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ОСОБЛИВОСТІ СКАНДИНАВСЬКИХ ПИСЕМНИХ ТА ЕПІГРАФІЧНИХ 
ДЖЕРЕЛ З ДАВНЬОРУСЬКОЇ ІСТОРІЇ 

 
У статті з’ясовано, що східноєвропейські сюжети і теми наповнюють 

давньоскандинавську літературу від самого початку поширення писемності в 
Скандинавії, тобто з XI ст. (передусім це великі зведення саг про норвезьких конунгів: 
«Гнила шкіра», «Гарна шкіра», «Коло земне», «Книга з Плоского острова» тощо). 
Особливе значення автором надано такому гідному довіри виду джерел, як скальдичні 
вірші, що збереглись у вигляді цитат у сагах та інших прозових творах XII–XIV ст. 
Також розглянуті скандинавські географічні твори та рунічні написи. Зроблено висновок, 
що в період від останніх десятиліть минулого століття й донині дослідниками русько-
скандинавських відносин було створено якісно нову базу джерел, визначне місце серед 
яких належить давньоскандинавським джерелам, писемним та епіграфічним. Їх 
поглиблене вивчення відкрило історикам раніше невідомі аспекти свідчень минулого. 
Систематизація відомостей зазначених джерел підтверджує багатобічний і глибокий 
характер зв’язків між  Давньою (Київською) Руссю і Скандинавськими країнами, 
засвідчує їх тривалий розвиток. 
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими 

науковими чи практичними завданнями. Для отримання додаткових свідчень про 
східних слов’ян і про Русь дослідники послуговуються творами, що були створені в тих 
країнах по сусідству зі східноєвропейським регіоном, котрі здавна володіли писемністю. 
Поза тим писемні пам’ятки країн-сусідів Давньої (Київської) Русі є «поглядом ззовні», 
тоді як давньоруські джерела є «поглядом ізсередини». Перші несуть різноманітну та 
здебільшого унікальну інформацію про давньоруські суспільство й державу, що 
допомагає уточненню усталених поглядів, а також пропонує альтернативні шляхи в 
розв’язанні багатьох важливих проблем світової і вітчизняної історії.  

Зміцнення Давньоруської держави спонукало все більшу кількість народів до 
різноманітних контактів з нею: торговельних, військових, політичних, конфесійних. І чим 
інтенсивнішими ставали ці контакти, тим більше інформації про Русь проникало на 
сторінки хронік та анналів, листів і документів, географічних, церковних і літературних 
творів, тим ширше було коло країн і народів, а відповідно і писемних традицій, у яких 
відображені відомості про Русь. Насамперед варто назвати античні та візантійські 
джерела, арабську історико-географічну літературу і ранні латиномовні (східно-франкські, 
згодом німецькі). Східноєвропейські сюжети і теми також наповнюють і пам’ятки 
давньоскандинавської літератури від самого початку поширення писемності в 
Скандинавії, тобто з XI ст.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Найбільш ґрунтовним дослідженням із 
зазначеної теми лишається перевидання праці колективу авторів під редакцією Є. А. 
Мельникової [1]. Дослідниця донині приділяє увагу такій важливій групі скандинавських 
пам’яток як рунічні написи [16; 17], тоді як її колеги, зокрема Т. Н. Джаксон, 
продовжують студії ісландських саг [3] тощо. 

Постановка завдання. На основі викладеного можна сформулювати завдання 
дослідження, яке полягає у критичному розгляді тієї інформації про Русь, яку містять 
давньоскандинавські писемні джерела, та спробі її систематизації. 



Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. Містячи величезну кількість різноманітних і подекуди 
унікальних відомостей про Русь і Східну Європу, зарубіжні пам’ятки писемності постають 
для вчених надто цінним джерелом з давньоруської історії. Як зазначалося вище, на 
кінець X – початок XI ст. соціально-політична історія Давньої Русі відображається у 
скандинавських і німецьких джерелах. Інформацію про адміністративну й фіскальну 
системи Русі (зокрема про територіально-політичну структуру Новгородської землі і місце 
в ній Ладоги) надають повідомлення ісландських королівських саг та інших 
скандинавських джерел. Разом з німецькими пам’ятками вони також містять численні 
відомості про зарубіжні шлюби руських князів і князівен, значно доповнюючи дані 
руських літописів. Згадана генеалогічна інформація засвідчує про широкі міжнародні 
зв’язки й активну зовнішню політику Русі й допомагає встановити родинні зв’язки у 
князівських сім’ях, тим самим проливаючи світло на механізми міжкняжих відносин у 
період роздробленості. 

Зарубіжні джерела роблять внесок величезної важливості у вивчення економічної 
історії Давньої Русі (яка, однак, у значно більшій мірі може спиратися на дані археології). 
З повідомлень арабських авторів стають очевидні відмінності в господарській орієнтації 
переддержавних утворень у Східній Європі. Згадані автори зазначають, що лише на півдні 
східнослов’янського ареалу розвинене виробниче господарство (землеробство і 
скотарство) як економічна основа суспільства. У північному регіоні значно більше 
значення мають, за їх свідченнями, невиробничі форми економіки: торгівля і військова 
діяльність. Відомості про торговельну діяльність русів у X–XI ст. можна запозичити у 
візантійських і скандинавських джерелах. Саме за їх матеріалами простежується 
поступова регламентація зовнішньої торгівлі, спочатку повністю зосередженої в руках 
давньоруських великих (київських) князів; виникнення ранніх форм торговельних 
організацій і об’єднань (включаючи заснування торгових дворів у найважливіших 
центрах: Новгороді, Києві, Смоленську і в Константинополі, Сігтуні, Вісбю); 
упорядкування торговельних відносин з різними країнами через укладання з ними 
торговельних договорів. Приміром, королівські саги зберегли сліди договору Новгорода з 
Норвегією 1025–1028 рр. Важливими є і дані про міжнародні торгові шляхи, що 
проходили через Східну Європу.  

Численні свідчення про контакти Русі з іншими країнами та етносами, зокрема 
тими, які були поряд, містять усі зарубіжні джерела. У них представлено різноманітні 
аспекти міжнародних зв’язків: етнічні, політичні, торгові, культурні і конфесійні. Однак 
повернемося до джерел власне скандинавських – зокрема, до давньоісландської 
літератури, однієї з найбагатших і найсвоєрідніших середньовічних європейських 
національних літератур. 

 Саме завдяки давньоісландській літературі донині збереглись архаїчні жанри 
давньогерманської поезії, майже зниклі в усіх інших німецьких народів (крім Англії), та 
було створено нові поетичні й прозові жанри словесності, що не мають аналогій. Вона 
також включилась у загальноєвропейську релігійну і світську літературну творчість. При 
цьому, є мало давньоісландських творів, у яких у тій чи іншій формі не була б згадана 
Русь або сусідні з нею народи і землі, що й робить їх важливим джерелом з історії Давньої 
Русі. Узагальнивши найбільші пласти інформації, слід згадати такі найважливіші групи 
писемних скандинавських джерел, як скальдична поезія, ісландські саги і географічна 
література, а також радше епіграфічне джерело – рунічні написи. Інші тексти (судебники, 
церковна література тощо) також можуть містити деяку інформацію про 
Східнослов’янський світ, фіксуючи, приміром, випадки перебування власника чи 
спадкоємця майна на Русі або у Візантії. 

Скальдична поезія. Найдавніші пам’ятки словесності на давньоскандинавських 
мовах належать скальдичній поезії (від староісл. skald – «поет, скальд»), що набула 
поширення в Норвегії та Ісландії IX–XII ст. Прийнято вважати, що скальдичний вірш уже 



цілком оформився до IX ст. і до свого відмирання наприкінці XIII ст. не зазнав якихось 
істотних змін. Скальдична поезія спочатку передавалась усно; записані вірші збереглися 
переважно у вигляді цитат у прозових творах XII–XIV ст., здебільшого, сагах. Такі 
віршовані вставки зазвичай являють собою не вірші повністю, а окремі строфи, віси 
(visur). 

Основний вид скальдики – похвальна пісня: драпа (drapa), розбита на частини 
своєрідним приспівом. Вона може бути присвячена одній особі або роду (генеалогічна 
похвальна пісня). Іншими видами скальдичної поезії є сварлива пісня, нід (nid), і так звані 
«окремі віси» (lausavisur) – вірші найрізноманітнішого змісту. 

Зміст скальдичних віршів був досить обмеженим і зумовлювався вимогами жанру, 
а мета їх укладання вела до тенденційності у відборі фактів. Так, у драпах оспівувалися не 
всі дійсні події, а лише ті, що були покликані прославити адресата. Створені за свіжими 
слідами очевидцями або сучасниками подій, похвальні пісні повідомляли ім’я та рід того, 
кого вони прославляли, розповідали про виграні ним битви, про його відвагу і щедрість. У 
цьому контексті згадуються імена реальних людей і назви конкретних місцевостей. 

Укладачами саг скальдичні вірші визнавалися цілком достовірним історичним 
джерелом і часто цитувалися для підтвердження розповідей. Однак до саг, знаних як 
родові, скальдика частіше потрапляла з метою прикрасити розповідь і розважити слухачів; 
як частина тексту вона має  розглядатися як один з елементів художньої структури саги. У 
Пролозі до «Кола земного» ісландський історик і політичний діяч Сноррі Стурлусон 
сформулював ставлення авторів саг до скальдичних віршів: «У цій книзі я велів записати 
стародавні оповідання про правителів, які були в Північних Країнах і говорили данською 
мовою, як я їх чув від мудрих людей, а також деякі з родоводів, як вони були мені 
розказані. Дещо взято з переліків, у яких конунги та інші знатні люди перераховують 
своїх предків, а дещо з давніх віршів і пісень, які виконувалися людям на забаву. Те, що 
говориться в цих піснях, які виконувалися перед самими правителями або їх синами, ми 
визнаємо за цілком достовірні свідчення. Ми визнаємо за правду все, що говориться в цих 
піснях про їхні походи або битви. Бо хоч би в скальдів у звичаї найбільше хвалити того 
правителя, перед обличчям якого вони стоять, жоден скальд не наважився б приписати 
йому такі діяння, про які всі, хто слухає, та й сам правитель знають, що це явна брехня і 
небилиці. Це було б насмішкою, а не похвалою... А пісні скальдів, як мені здається, 
найменше спотворені, якщо вони правильно складені і розумно витлумачені» [2, с. 9–10].  

Достовірність скальдичних віршів в очах ісландців XII–XIII ст. випливала з 
розуміння ними скальдичної поезії як особливого способу передачі інформації і – 
одночасно – з їхньої віри в магічну силу слова: брехливе слово – посягання на 
благополуччя того, кого хвалять. Дослідники більше довіряють скальдичним вставкам, 
аніж сагам – на їх погляд, скальдику можна вважати джерелом саги, якщо вона цитується 
для підтвердження наративу. Це пояснюється передусім тим, що важкий віршований 
розмір, своєрідний порядок слів і складна поетична мова майже виключали можливість 
спотворень, доповнень і переробок у процесі існування віршів в усній традиції і в момент 
їх писемної фіксації. Крім того, у скальдичних віршах зображуються типові ситуації і 
тому немає свідомого узагальнення фактів дійсності [1; 3, с. 79–108]. 

Близько 40 скальдичних віс, що належать 20 скальдам IX–XII ст., повідомляють 
про військові і мирні подорожі скандинавських ярлів або конунгів у землі, що лежать за 
Балтійським морем і містять східноєвропейські топоніми. У вісі Халльфреда Важкого 
Скальда (Hallfrodr vandradaskald, пом. близ. 1007 р.) уперше згадано назву Давньої Русі – 
Gardar. Дружинник і скальд Олава Харальдссона, який побував з ним на Русі і склав 
кілька похвальних пісень на його честь («Vikingavisur», «Erfidrapa» тощо), Сігват 
Тордарсон (Sighvatr Pordarson, бл. 995–1045 рр.) залишив згадки про походи юного Олава 
в Східну Прибалтику, про його втечу на Русь і тамтешнє перебування. Арнор Скальд 
Ярлів (Arnorr Pordarson jarlaskald, народ. бл. 1012 р.) був скальдом сина Олава 
Харальдссона Магнуса і присвятив йому похвальну пісню («Hrynhenda»), у якій 



розповідається про повернення Магнуса до Норвегії з Русі і про діяльність на Русі ярла 
Рьогнвальда. У трьох строфах поеми «Rekstefja» ісландця Халлар-Стейна (Hallar-Steinn) 
мовиться про перебування на Русі конунга Олава Трюггвасона, що є прикладом того, як 
спогади про «східні» поїздки норвезьких конунгів надихали скальдів XII ст. Деякі з 
норвезьких конунгів, що відвідали Русь, теж складали скальдичні вірші: Олав 
Харальдссон присвятив вісу Інгігерд, дружині Ярослава Мудрого, а Харальд Суворий 
Правитель склав Окремі віси (Lausavisur) про «дівчину у Гардах», яка «не хоче відчувати 
схильність» до нього – про, можливо, Єлизавету Ярославну, яка пізніше вийшла заміж за 
нього. 

Загалом дана «східна» скальдика надає важливу інформацію про характер русько-
скандинавських зв’язків XI–XII ст. і дозволяє розглядати 1010-ті роки як межу активності 
вікінгів на сході. Так, у «Колі земному» [2] з наведеної Сноррі 601 скальдичної строфи 23 
присвячені подорожам на схід. Їх малу кількість можна пояснити (спираючись на 
свідоцтва саг) тим, що скандинави не завжди їздили сюди для грабежу і не завжди їхні 
поїздки приводили до кровопролитних битв, про що зазвичай складали вірші скальди. 
Крім того, тільки 6 строф (бл. 25%) говорять про напад скандинавів на «східні» землі (в 
«Колі земному» загалом бл. 75% віс присвячено військовим подіям). Усі ці вірші належать 
скальдам IX – першої чверті XI ст., а змальовані в них події відбувалися не пізніше 
першого десятиліття XI ст. Лише одна з 23 віс присвячена нападу на Русь – зруйнування 
Альдейг’юборга (Ладоги) ярлом Ейріком, що датується 997 р. Основним об’єктом 
грабіжницьких походів до XI ст. в скальдичних віршах постають східноприбалтійські 
землі.  

На відміну від наведених віршів, віси, які стосуються першої половини XI ст., 
містять відомості тільки про Русь, що вказує на переважно мирні відносини між Руссю і 
Скандинавією в даний час. Більше того, скальдична поезія, присвячена норвезьким 
конунгам, що жили на Русі, частково підтверджує, що наприкінці X – у першій половині 
XI ст. відносини Русі та скандинавських країн перестають бути результатом діяльності 
окремих осіб, а набувають характеру міждержавних зв’язків. 

Ісландські саги. Давньоісландське слово saga (від дієслова segja – «говорити») 
означає писемну чи усну прозову розповідь про якусь подію. Збірний науковий термін 
«сага» позначає декілька груп прозових майже винятково ісландських оповідних творів, 
які за межами Скандинавії не мають аналогій. Початком запису саг вважається середина 
XII ст., однак переважну більшість з них було створено і записано в другій половині XII–
XIII ст. (збереглися саги в значно пізніших рукописах).  

Видається важливим зазначити (спираючись на дослідження Є.А. Мельникової, 
Т.Н. Джаксон і Г.В. Глазиріної [1]), що  в середині XIX ст. почалася тривала дискусія про 
походження і характер саги або, інакше – про співвідношення усної і писемної традиції у 
генезі саг. Представники теорії «вільної прози» (Фіннур Йоунссон, А. Хойслер, Г. 
Неккель, К. Лістьоль) вважали, що записам саг передував період високорозвиненої усної 
саги. Таку сагу вивчали напам’ять, а оповідачі саг, як і скальди, були 
напівпрофесіоналами та мали власний репертуар. Писар, який записував саги, мав не 
більше творчої свободи, ніж будь-який з попередніх оповідачів. Прихильники теорії 
«книжкової прози» (Е. Могк, С. Нордаль, Ейнар Олавур Свейнссон, видавці серії Islenzk 
fornrit) вважали, що сага – авторський твір, який створювався за законами літературної 
творчості. Вони повністю не заперечували використання усної традиції, але вважали, що 
автор збирав цю традицію, обробляв, організовував, пристосовував її до власних цілей і 
створював сагу, яка носить відбиток цієї роботи й особистості автора. 

Згодом між прихильниками обох теорій встановилася рівновага, що полягала у 
визнанні ними складності і відсутності одноманітності в походженні різних видів саг. 
Праці шведського вченого Л. Льоннрута відкрили, що західноєвропейська середньовічна 
література також важливо вплинула на сюжетику, образність, іноді стиль оповіді [4; 5; 6; 
7; 8]. 



Висловлюючи найпоширенішу нині точку зору, видатний сагознавець Т. 
Андерссон зазначав: «Автор [саги], без сумніву, міг використовувати і використовував 
писемні джерела, додаткові усні джерела, власну уяву і, окрім усього іншого, власні слова, 
але його мистецтво і, мабуть, межі його розповіді були задані йому традицією. Ідея, що 
надихала сагу, врешті-решт – усна» [9, р. 119].   

Нас ісландські саги цікавлять передусім як джерело значної за об’ємом інформації 
про Східну Європу і, зокрема, про Русь (Гарди/Гардаріки). Це відомості про політичні, 
торговельні і культурні зв’язки Русі та скандинавських країн. Перебування на Русі 
скандинавських купців і воїнів створювало сприятливі умови для перенесення інформації 
до Скандинавії. На існування усних розповідей учасників подій вказують самі саги. 

«І після двох зим пливе Свейн зі Швеції. А Кетіль залишився там, і він чув, як 
розповідали, що Свейн провів зиму в Гардах, а навесні зібрався звідти і в розпал літа 
поплив з Гардаріки, і про нього знали тільки те, що він поплив по річці. А Кетіль поплив 
до Ісландії до своїх родичів і залишився там назовсім і першим розповів про це» [10, s. 46–
47]. 

Можливо, у передачі інформації про Русь до Скандинавії відігравали роль і 
двосторонні політичні, економічні та культурні контакти. Однак питання про 
«постачальників» інформації про Русь до Ісландії до кінця не з’ясоване. Через удавану 
об’єктивність саг їхні повідомлення часто сприймаються як достовірні і широко 
залучаються в історичних дослідженнях. Тим часом специфіка сагової літератури робить 
необхідним облік в історичному дослідженні цілої низки факторів [11]. 

Як зазначають дослідники скандинавських джерел Г.В. Глазиріна, Т.Н. Джаксон і 
Є.А. Мельникова [1], саги відрізняє синтез правди і вимислу – а  розуміння того, що таке 
історична правда, в укладачів саг було фундаментально іншим, ніж нашого часу. Саги як 
традиційний жанр середньовічної словесності створювалися з найширшим використанням 
стереотипів, що, пронизуючи всю розповідь від світогляду до лексики, створюють 
особливий світ саги. Саме тому повідомлення саги нерідко виявляється не більш ніж 
сюжетним або стилістичним стереотипом. Однак саме виникнення стереотипів 
(насамперед ситуативних), доходять висновку сагознавці, передбачає наявність якоїсь 
історичної основи, що породила їх. Ще красномовніші і перспективніші для дослідження 
відхилення від стереотипних схем. На характері інформації саг також позначається 
тенденційність їх укладачів: і «державна» в сагах, що оповідають про сучасні події, і 
«побутова» в сагах про минуле, що виражається в прагненні прославити походи і 
возвеличити героя саги. Нарешті, великий хронологічний розрив між подіями, що 
описуються, і часом фіксації саг позначається на тому, що відомості, котрі не менше 
століття існували в усній традиції, піддавалися значній трансформації та літературній 
обробці. Це призводило до модернізації в сагах більш ранньої історії. 

Саги не містять абсолютних дат, оскільки вони засновані на генеалогічному 
принципі. Хронологічно оповідь будується навколо життя персонажа або правління 
конунга і тому час тієї чи іншої події визначається щодо його народження, воцаріння, 
смерті тощо. Трапляється, що точкою відліку обрано правління королів Англії, і це дає 
змогу дослідникам точніше встановити хронологію власне скандинавської історії. Спроби 
ж датувати події відповідно до християнського літочислення (від Різдва Христового) 
зазвичай давали суперечливі результати. Так, автор «Саги про Інгвара Мандрівника» 
намагається поєднати обидві системи літочислення: «Тоді, коли Інгвар помер, пройшов 
від Різдва Христового 1041 рік, і було йому 25 років, коли він помер. Це було через 
дев’ять років після смерті конунга Олава Святого Харальдссона» [10, s. 30]. Властивий 
ранньому суспільству вимір часу від загальновідомої події (в даному випадку від смерті 
Олава Харальдссона, що мала місце 1030 р.) тут поєднано з християнським 
літочисленням, при цьому дати смерті Інгвара не збігаються: у першому – 1039 рік, у 
другому – 1041-й. 



Такі особливості саг змушують дослідників задля отримання адекватних 
історичних даних враховувати контекст як конкретних оповідей, так і сагової традиції в 
цілому – пам’ятаючи при цьому, що переконливості свідченням саг надають посилання на 
сучасну описуваному періоду скальдику. 

Географічні твори. До низки географічних творів належить близько 20 трактатів 
різного змісту. Найважливішу групу формують розлогі описи Землі [12; 13; 14; 15], які 
покликані дати комплексну картину всього заселеного світу й показати в ньому місце 
скандинавських країн. Вони є майже в усіх рукописних збірках природничого змісту XIII–
XIV ст. Таких творів чотири. З різним ступенем повноти і точності вони узагальнюють як 
книжкові знання, які були запозичені з праць найавторитетніших письменників 
західноєвропейського середньовіччя, так і багатовікові практичні спостереження самих 
скандинавів. 

Найдавніший з них, «Опис Землі I» [13] (назву дано видавцем), міститься в 
декількох рукописах, найбільш ранній з яких датується бл. 1300 р. Сам текст твору 
складено в останній чверті XII ст., імовірно між 1170 і 1190 рр. Виняткове місце в трактаті 
надано церковній історії скандинавських країн. Їх опис і відомості про них загалом 
ґрунтуються на місцевих джерелах, можливо норвезького походження. З ісландських саг, 
присвячених відкриттю і заселенню Гренландії («Сага про Ейріка Рудого», «Сага про 
гренландців»), були запозичені відомості про далекі західні межі ойкумени вікінгів. 

В «Описі Землі I» Східну Європу схарактеризовано дуже коротко; згадано назви 
чотирьох руських міст : Київ, Новгород, Полоцьк і Смоленськ.  

Автор іншого загального опису Землі, «Які землі лежать у світі» [12] (рукопис 
написано між 1320 і 1334 рр.), пропонує всеосяжний опис усього відомого світу в 
традиціях західноєвропейської хорографії. Основною сферою його інтересів є північ і схід 
Європи. Він включає у свій твір численні відомості про Скандинавію, Східну Прибалтику 
і Русь, невідомі в Західній Європі. Найдокладнішим є опис східноєвропейського регіону, у 
якому автор поєднує сучасну йому етнополітичну картину зі світом героїчного епосу, де 
діють і б’ються готи, що населяли Північне Причорномор’я в перші століття нашої ери, й 
орди гунів, які рвалися на захід у V ст. 

Рунічні камені є найпоширенішими пам’ятками IX–XI ст. Це меморіальні стели, що 
увічнюють пам’ять про загиблого члена сім’ї, але не пов’язані з похованнями. У X ст. була 
вироблена стереотипна формула меморіального напису, яка використовувалась аж до XII 
ст. Формула складалася з імені замовника, розпорядження встановити (висікти) 
пам’ятник, імені загиблого із зазначенням спорідненості з замовником. Нерідко 
повідомлялися відомості про людину,  у пам’ять про яку встановлено камінь, і про 
обставини її смерті [1; 16]. Багато написів містять звернення до Бога та/або Богоматері з 
проханням допомогти душі загиблого: 

«Андветт і Кар, і Геді, і Блесі, і Д’ярв спорудили цей камінь Гуннлейву, своєму 
батькові. Він був убитий на сході з Інгваром. Бог нехай допоможе їх душам. Я, Альрік, 
висік руни. Він міг добре вести корабель» [17, №  62]. 

Можна припустити, що рунічні пам’ятники замовлялися представниками знаті, 
великими бондами і багатими купцями не лише з метою зберегти пам’ять про загиблого 
родича, але й задля підтвердження своїх прав на успадкування його майна тощо. З XI ст. 
рунічне письмо застосовувалося також і в повсякденному житті. Як і давньоруські 
берестяні грамоти, написи рунами на дерев’яних стрижнях становили невід’ємний 
елемент скандинавської культури. Знахідки останніх десятиліть показали, що рунічна 
писемність була значно поширена в усіх верствах суспільства і нею регулярно 
користувалися купці і ремісники, ченці, прості і знатні люди. При розкопках 
середньовічної гавані міста Берген (Норвегія) було знайдено близько 1000 стрижнів з 
листами, віршами і любовними записками [1]. 

Цінність меморіальних рунічних написів як історичного джерела полягає в тому, 
що, по-перше, вони сучасні подіям, які в них згадані; по-друге, виключають свідоме 



перекручування фактів, оскільки неправильно переданий факт міг образити дух померлого 
і накликати його гнів на живих. Однак труднощі в читанні текстів нерідко ускладнюють 
інтерпретацію написів, а точність їх датування поки що лежить у межах 3–5 десятиліть. 

Про зв’язки Русі і Скандинавії свідчать дві групи написів [1]. Перша налічує 
близько 120 пам’яток зі Швеції, Норвегії та Данії, у яких згадуються поїздки норманів до 
Східної Європи: до Східної та Північно-Східної Прибалтики, на Русь, до Візантії. Друга 
складається з написів на різноманітних предметах, виявлених переважно під час 
археологічних розкопок давньоруських поселень. Ці предмети були привезені зі 
Скандинавії або виготовлені скандинавами на місці. 

Рунічні написи зі скандинавських країн. За підрахунками дослідників серед понад 
3500 написів на меморіальних стелах близько 120 відображають контакти зі Східною 
Європою або Візантією, перевищуючи тим самим у кілька разів кількість текстів, що 
згадували західні зв’язки скандинавів (Англія і Західний шлях названі в них усього 
близько 30 разів). Це кількісне розходження може відображати більше поширення 
рунічної писемності у Швеції, яка традиційно підтримувала тісніші зв’язки зі сходом, ніж 
Норвегія і Данія, де звичай споруджувати стели не був настільки поширений (хоча навіть 
у Данії кількість «прозахідних» написів менша, ніж «просхідних») [16, c. 273–347]. 

Вагомість згаданих написів як джерела вивчення русько-скандинавських відносин 
полягає в тому, що вони містять супроводжувані деякими подробицями про діяльність 
увічнених осіб вказівки про поїздки скандинавів на Схід, що свідчить про політичні й 
економічні зв’язки між північчю і сходом Європи, а топонімія й етнонімія написів 
проливає світло на поширення в Скандинавії знань про географію Східної Європи. 

Рунічні написи на території Давньої Русі. Давньоруські пам’ятки рунічного 
письма, які містяться на території Давньої Русі, суттєво відрізняються від пам’яток зі 
скандинавських країн. Тут немає меморіальних стел, оскільки зазвичай їх встановлювали 
біля «родового гнізда» загиблого. Єдиним винятком є стела на о. Березань у гирлі Дніпра, 
на якій напис викарбувано не родичами, а компаньйонами з плавання до Візантії: «Грані 
зробив цей курган по Карлу, своєму товаришеві» [17, №139]. Також із часом змінюються 
географія знахідок предметів з рунічними написами і характер текстів. 

Територія знахідок XI століття значно ширша, ніж попередніх: Новгород (кістка з 
частиною рунічного алфавіту), Суздаль (форма для відливання підвіски з вирізаним на 
обідку написом) та о. Березань. Однак ці написи відрізняються від власне скандинавських 
(приміром, фраза на суздальській підвісці ближча давньоруському синтаксису, ніж 
скандинавському). Деградуючи, рунічне письмо все ж не зникає зовсім. За припущенням 
Є.А. Мельникової, воно навіть у XII ст. знаходить застосування в сім’ях нащадків варягів, 
що жили на околицях Давньоруської держави. Так, у Галицькому Звенигороді, на 
південному заході Русі, якийсь чоловік вирізає рунами на кам’яному прясельці жіноче 
ім’я Сігрід, супроводжуючи його двома хрестиками і двома рунами f (Феху), що 
символізують багатство, а на русько-латвійському кордоні,  що контролює шлях уздовж 
Західної Двіни, хтось продряпує на кістках знаки, прочитати які дослідниця не вважає 
можливим, однак з упевненістю зараховує до рунічного письма [16, c. 87–272; 1]. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок з цього 
напрямку. Можна підсумувати, що в період від останніх десятиліть минулого століття й 
донині дослідниками русько-скандинавських відносин було створено якісно нову базу 
джерел, визначне місце серед яких належить давньоскандинавським джерелам, писемним 
та епіграфічним. Їх поглиблене вивчення відкрило історикам раніше невідомі аспекти 
свідчень минулого. Систематизація відомостей зазначених джерел підтверджує 
багатобічний і глибокий характер зв’язків між  Давньою (Київською) Руссю і 
Скандинавськими країнами, засвідчує їх тривалий розвиток. 
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Polovinska V.V. The features of Scandinavian written and epigraphic sources on the 

Old Rus history. In the article it is found that Eastern European plots and topics fill the Norse 
literature from the beginning of the spread of writing in Scandinavia, that is, from the XI century 
(firstly, great collections of sagas of the Norwegian kings: 'Mouldy Leather', 'Fair Leather', 
'Heimskringla', 'Flatey Book' and others). The author gave special importance to such credible 
sources as skaldic poems, which were cited in the sagas and other prose writings of XII-XIV 
centuries. The geographical works and runic inscriptions are also considered. It is concluded 
that in the period from the last decades of the last century and to this day researchers of Rus-



Scandinavian relations created the qualitatively new source database, a prominent place among 
which belongs to the Old Norse sources, written and epigraphic ones. Their in-depth study 
discovered to historians previously unknown aspects of the past evidence. The ordering of 
information from these sources confirms the multifaceted and profound ties between Old (Kiev) 
Rus and the Scandinavian countries, the evidence of their long-term development. 

Also, it is noticed that the sagas through their literary and artistic specifics not in all can 
serve as a reliable source for studying the history of Rus'-Scandinavian cultural relations. The 
moot questions about the „visur of joy“ by Norwegian king Harald Hardrada and so-called 
Varangian oral retellings in «The Primary Chronicle» are marked. The possibility of the 
acquaintance of Boyan and the author of «The Tale of Igor's Campaign» with the poetry of 
scalds is considered. The conclusion that the literary-folklore communication between Rus' and 
Scandinavia were not as intense as commercial and military-political ones  plus they have 
weakened over time as shown by «The Tale of Igor's Campaign», is made. A kind of exception 
could be Gytha Haraldsdóttir of Wessex, the wife of Vladimir Monomakh, with the mediation of 
whom the Rus' prince, probably, met early medieval monument «Fäder Larcwidas (Father's 
precepts)». 

In general, the article deals with political, social and cultural aspects of medieval 
relations of Eastern Slavic and Scandinavian worlds in the system of Baltic civilizational 
expanse within changing epochs. Primary attention is paid to definition of content, character, 
peculiarities, stages of development and outcomes of Rus’-Scandinavian interrelations over the 
specified chronological period. Period of XI – early XII centuries is the epoch of realization of 
prior cultural achievements and building of fundamentally new social and political systems and 
structures, followed by active value ideological and material exchange between the Old Rus’ and 
Scandinavian states. Sociocultural approach, used by author, enabled to mention personal 
contributions to formation and development of Rus’-Scandinavian interrelations, as well as 
mental transformations, followed by them and reflected in political and religious ideas, dynasty 
relations, linguistic borrowings, in use of common fund of records while creating national 
literatures etc., and most intensively revealed in spreading values and norms of feudal and 
Christian statehood, bound due to its origin to Byzantine empire, throughout Rus’. An attempt 
has been made to prove, that Rus’-Scandinavian interrelations, being integral part of «the Baltic 
civilization» in general, were the example of mutually beneficial union of stadially close, but 
definitely sustainable cultures and societies. 

Key words: Rus, Scandinavia, resources, sagas, skaldic poetry, runic inscriptions, 
geographical works 
 

Половинская В.В. Особенности скандинавских письменных и эпиграфических 
источников по древнерусской истории. В статье выяснено, что восточноевропейские 
сюжеты и темы наполняют древнескандинавскую литературу с самого начала 
распространения письменности в Скандинавии, то есть с XI в. (прежде всего это 
большие своды саг о норвежских конунгах: «Гнилая кожа», «Красивая кожа», «Круг 
земной», «Книга з Плоского острова» и прочие). Особое значение автор придал такому 
достойному доверия виду источников, как скальдические стихи, которые сохранились в 
виде цитат в сагах и прочих прозаических сочинениях XII–XIV вв. Также рассмотрены 
скандинавские географические сочинения и рунические надписи. Сделан вывод, что в 
период от последних десятилетий прошлого века и по сей день исследователями русско-
скандинавских отношений была создана качественно новая база источников, выдающееся 
место среди которых принадлежит древнескандинавским источникам, письменным и 
эпиграфическим. Их углубленное изучение открыло историкам ранее неизвестные 
аспекты свидетельств прошлого. Систематизация сведений указанных источников 
подтверждает многосторонний и глубокий характер связей между Древней (Киевской) 
Русью и скандинавскими странами, свидетельствует об их длительном развитии. 



Ключевые слова: Русь, Скандинавия, источники, саги, скальдическая поэзия, рунические 
надписи, географические сочинения. 


