כַ ַּליְ לָ ה ,יְ ַמ ׁ ְש ׁש ּו ַב ָ ּצ ֳה ָריִ ם" (איוב,
ה' ,י"ד).
ּ ָפ ְצ ָחה ִּבזְ ָע ָקה ַהדְּ יֵ בָ ה – ראו במבואות תת־פרק :הרובד הפגני ביצירה".
חוֹ ֵפי ַה ָ ּיםֶ ,חרסוֹ ןַ ,הוּוֹ לְ ָ ּגה – קרסון :מושבה יוונית בקרים ,לא הרחק מסבסטופול של היום.
יַ ַּמת ָאזוֹ ב וּגְ דוֹ ת ַה ּסוּלָ ה – חבלי ארץ בקרבת הגבול בין חבלי הפולובצים לנסיכות קייב.
וְ ַא ּ ָתה ָה ֵאל ְטמוּטוֹ רוֹ ָקן – טמוטורוקן ,עיר בחלקו הצפוני של הים השחור ,מרכז מסחר
וצומת דרכים רב חשיבות .האל טמוטורקן :הכוונה לפסל (עשתורת?) ענק שהיה ניצב
בכניסה לעיר עד המאה ה.18-
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.125-119
.129
.141
.147-146
.162-161
.174
.198
.211
ּ.230
.233
.236
.311

עוֹ פוֹ ת ְּבח ֶֹר ׁש ַאלּ וֹ נִ ים – מנהג העופות וחיות השדה לזנב אחר הגייסות בדרכם ,מקורו
בשיירי המזון שהצבא משאיר אחריו .המחבר מנצל תכונה זו לשיבה אל מוטיב אותות
הפורענות.
ֵמ ֲאחוֹ ֵרי ִ ּגבְ ַעת ַה ְ ּק ָרב ַא ּ ְת – משפט קשה ופירושיו רבים .במקור' :מאחורי קסדה' .ייתכן
אפוא שהכוונה כי לגבעה צורת קסדה .השאלה היא אם ב'מאחורי' כיוון המחבר להביע
קרבה או ריחוק.
ִר ְק ַמת ָה ָדרַּ ,בדֵּ י ְק ִט ָיפה – הקטיפה איננה רק נחלתו של השוע ממרומי האצולה ,היא גם
עדות לשלל שבזזו הפולובצים במלחמותיהם בקיסרות ביזנטיון ,מאחר שהקטיפה הייתה
לסמלה המסחרי של החצר בקונסטנטינופול.
ימה – גזק וקונצ'ק ,שניים מבין החאנים הפולובצים שהצטיינו
ִּכזְ ֵאב ָאפֹר ָרץ ְ ּגזָ ק ָק ִד ָ
בפשיטות רבות על יישובי הספר של נסיכות קייב.
ָענָ ן ׁ ָשחֹר ִמ ָ ּים ֵהגִ ַיח – דימוי לגיסות הפולובצים המבקשים להקדיר את ארבע השמשות.
קרי :איגור ,וסבולוד אחיו ,ולדימיר בנו וסבייטוסלב.
ִה ֵּנה רוּחוֹ ת ,נֶ כְ ֵדי ְס ְט ִריבּ וֹ ג – ראו במבואות תת־פרק "הרובד הפגני ביצירה".
ו ְּמבֻ ּ ָתקוֹ ת ַק ְסדוֹ ת ָאבָ ִרים – אברים :סביר להניח שהמשורר כיוון אל קסדות האברים ולא
לאברים עצמם ,שכן שבטי האברים ,שהיו בשיאם במאות השישית והשביעית ,צללו אל
תהום הנשייה בשלהי המאה ה 8-לאחר התבוסה הניצחת שסבלו מידי שרלמאן.
ֲהל ֹא הוּא אוֹ לֶ ג ְסבְ יַ טוֹ ְסלָ בִ יץ' – אולג ,סבו של איגור .ראו במבוא תת־פרק "הנפשות
הפועלות".
ימיר ֶּבן וְ ֶסבוֹ לוֹ ד – הכוונה לוולדימיר מונומך (ראו המבוא) ,מי שאטם את אוזניו
ֲאבָ ל וְ לָ ִד ִ
משמוע את שאון המלחמה בעירו.
ֶאת בּ וֹ ִריס ְּבנוֹ ׁ ֶשל וְ יַ ֶצ ְ'סלָ ב – ראו במבוא תת־פרק "הנפשות הפועלות".
ָח ְרב ּו ַח ֵ ּיי נֶ כְ דּ וֹ ׁ ֶשל דַּ זְ 'בּ וֹ ג – ראו במבואות תת־פרק "הרובד הפגני ביצירה".
זְ רוּיָ ה ְּב ֵא ׁש ִמ ֶ ּק ֶרן לַ ַהב – הפולובצים עשו שימוש בלהביור :קרן להב .השלכת להבות מתוך
צינור באמצעות משאבה היא המצאה יוונית ,מכאן שמה' ,אש יוונית' .הלהביור עבר מיוון
לביזנטיון והקנה ללוחמים הביזנטים עדיפות במלחמה במוסלמים ,בעיקר בים.
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וְ ַעל קוֹ ְּביָ אק – ׁ ַש ִּליט ּ ָפגָ נִ י – חאן פולובצי .נשבה בשנת  ,1184עונה ומת בקייב.
ּ ְפנִ ינֵ י יְ ָקר ְ ּגדוֹ לוֹ ת ְ ּב ׁ ֶש ַפע – הופעת פנינים בחלום נחשבה לאות הרה אסון ,וראוBonnerjea, :
.B., A Dictionary of Superstitions and Mythology, London, 1927
ישים קוֹ ַרת ִחבּ וּר – מטפורה הבאה לציין התפוררות לאומית .ללא קורות חיבור
ֵאין לַ ְּמ ִר ׁ ִ
– קרי :אחדות לאומית ,ה'בית' מט לנפול.
ְּב ַמ ֲעבֵ ה יַ ַער ּ ְפלֶ ֶסנְ ְסק – היום העיר פסלקוב ,על גבול אסטוניה לגדות הנהר ווליקובה.
ׁ ָשרוֹ ת ֵהן ַעל יָ ָמיו ׁ ֶשל בּ וֹ ס – ככל הנראה אחד החאנים הפולובצים ,אולם אין להנחה זו
אישוש בתיעוד היסטורי.
ׁ ֶשל ׁ ָשרוֹ ָקן ,שַׂ ר ַה ּפוֹ לוֹ בְ ִצים – מגדולי החאנים הפולובצים .סופו שנחל תבוסה מול גיסות
רוסיה.
ִע ּמוֹ ׁ ֶשלְ ִּב ִירים ...וְ אוֹ לְ ֶּב ִרים – ככל הנראה שמות של גייסות או שמא שבטים שנקראו על
שם מפקדם.
ָה ָעם ְּב ִרימוֹ ב נֶ ֱאנָ ק – רימוב היא רומני ( )Ро́мныשל היום ,עיר בפלך סומי ,בצפון אוקראינה
לגדות נהר רומן.
לִ ְקנוֹ ת ׁ ִש ְפ ָחה ִּב ְמ ִחיר נוֹ גָ ָטה – מטבע עובר לסוחר בקייב במאה ה .12-הנוגטה הייתה שכרו
היומי של בעל מלאכה ,מכאן ההפרזה המכוונת שבדברי המספר.
דָּ וִ ד ו ְּריו ִּריק ַמר ַה ֶּנ ֶפ ׁש – בניו של הנסיך רוסטיסלב ( ,)Ростиславהנסיך הגדול של קייב
בשנים .1670-1159
יָ רוֹ ְסלָ ב ֶה ָחכָ ם ִא ׁיש ַ ּגלִ יץ' – הנסיך הגדול איש גליץ' ,העיר באוקראינה בפלך קוסטרומה
שעל הוולגה .ירוסלב נודע בחוכמתו ובשליטתו בשמונה שפות.
וְ ַא ּ ֶתםְ ,מ ְס ִט ְיסלָ ב וְ רוֹ ַמן – ראו במבוא תת־פרק "הנפשות הפועלות".
וַ ֲע ָמ ִמים ַר ִּביםַ ,ה ִחינִ ים – רשימת העממים כוללת ככל הנראה שמות של שבטים פראיים
השוכנים בעת ההיא בחבלי פודלסיה ( )Падляшшаשבין מזרח פולין ומערב ֶ ּבלַ רוּס ,הגם
שציון הפולובצים אינו עולה בקנה אחד עם הערכה זו.
לִ גְ דוֹ ת ַה ּסוּלָ ה וְ ָהרוֹ ס – נהר הרוס הוא יובל של הדנייפר באוקראינה .היה מי שהעלה סברה
לפיה מקור השם רוּס בא מנהר הרוֹ ס.
ְּכנָ ַפיִ ם ׁ ֵש ׁש ְּב ַקן ְ ּגבו ָּרה – דימוי שלושת בני מסטיסלב לאפרוחים בקן ,ולהם יחד שש
כנפיים.
ימיו – הדבינה המערבית (́ )Западная Двинаזורמת ברוסיה ,בלרוס
ְּכמוֹ תוֹ ַהדְּ בִ ינָ ה ׁ ֶש ֵּמ ָ
ולטביה ,ונשפכת אל מפרץ ריגה (השוכנת לגדותיה).
וְ ַרק ִאיזְ יַ ְסלָ בֶּ ,בן וָ ִסילְ קוֹ – מגיבורי עבר אשר שמו יצא לתהילה בדומה לסבו וססלב,
מגיבורי קייב .איזיסלב נפל בדד שכן אחיו וסבולוד וברייצ'יסלב לא באו לעזרתו.
'יסלָ ב – ...ראו הערה קודמת.
ל ֹא וְ ֶסבוֹ לוֹ ד ,ל ֹא ְּב ְריָ ִצ ְ
ִמדּ וּדו ְּט ִקי ֶאל ְ ּגדוֹ ת נֶ ִמיגָ ה – דודוטקי :עיירה בחבל נובגורוד .נחל הנמיגה ( )Немигаזרם
בבלרוס בחבל מינסק .בשנת  1067נערך לגדותיו קרב מול הפולש הפולובצי (קרב נמיגה).
עם הזמן יבש הנחל וחדל להתקיים.
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.595
.622
.639
.674
.710
.714
.731
.736
.758

דַּ ְרכּ וֹ ׁ ֶשל הוֹ רוּס ַה ָ ּגדוֹ ל – על חורס (הוא הורוס) ראו במבואות תת־פרק "הרובד הפגני
ביצירה".
ׁ ִש ַירת ַּבת יָ רוֹ ְסלָ ב בּ וֹ ַק ַעת – בת ירוסלב ,היא ירוסלבנה ,ראו במבוא תת־פרק "הנפשות
הפועלות".
ָא ׁ ְש ִרי ְּב ֵעשֶׂ ב ַהנּוֹ צוֹ ת – גדילי עשב רכים במיוחד המאפיינים את כרי האחו באוקראינה.
ֲחצוֹ ת .אוֹ בְ לוּר סוּסוֹ ֵמבִ יא – העבד הפולובצי המסייע לאיגור במנוסתו מן השבי.
הוּא נַ ַחל ְסטוּגְ נָ ה דַּ ל ַה ֶ ּז ֶרם – יובל קצר ( 63ק"מ) של הדנייפר באוקראינה.
רוֹ ְס ִט ְיסלָ ב ׁ ְשמוֹ  ,לִ גְ דוֹ ת ַהדְּ נְ יֶ ּ ֶפר – על נחל הסטוגנה נערך קרב בין ולדימיר מונומך (ראו
מבוא) לגיסות הפולובצים ( .)1093מונומך הובס ,ואחיו הצעירַ ,ה ְּקנְ יָ ז' רוֹ ְס ִט ְיסלָ ב ,טבע
במימי הנחל כשניסה להימלט בשחייה.
ָהבָ ה נָ צוּד ֶאת ֶּבן ַה ֵּנץ – הנץ הוא איגור ,בן הנץ הוא בנו ולדימיר.
ְּב ֶעזְ ָר ָת ּה ׁ ֶשל ַעלְ ַמת ֵחן – עלמת החן היא קונצ'קובה ,בתו של קונצ'ק.
רוֹ כֵ ב ִאיגוֹ ר ֶאל ַהר בּ וֹ ִר ֶיצ'ב – במורד הר בוריצ'ב שעל גדות הדניפר שכנה כנסיית האם
הקדושה.
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אתרים ברשת
מספר האתרים ברשת המוקדשים ישירות ליצירה נע בסביבות ה .50-בשמונה מתוכם הסתייעתי
בעבודתי והם ראויים להמלצה לקורא המתעניין.
http://nevmenandr.net/slovo/main-en.html

 28תרגומים לרוסית מודרנית ,כולל פרק הערות מפורט ונגיש.
http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcs/slav/aruss/slovigor/slovi.htm

היצירה במקור ,ובעריכה מדעית.
http://litopys.org.ua/links/inslovo.htm

אתר אוקראיני .כולל שורה ארוכה של מאמרים ומחקרים בנושא .טקסט מלא של העתק יקטרינה.
http://www.sacred-texts.com/neu/tai/index.htm

אתר באנגלית .תרגום מלא לאנגלית של לאונרד מגנוס ( )Magnusמשנת  1915מול המקור.

http://www.lib.ru/NABOKOW/slovo.txt

תרגומו המלא של ולדימיר נבוקוב לאנגלית.
http://faculty.washington.edu/dwaugh/rus/texts/igortxt2.htm

התרגום האחרון לפי שעה לאנגלית מאת )1992( J. A. V. Haney and Eric Dahl
קריא ונגיש מאוד ,עם זאת נטו המתרגמים ל"עיבוד" של קטעים קשים.
http://www.jstor.org/pss/2498839

האתר כולל שורה של מיטב המאמרים על הנושא המצויים בספרות המקצועית .הכניסה לאתר
למוסדות בלבד.
http://user.aol.com/hutschi/igor.htm
DAS IGOR-LIED

תרגומו בפרוזה לגרמנית של ריינר מריה-רילקה.

