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ЯРОСЛАВ МУДРИЙ ОЧИМА СКАНДИНАВІВ 
 
З’ясовано, що образ Ярослава Мудрого у 

скандинавських сагах формується не відповідно до 
реальності, а як літературний образ протагоніста 
персонажів, зображуваних відповідно до стереотипу 
«скандинав на Русі». Навряд чи варто шукати в характері 
Ярослава Володимировича ті риси, якими наділяють його 
саги: вони обумовлені «літературним етикетом» і мають 
під собою традиційні мотиви, а не історичні відомості. 

Також зазначено, що особливої уваги вартий 
археологічний матеріал, оскільки його специфіка може 
розповісти про побут, культурні традиції та 
господарський устрій суспільства,  походження і характер 
поселень. Джерелом інформації щодо русько-
скандинавських відносин в часи князювання Ярослава 
Володимировича слугують залишки споруд і поселень, 
некрополі зі своїм вмістом, пам’ятки прикладного і 
художнього мистецтва, монети (та клади загалом), 
побутові, ремісничі, торговельні і сакральні предмети, 
посуд, зброя та військове спорядження, кінська збруя, 
прикраси та ювелірні вироби тощо. Цінність також 
становлять дані епіграфічних пам’яток, зокрема, така їх 
вагома й обширна група, як рунічні написи. 
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Скандинавія, джерела, саги, скальдична поезія, рунічні 
написи. 

 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її 

зв’язок із важливими науковими та практичними 
завданнями. Як відомо, писемність прийшла на Русь 
досить пізно, лише наприкінці X ст., і давньоруська 



літературна творчість, наскільки можна судити за 
збереженими пам’ятками, почалася не раніше середини XI 
ст. Перші дослідження літописання (час створення, 
характер і зміст найдавніших пам’яток залишаються 
предметом дискусій) дійшли до нас у редакціях початку 
XII ст., проте в рукописах кінця XIII – початку XV ст. 
Багаті відомостями про події, починаючи з другої 
половини XI ст., літописи, на жаль, усе ще скупо і 
фрагментарно висвітлюють події в міру віддалення в 
глибину віків.  

З давньоруських наративних джерел, окрім «Повісті 
минулих літ» [1], для мого дослідження вагомими 
виявилися також «Новгородський перший літопис» [2] і 
«Києво-Печерський патерик» [3]. Останньому притаманні 
специфічні риси агіографічної пам’ятки, що спонукало 
мене критично поставитися до згаданого джерела. 

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. Відтоді ж відомості про Давню Русь і зв’язки 
з нею поширюються по всій Європі і Близькому Сходу 
(італійські, англійські, французькі, вірменські, грузинські 
та ін. пам’ятки). Містячи величезну кількість 
різноманітних і подекуди унікальних відомостей про Русь і 
Східну Європу, зарубіжні пам’ятки писемності постають 



для дослідника надто цінним джерелом з давньоруської 
історії. Як приклад наведу іноземні шлюби дітей князя 
Ярослава Мудрого: один з його синів, Ізяслав, був 
одружений на сестрі польського князя Казимира I (бл. 
1038–1058 рр.); інший, Всеволод, – з візантійською 
принцесою, родичкою (дочкою?) імператора Костянтина 
IX Мономаха (1042–1055 рр.); три дочки, Єлизавета, 
Анастасія і Анна, були видані заміж за королів: 
норвезького Харальда Суворого Правителя (1046–1066 
рр.), угорського Андрія I (1046–1060 рр.) і французького 
Генріха I (1031–1060 рр.). Імовірно, що й старший син 
Ярослава (від першого шлюбу) Ілля був одружений на 
сестрі данського (з 1018/1019 рр.) і англійського (з 1016 р.) 
короля Кнута Великого (пом. 1035 р.). У річищі шлюбної 
політики Ярослава Мудрого перебували й матримоніальні 
зв’язки через його сестер. Одна з них була видана ним 
заміж за польського короля Казимира I, а інша, можливо, – 
за маркграфа Саксонської північної марки Бернхарда. Цей 
перелік виглядає досить переконливо, але в давньоруських 
джерелах є відомості тільки про дружину Всеволода та 
кревність Ярослава з Казимиром [4].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Найбільш ґрунтовним дослідженням із зазначеної теми 
лишається перевидання праці колективу авторів під 
редакцією Є. А. Мельникової [4]. Дослідниця донині 
приділяє увагу такій важливій групі скандинавських 
пам’яток як рунічні написи [5; 6], тоді як її колеги, зокрема 
Т. Н. Джаксон, продовжують студії ісландських саг [7] 
тощо. 

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

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 



результатів. На кінець X – початок XI ст. соціально-
політична історія 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 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 згаданих повідомленнях 
представлено різноманітні аспекти міжнародних зв’язків: 
етнічні, політичні, торгові, культурні і конфесійні. У межах 
даного дослідження найважливіші, звичайно, повідомлення 
зарубіжних джерел про те, що в Балтійському регіоні Русь 
почала проводити досить активну зовнішню політику на 
межі X і XI ст. Якщо в минулому столітті відомими для 
дослідників були лише окремі епізоди взаємин Ярослава 
Мудрого зі Швецією і Норвегією, то нині я мала змогу 
оперувати численними даними, які виявили послідовне 
прагнення князя створити і зберегти міцні позиції в цьому 
регіоні. Вдалося також зазначити й зміну його 
зовнішньополітичного курсу – від альянсу з правителем 
Данії та Англії Кнутом Великим до союзу з його 
противниками на Балтиці, Швецією і Норвегією (останній 
супроводжувався шлюбами, торговими угодами і, не 
виключено, – військовою допомогою). 

Давньоісландська література  є однією з 
найбагатших і найсвоєрідніших середньовічних 
європейських національних літератур, завдяки їй 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 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. 

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 збереглись 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). 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 адресат. 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 визнавались 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. 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 [8; 7, 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. Дружинник і скальд Олава Харальдссона 
(Святого), 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 
Магнуса і присвятив йому похвальну пісню («Hrynhenda»), 
у якій розповідається про повернення Магнуса до Норвегії 
з Русі і про діяльність на Русі ярла Рьогнвальда. Норвезькі 
королі-конунги, сучасники Ярослава Мудрого, теж були 
скальдами. Так, Олав Святий присвятив вісу Інгігерд, 
дружині Ярослава, а Харальд Суворий склав Окремі віси 
(Lausavisur) про «дівчину у Гардах», яка «не хоче 
відчувати схильність» до нього – про, можливо, Єлизавету 
Ярославну, яка пізніше одружилася з ним. 



Загалом дана «східна» скальдика надає важливу 
інформацію про характер русько-скандинавських зв’язків 
XI ст. і дозволяє розглядати 1010-ті роки як межу 
активності вікінгів на сході. Так, у «Колі земному» [9] 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 тогочасні 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. 

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). Саги містять великий обсяг 
інформації про Східну Європу і, зокрема, про Русь. 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. 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. Як 
зазначають дослідники скандинавських джерел Г.В. 
Глазиріна, Т.Н. Джаксон і Є.А. Мельникова [4], саги 
відрізняє синтез правди і вимислу – а  розуміння того, що 
таке історична правда, в укладачів саг було 
фундаментально іншим, ніж тепер. 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 (як уже зазначалось). 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.  

Археологічний матеріал вартий особливої уваги, 
оскільки його специфіка може розповісти про побут, 
культурні традиції та господарський устрій суспільства,  
походження і характер поселень. Джерелом інформації 
щодо русько-скандинавських відносин в часи князювання 



Ярослава Володимировича слугують залишки споруд і 
поселень, некрополі зі своїм вмістом, пам’ятки 
прикладного і художнього мистецтва, монети (та клади 
загалом), побутові, ремісничі, торговельні і сакральні 
предмети, посуд, зброя та військове спорядження, кінська 
збруя, прикраси та ювелірні вироби тощо. Цінність також 
становлять дані епіграфічних пам’яток, зокрема, така їх 
вагома й обширна група, як рунічні написи. 

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок з цього напрямку. Згадані групи 
джерел дозволяють дійти висновку, що з найбільшою 
інтенсивністю ціннісний обмін (зміцнений феодально-
державною практикою династичних зв’язків) проявився в 
поширенні зі Сходу, через Русь, соціокультурних 
цінностей і норм феодально-християнської державності, 
пов’язаних своїм походженням  з найавторитетнішою з 
держав цієї епохи, Візантійською імперією. Згадані 
цінності саме на Русі набули доступнішої, пристосованої 
до соціальних традицій як слов’янських, так і 
скандинавських народів форми, у якій і були засвоєні 
скандинавами. Ярослав Мудрий, великий князь київський, 
у королівських сагах зводу «Хеймскрінгли» виступає не 
лише родичем і союзником північних конунгів, а й 
еталонним втіленням феодального государя. «Моторні 
дани», за свідченням Тітмара Мерзебургського, прагнули 
до княжого двору, аби посісти місце в оточенні одного з 
наймогутніших государів Європи XI ст. – великого князя 
київського [91, c. 218–229]. Однак слід підкреслити, що 
образ рішучого, активного, цілеспрямованого й 
винахідливого  правителя Русі та дійсно масштабного 
політика саги змальовують у епізодах, котрі не пов’язані із 
зображенням ситуативних стереотипів. У тих же сюжетах, 
котрі виявилися підпорядкованими літературним 
стереотипам, образ Ярослава відчутно видозмінений 
саговою традицією. Річ у тому, що «літературний етикет» 
саг передбачав героїзацію образу скандинава на Русі; а 



дана героїзація, як слушно зауважила Т.Н. Джаксон, має 
зворотний бік: не лише противники героя саги, але і його 
друзі поступаються йому в найважливіших для 
характеристики героя якостях, їм бракує відваги або сили, 
щедрості або удачі, оскільки їх недоліки відтіняють 
чесноти героя. Звідси, наприклад, відбувається часте в 
королівських сагах зображення Ярослава Мудрого 
нерішучим і слабким правителем, скупим сеньором. 
Зокрема, багатошарово Ярослава змальовує «Пасмо про 
Еймунда» (у складі зводу «Книга з Плоского острова»). З 
одного боку, зображення великого князя визначається 
художньою метою саги. Героїзація образу Еймунда, 
безперечно, зробила вирішальний вплив на формування 
образу Ярослава і зумовила його послідовне 
протиставлення образу Еймунда, тобто наділення його 
рисами, які з найбільшою яскравістю відтіняли б чесноти 
героя. І якщо навіть Ярослав дійсно володів якимись з 
приписуваних йому сагою негативних якостей, на що 
начебто вказують деякі його вчинки, згадані літописами, то 
сага підкреслює і гіперболізує їх. З другого боку, тут же в 
сазі є описи ситуацій, у яких Яріцлейв-Ярослав діє 
невідповідно до заданих йому якостей, що коректує його 
«літературну» характеристику і, можливо, відображає 
реальні риси його характеру. Як бачимо, саговий образ 
Ярослава формується не відповідно до реальності, а як 
літературний образ протагоніста персонажів, зображуваних 
відповідно до стереотипу «скандинав на Русі». Навряд чи 
варто шукати в характері Ярослава Володимировича ті 
риси, якими наділяють його саги: вони обумовлені 
«літературним етикетом» і мають під собою традиційні 
мотиви, а не історичні відомості [362, c. 507–522]. 
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           Polovinska V.V. Yaroslav the Wise through the eyes of 
the Scandinavians. It is clarified that the image of Yaroslav the 



Wise in the Scandinavian sagas is formed not in accordance 
with reality, but as a literary image of the protagonist of 
characters depicted in accordance with the stereotype of 
”Scandinavian in Rus”. It is hardly worth looking for in the 
character of Yaroslav Vladimirovich those features that the 
sagas endow: they are conditioned by “literary etiquette” and 
have traditional motives, not historical information. 

It is also noted that archaeological material deserves 
special attention, since its specifics can tell about the way of 
life, traditions and economic structure of the society, the origin 
and nature of the settlements. The source of information about 
the Rus’-Scandinavian relations during the reign of Yaroslav 
Vladimirovich is the remains of buildings and settlements, 
necropolises with their content, monuments of applied and 
artistic art, coins (and treasures in general), household, craft, 
trade and sacred objects, dishes, weapons and military 
equipment, horse harness and jewelry. Research value is also 
made by the data of epigraphic monuments, in particular, such 
a weighty and extensive group, as runic inscriptions. 

To sum up, period of XI century 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. 

Keywords: Yaroslav the Wise, Jarizleifr, Rus’, 
Scandinavia, sources, sagas, skaldic poetry, runic inscriptions. 

 
Половинская В.В. Ярослав Мудрый глазами 

скандинавов. Выяснено, что образ Ярослава Мудрого в 
скандинавских сагах формируется не в соответствии с 
реальностью, а как литературный образ протагониста 
персонажей, изображаемых в соответствии со 
стереотипом «скандинав на Руси». Вряд ли стоит искать 
в характере Ярослава Владимировича те черты, 
которыми наделяют его саги: они обусловлены 
«литературным этикетом» и имеют под собой 
традиционные мотивы, а не исторические сведения. 

Также отмечено, что особого внимания 
заслуживает археологический материал, поскольку его 
специфика может рассказать о быте, традициях и 
хозяйственном укладе общества, происхождении и 
характере поселений. Источником информации о русско-
скандинавских отношенях во времена правления Ярослава 
Владимировича служат остатки сооружений и поселений, 
некрополи со своим содержанием, памятники прикладного 
и художественного искусства, монеты (и клады в целом), 
бытовые, ремесленные, торговые и сакральные предметы, 
посуда, оружие и военное снаряжение, конская сбруя, 
украшения и ювелирные изделия. Ценность также 
составляют данные эпиграфических памятников, в 
частности, такая их весомая и обширная группа, как 
рунические надписи. 

Ключевые слова: Ярослав Мудрый, Ярицлейв, Русь, 
Скандинавия, источники, саги, скальдическая поэзия, 
рунические надписи. 

 



 


