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Загальн і
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ANEW = de Vries, J. Altnordisches etymologisches Wörterbuch (Leiden, 
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ANF = Arkiv for nordisk filologi. Lund.
Annals Ukr Acad = The Annals o f  the Ukrainian Academy o f  Arts and 
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don.
CCDMA = Corpus Codicum Danicorum Medii Aevi, ed. Brondum-Niel- 

sen, J., 10 t t . Kbh, 1960— 1973.
CCI = Corpus Codicum Islandicorum Medii Aevi, ed. Munksgaard, E.,

20 t t . Kbh, 1930— 1956.
CCSMA = Corpus Codicum Suecicorum Medii Aevi, ed. Wessen, E.,

18 тт. Kbh, 1943— 1965.
Chria = Christiania, див. також: Kria.
Cleasby—Vigfusson, Dictionary = Cleasby, R. — Vigfûsson, G. An Icelan- 

dic-English Dictionary, 2d ed. (Oxford, 1957; repr. 1969).
CPS = Vigfûsson, G. — Powell, F. Y. Corpus Poeticum Boreale, 2 tt. 

(Oxford, 1883).
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CSHB = Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae. 50 t t . Bonn, 1828— 
1897.

D = Dybeck, R. Sverikes Runurkunder, 2 t t . (Sthlm, 1860— 1870).
D 8° *= Dybeck, R. Svenska Runurkunder (Sthlm, 1855— 1857).
DGLND = Danmarks Gamle Love paa Nutidsdansk, ed. Kroman, E. — 

Iuul, S. 3 t t . (Kbh, 1945— 1948).
DHT = (Dansk) Historisk Jidsskrift. Kbh.
Dl = Diplomatarium Islandicum. I, ed. Sigurösson, J. (Kbh, 1857— 

1876).
DR = Danmarks Runeindskrifter, ed. Jacobsen, L. — Moltke, E.
DR Summary = The Runic Inscriptions o f Denmark. Summary.
D Vjsch = Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und 

Geistesgeschichte. Stuttgart.
Ed AM = Editiones Amamagnaeanae. Kbh, 1958— (продовжується).
EA/a/Hollander = The Poetic Edda, trans. Hollander, Lee M., 2d ed. 

(Austin, Texas, 1977).
Egilssaga/Jones = Egil’s Saga, trans. Jones, G. (Cambridge—New York,

1960).
EIM = Early Icelandic manuscripts in facsimile, ed. Helgason, J. Kbh, 

1958— (продовжується).
ELH = [Journal of\ English Literary History. Baltimore, Maryland.
ELN = English Language Notes. Boulder, Colorado.
Fgr = Fagrskinna.
Fil Ark = Filologiskt Arkiv. Sthlm.
Flat = Flateyjarbok.
Foote-Wilson, Achievement = Foote, P. G. — Wilson, D. M. The Viking 

Achievement (London, 1970).
Frank, Court Poetry = Frank, R. Old Norse Court Poetry {Ithaca, 1978).
FSN = Fornaldar sögur Noröurlanda.
Fv = Fornvännen. Sthlm.
G = SRI. Gotland, ed. Jansson, Sven В. F. — Wessen, E.
GAL = de Vries, J. Altnordische Literaturgeschichte, 2d ed., 2 t t . (Ber

lin, 1964— 1967).
GdGPh = Grundriss der germanischen Philologie. Strasbourg/Berlin.
GDK= GammeldanskeKraniker, ed. Lorenzen, M. (Kbh, 1887— 1913).
Gesta/Tschan = Adam of Bremen, History o f  the Archbishops o f  Ham

burg-Bremen , trans. Tschan, F. J. (New York, 1969).
GGA = Göttingische Gelehrte Anzeigen. Göttingen.
GkS = Den gamle kongelige Sämling і det store kongelige Bibliotek. 

Kbh.
GMS = «E. J. W. Gibb Memorial» Series. London.
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Got Ark = Gotländskt Arkiv. Visby.
GRM = Germanisch-Romanische Monatsschrift. Heidelberg.
Herrmann, Heldensagen = Herrmann, Paul. Die Heldensagen des Saxo 

Grammaticus.
Heusler, Gelehrte Urgeschichte = Heusler, A. Die gelehrte Urgeschichte 

im altisländischen Schrifttum (Berlin, 1908).
Hkr = Snorri Sturluson. Heimskringla.
ЯАг/Hollander = Heimskringla, trans. Hollander, L. M. (Austin, Texas, 

1964).
HUS = Harvard Ukrainian Studies. Cambridge, Mass.
IF = Islenzk Fomrit. Rvik. 1933— (продовжується).
IEW  = Jóhannesson, A. Isländisches etymologisches Wörterbuch (Bern, 

1956).
Изв. ОРЯС = Известия Отделения русского язьїка и словесности 

Имп. Академии наук. С.-Петербург.
JEGPh = The Journal o f English and Germanic Philology. Urbana, 111.
J  = Johnsen, I. S. Stuttruner і vikingtidens innskrifter (Oslo, 1968).
Jorgensen, Historieforskning = Jorgensen, E. Historieforskning og His- 

torieskrivning і Danmark (Kbh, 1931).
JRAS = Journal o f  the Royal Asiatic Society. London.
JSFOu = Journal de la Société Finno-Ougrienne. Helsinki.
K = Київ.
Kbh = Copenhagen.
KHL -  Kulturhistoriskt Lexikon for nordisk Medeltid. 22 t t .  Kbh— 

Oslo—Sthlm, 1956— 1978.
Kock = Kock, A. Den norsk-isländska skaldediktningen. 2 t t .  (Lund, 

1946— 1949).
Kria = Kristiania, див. також: Chria (=Осло).
KC ИИМК = Краткие сообщения о докладах и полевьіх иссле- 

дованиях Института истории материальной культури АН 
СССР. M.—Л.

Л. = Ленинград.
L = Liljegren, J. G. Run-Urkunder (Sthlm, 1834).
Labuda, Fragmenty = Labuda, G. Fragmenty dziejów słowiańszczyzny 

zachodniej, 2 t t .  (W, 1960, 1964).
Labuda, Sagi = Labuda, G. Źródła, sagi i legendy (W, 1960).
Labuda, Źródła = Labuda, G. Źródła skandynawskie i anglosaskie (W,

1961).
Langebek, Scriptores = Scriptores rerum danicarum medii œvi, ed. 

Langebeck, J. et al., 9 t t .  (Kbh, 1772— 1878).
Lexicon Poeticum = Lexicon Poeticum Antiquae Linguae Septentrio- 

nalis9 rev. Jônsson, F. (Kbh, 1931).
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LUÀ = Lunds Universitets Arsskrift. Lund.
U  = Musset, L. Introduction à la runologie (Paris, 1965; repr. 1976).
M. = Москва.
Malone, Studies -  Malone, K. Studies in Heroic Legend and in Current 

Speech (Kbh, 1959).
Meissner, Stadtrecht = Meissner, R. Stadtrecht des Königs Magnus 

Hakonarson ß r  Bergen (Weimar, 1950).
Мел = Мельникова E. A. Скандинавские рунические надписи 

(M., 1977).
Metzenthin, E. = Metzenthin, E. Die Länder- und Völkernamen im alt

isländischen Schrifttum (Bryn Mawr, Pa., 1941).
MGH = Monumenta Germaniae Historica. Hannover—Berlin. 1819— .
MGH AA = MGH. Auctores antiquissimi.
MGH SS = MGH. Scriptores.
MHL = Middellalderlig historisk Litteratur paa Modersmaalet, ed. Jör

gensen, E. (Kbh, 1930).
MHN = Monumenta Historiae Norwegiae. I, ed. Storm, G. (Chria, 

1880).
MI = M anuscripta Islandica, ed. Helgason, J., 20 tt . (1954— ; 

продовжується).
MLR = The Modern Language Review. Cambridge.
MLN = Modern Language Notes. Baltimore.
MM= Maal og Minne. Oslo.
MPG = Migne, J. P. Patrologiae cursus completus. Series graeco-lati- 

na, 161 t t .  in 166 (Paris, 1857— 1866).
MPL = Migne, J. P. Patrologiae cursus completus. Series latina, 221 

тт. (Paris, 1862— 1864).
MSFOu = Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. Helsinki.
NAWG = Nachrichten der Akademie [або: Gesellschaft] der Wissen

schaften in Göttingen. Philol.-hist. Klasse. Göttingen.
NGL = Norges gamie love indtil 1386, 5 тт. (Chria, 1846— 1895).
NHT = (Norsk) Historisk Tidsskrift. Oslo.
NK = Nordisk Kultur. Samlingsvaerk, 30 t t . ,  ed. Brendum-Nielsen, J. 

et al. (Kbh—Oslo—Sthlm, 1931— 1956).
NkS = Den nye kongelige Sämling і det store kongelige Bibliotek. Kbh.
Иов. І Літ. = Новгородський Перший Літопис.
NTF = Nordisk Tidsskrift for Filologi. Kbh.
NTL = Nordisk Tidsskrift for vetenskap, konst och industri utgiven av 

Letterstedtska föreningen. Sthlm.
NTS = (Norsk) Tidsskrift for Sprogvidenskap. Oslo.
NYR = Norges Innskrifter med de yngre runer, ed. Bugge, S. et al.



22

Orkneyinga saga/Dasent = The Orkneyingers ' Saga, trans. Dasent, G. W. 
London.

Origines Isl = Vigfûsson, G. — Powell, F. Y. Origines Islandicœ, 2 тт. 
(Oxford, 1905).

Osh = Ôlâfs saga helga.
OsT= Ôlâfs saga Tryggvasonar.
OsTm = Ôlâfs saga Tryggvasonar en mesta.
OsTm/Sephton = OsTm, trans. Sephton, J. (London, 1895).
OTR = Oudfriese Taal- en Rechtsbronnen, ed. Sipma, R Гаага.
Ög = SRI. Östergötland, ed. Brate, E.
Öl = SRI. Ölandy ed. Söderberg, S. — Brate, E.
PBB = [Paul’s and Braune's] Beiträge zur Geschichte der deutschen 

Sprache und Literatur. Halle a. S.
PMLA = Publications o f the Modern Language Association o f America.
ПВЛ = Повесть временньїх лет.
ПСРЛ = Полное собрание русских летописей.
R = Ruprecht, A. Die ausgehende Wikingerzeit im Lichte der Runenin

schriften (Göttingen, 1958).
REW  = Vasmer, M. Russisches etymologisches Wörterbuch, 3 тт. 

(Heidelberg, 1953— 1958).
Richthofen, Untersuchungen = von Richthofen, K. Untersuchungen über 

friesische Rechtsgeschichte, 3 тт. (Berlin, 1880— 1882).
Ross, Terfinnas. = Ross, A. S. C. The Terfinnas and Beormas o f Ohthe- 

re (Leeds, 1940).
RPC = The Russian Primary Chronicle.
Rvik = Reykjavik.
SBAW  = Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissen

schaften. Phil.-hist. Klasse. Berlin.
Сборник ОРЯС = Сборник Отделения русского язьїка и словес- 

ности Имп. Академии наук. СПб.
SBVS = Saga-Book o f  the Viking Society. London.
SGL = Sämling ofSweriges Gamla Lagar, ed. Collin, H. S. — Schly- 

ter, C. J., 13 тт. (Sthlm—Lund, 1827— 1877).
Sjölin, Einführung = Sjölin, Bo. Einführung in das Friesische (Stut

tgart, 1969).
Скан. сб. = Скандинавский сборник. Таллинн.
SKB = Kungliga biblioteket. Sthlm.
Skj = Jônsson, F. Den norsk-islandske Skjaldedigtning, 4 тт. (A, 1—2;

B, 1—2) (Kbh, 1912— 1915). Цитується серія A.
SLL = Svenska landskapslager, ed. Wessen, E. — Holmbäck, A.,

5 тт. (Sthlm, 1933— 1946).
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Sm = SRI. Smäland, ed. Kinander, R.
SMAW = Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissen

schaften. Philosoph.-hist. Abt. München.
SMHD = Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi, ed. Gertz, M. CI.,

2 TT. (Kbh, 1917— 1920).
SnE = Snorra Edda.
SnE/Brodeur = The Prose Edda by Snorri Sturluson, trans. Brodeur, A. G. 

(New York, 1916).
SnE/Young = The Prose Edda, trans. Young, J. I. (Berkeley, 1965).
SNF = Studier і Nordisk Filologi. Helsingfors.
Sö = SRI. Södermanland, ed. Brate, E. — Wessen, E.
СПб. = Санкт-Петербург.
Срезневский. Материальї. = Срезневский И. И. Материальї для 

словаря древнерусского язьїка, 3 тт. (СПб., 1893— 1903; репр. 
M., 1958).

SRG = MGH. Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum se- 
paratim editi. Hannover—Berlin.

SRI = Sveriges Runinskrifter, ed. Brate, E. et. al.
SSS = Słownik starożytności słowiańskich, ed. Kowalenko, W. et al. 

(Warszawa, 1961—; продовжується).
Sthlm = Stockholm.
St Isl = Studia Islandica. islenzk froeöi. Rvik.
SUGNL = Samfund til Udgivelse af gammel nordisk Litteratur. Kbh.
SWAW = Sitzungsberichte der Kaiser Akademie der Wissenschaften. 

Phil.-hist. Klasse. Vienna.
Sweet, Alfred's Orosius = Sweet, H. King Alfred's Orosius. I (London, 

1883).
Татищев = Татищев В. H. История российская, IV, ред. Тихо- 

миров M. H. (M.—Л., 1964).
Thule = Thule. Altnordische Dichtung und Prosa [німецькі переклади], 

ed. Niedner, F., 25 тт. (Jena, 1912— 1930; re-ed. Düsseldorf—Köln, 
1963— 1967).

ТОДРЛ = Трудьі Отдела древнерусской литературьі. M.—Л.
Turville-Petre, Myth = Turville-Petre, G. Myth and Religion o f  the North 

(London, 1964).
Turville-Petre, Origins = Turville-Petre, G. Origins o f  Icelandic Litera

ture (Oxford, 1967).
Turville-Petre, Scaldic Poetry = Turville-Petre, G. Scaldic Poetry (Ox

ford, 1976).
SRI. Uppland, ed. Wessen, E. — Jansson, S. B. F.

ÜAJb = Ural-Altaische Jahrbücher. Wiesbaden.



UJb = Ungarische Jahrbücher. Berlin.
Укр. = Україна.
UUA = Uppsala Universitets Arsskrift. Uppsala.
Vg = SRI. Västergötland, ed. Jungner, H. — Svärdstrom, E.
VHAAH = Kunglige Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens 

Handlingar. Sthlm.
Viert SuWG = Vierteljahrschrift fiir Social- und Wirtschaftsgeschichte. 

Wiesbaden.
Vs = SRI. Västmanland, ed. Jansson, S. B. F.
VSD = Vitae Sanctorum Danorum, ed. Gertz, M. CI. (Kbh, 1908— 1912).
VSL = Vetenskaps-societeten і Lund.
W = Warszawa.
WAWN = Holthausen, F. Vergleichendes und etymologisches Wörter

buch des Altwestnordischen (Göttingen, 1948).
Ys = Ynglinga saga.
Записки СПб У. = Записки историко-филологического факуль- 

тета Имп. С.-Петербургского университета. СПб.
ZfdA = Zeitschrift fiir deutsches Altertum und deutsche Literatur. Ber

lin.
ZfdPh = Zeitschrift fiir deutsche Philologie. Halle a. d. Saale.
ZDMG = Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. 

Leipzig/Wiesbaden.
Zoega, Dictionary = Zoega, G. T. A Concise Dictionary o f  Old Icelan- 

dic (Oxford, 1910; repr. 1975).
ZRG-GA = Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Ger

manische Abteilung. Berlin.
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Передмова автора 
до українського перекладу

Як подано в передмові автора до англійського видання, три 
головні спонуки зайнятися спірною проблемою початку Русі 
були такі: по-перше, трактувати походження Русі на тлі світової 
історії; по-друге, на базі цілісного аналізу усіх відносних джерел, 
без огляду на мову, якою вони написані; по-третє, звільнити це 
наукове питання від «псевдо»-патріотичних візій.

Оскільки до того часу деякі основні джерела, головно писані 
давньоскандинавською, арабською або перською мовами, були 
Доступні історикам тільки в перекладах, основна увага автора 
була спрямована на всебічне філологічно-історичне вивчення 
кожного тексту, причому дуже важливим було зрозуміти семан
тику даних відповідного джерела в його оригінальній мові.

Мені було все одно, якого походження були руси, коли вони 
з’явилися у Східній Європі і яке було їх відношення до слов’ян та 
скандинавів. Мене цікавила перш за все історична правда, і я до 
неї стремів.
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У процесі моєї праці вияснилося, що давньоісландські саги, 
в першу чергу так звані «королівські* та «ісландські», — це 
вже літературні твори, писані під впливом західноєвропейської 
агіографічної творчості, і що вони почали формуватися тільки в 
середині XII ст., їх пам’ять не сягала раніше X ст. Отже, їх 
дані, цікаві для деяких аспектів життя Київської Русі, не могли 
подати розв’язку питання і їх «початків». Зате виявилися дуже 
давніми перекази, що збереглися у творі Саксона Граматика 
(XII — XIII ст.), у т. зв. «Едді» та у деяких епічних давньо- 
англійських текстах, таких як «Відсіт», «Беовульф», «Фіннс- 
бурзький фрагмент»; вони мають дуже важні інформації від
носно нашої основної теми. Але вони збереглися у міфічно- 
епічній формі, що потребувало декодування, яке вимагало 
присвятити йому велику частину цього тому.

Як з ’ясувалося, міфо-епічний давньоскандинавський цикл про 
Гельґі має паралелі в оповіданні «Повісті временних літ» про 
Олега Віщого, не ідентичного із історичним Олегом, Великим 
князем Русі. Далі, що давньоданський міф про переселення 
слов'ян зв’язаний із колонізацією земель пізніше Великого 
Новгорода. Порівняльний аналіз міфів та епічних оповідань 
західноєвропейських, скандинавських та із старої Русі дав змогу 
зідентифікувати літописних Аскольда і Дира як героїв походу 
на Константинополь у 860 році. Аналіз «Фіннсбурзького 
фрагмента» та «Беовульфа» пролив нове світло на роль фри
гійських купців у східно-північній частині Європи VIII ст.

Дослідження епічних пісень про битву ґотів з гунами 
з ’ясувало, що в тій традиції немає жодних історичних ремінісцен- 
цій, крім декількох українських географічних назв.

Спеціальну увагу звернено на сюжет «ученої» (псевдо-праіс- 
торії у Сноррі Стурлуссона (пом. 1241). Вияснилося, що 
діяльність давніх скандинавів у Хозарській державі лягла в 
основу конструкцій Сноррі. Важливим було твердження про 
хозарський вплив на релігію і писемність скандинавів.

Далі було проаналізовано давньоскандинавські рунічні 
написи, їх географічний кругозір та короткий довідник осіб, які 
там називалися.

Досліджено долю кількох скандинавських кланів як на їх 
батьківщині, так і у Східній Європі. Тут треба назвати зібрання 
інформацій про літописного Якуна Прекрасного та про похід 
Інґвара Мандрівника 1041 р.
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Кілька слів про долю подальших п’яти томів «Походження 
русі*. Я працював над ними паралельно з першим томом, так 
що в 1981 р. існували закінчені машинописи трьох томів, 
зоставалися не закінченими один том (ісламських джерел) та 
матеріали до останнього синтетичного тому.

Якраз в той час треба було мобілізувати увагу української 
американсько-канадської діаспори на гідне відзначення 1000-ліття 
хрещення РусІ-України. Я опрацював проект плану Міжнародної 
конференції у Равенні (Італія), трьох серій «Гарвардської 
бібліотеки давньоукраїнської літератури», план створення Між
народної асоціації україністів. Збирання потрібних фондів 
діаспори попри мої обов’язки професора і директора Україн
ського наукового інституту в Гарварді забирали весь мій час. 
Тоді не було можливості зайнятися друком подальших томів 
«Походження Русі». Опісля дуже швидко настала зміна 
політичної ситуації у Східній Європі, і я присвятив весь свій 
час організації Інституту сходознавства Національної Академії 
наук України та іншим академічним обов’язкам у Києві.

Так ті томи зосталися не надруковані.
Але я дуже щасливий, що том І тепер дістається в руки 

українському читачеві. Український переклад передає повністю 
англійський оригінал, крім покажчика, який з ’являється тут у 
дещо скороченій формі. У вступі додано переклад моєї окремої 
роботи про назву «Русь*, а також виправлено деякі друкарські 
помилки оригіналу. Додано переклад моєї праці про етимологію 
назви «Русь».

Дякую перекладачам, які з власної ініціативи почали публі
кацію частин свого перекладу моєї праці з 1992 р. у журналі 
♦Хроніка-2000*.

Я вдячний професорові Олексі Мишаничеві за включення 
Цього тому у Київську бібліотеку давнього українського 
письменства та дирекції і складачам видавництва «Обереги», а 
також моїм друзям Олі і Ярославу Дужим, що щедро фінансували 
Це видання.





Передмова

Всі теорії відмирають. Відімре і моя. 
Однак я вірю, що принаймні зробив 
один крок до істини.

Анрі Піренн (1913)

Авторові, який береться до написання чергової праці про 
походження Русі, потрібна не лише сміливість, але й належне 
виправдання.

Протягом останніх двохсот п’ятдесяти років була створена 
величезна бібліотека наукових монографій на цю тему. Чи є 
потреба додавати ще щось до такого численного зібрання? 
П’ятдесят років роботи й розмірковування над цим питанням 
переконали мене, що відповідь має бути позитивною, оскільки 
проблема ще зовсім не розв’язана. Натомість, як буде показано 
нижче, протягом цих років виникли дві суперечливі й догматичні 
школи.

У такій безрадісній ситуації мені спало на думку, що єдиний 
правильний шлях полягатиме в дослідженні всієї теми абсо
лютно по-новому, відкинувши спеціальну наукову літературу 
з її застарілими суперечками. Я вирішив виробити новий підхід 
1 нову методологію, звернувшись безпосередньо до першоджерел.
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Нова праця спирається на п'ять принципів. По-перше, не

обхідно було звільнити законну наукову проблему походження 
Русі від усіх емоційних «патріотичних» виливань та хуторянських 
вимог типу «асі таіогеш  паІіопіБ ^Іогіат» або «асі иБит ОеІрЬі- 
пі», в даному випадку, доказів про «спроможність слов’янських* 
народів створити державу». Тобто назріла потреба вилучити 
проблему походження Русі з хуторянської східноєвропейської 
установки (з часів слов’янофілів — концепція «відокремленого 
російського історичного розвитку») і підвести її до належного 
рівня — в контексті й перспективі всесвітньої історії.

По-друге, слід було усвідомити, що держава, зокрема Русь, 
не могла народитися зненацька, начебто з голови Зевса. І тому 
не може пояснюватись якимось одним чинником або явищем. 
Для автора «Повісті минулих л іт » ця держава виникла в 6370 
році від сотворіння світу (862 р. н. е.) після приходу на Русь 
трьох братів-варягів. «Розв’язання проблеми», прийнятне для 
автора XII ст., не може задовольняти сучасного історика.

Процес виникнення розвинутої цивілізації у Східній Європі 
подібно до інших територій був тривалим і складним. Його не 
можна зводити до діяльності якоїсь жменьки героїв. Згідно з 
нашим поясненням всієї праці, поданим нижче, цей процес тривав, 
як мінімум, від 770 до 1072 року і був сповнений несподіванок і 
випадковостей, таких, як, скажімо, вибір саме слов’янської мови 
знаряддям культурної діяльності нової політичної структури.

Останнє слід розглянути окремо. Будучи новгородським 
князем (до 980 року), Володимир (Великий) цікавився щонайпер
ше підтриманням добрих торговельних зв'язків з мусульманським 
купецтвом Волзької Булгарії, яка, у свою чергу, економічно була 
провінцією ісламського Хорезму, а культурно — колонією 
центральноазіатського тюркського ісламу. їхній культурний 
вплив проявився в мовній асиміляції (тюркізації) волзьких 
булгар, теперішніх казанських татар.

Достовірне арабське джерело (аль-Марвазі, прибл. 1120 рік) 
повідомляє, що Володимир сам прийняв іслам (під час новгород
ського правління). Якби він залишився в Новгороді, то напевне 
запровадив би там тюркську версію ісламу і таким чином північна 
частина східних слов’ян стюркізувалася б, як це сталося з 
волзькими булгарами. Однак Володимир перейшов до Києва,

* Термін «слов'янський» є лінгвістичним, а не політичним. — Прим, автора.
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змінивши «півмісяць» на «сонце* Константинополя, де змушений 
був замінити іслам на грецьке християнство. Його син і послі
довник Ярослав (Мудрий) замінив грецький обряд на слов’ян
ський, поклавши початок слов’янізації всієї Східної Європи. Якби 
правителі Русі не прийняли однієї із світових релігій і не 
заснували осідлої культури з началами історичної свідомості, 
Русь могла б залишитися такою ж загадковою і позаісторичною, 
як анти в джерелах VI—VII ст. Вирішальним фактором для 
народження Русі як історичної цілісності у Східній Європі був 
не 862-й чи будь-який інший рік, а тривалий відтинок часу, 
починаючи прибл. від 770 року і закінчуючи християнізацією в 
988— 1072 роках.

Третім принципом моєї методології є усвідомлення синкре
тичного характеру державного устрою Русі. Це найвиразніше 
проступає в потрійному титулі, який руси давали своєму 
правителю, називаючи його Германським кьнязь  (<kuning-)t 
тюркським каганом  (qayan) і візантійським (у Готській вимові) 
цЬсарь > царь (<kàisar).

Частина цієї праці присвячена подіям останньої чверті XIII ст. 
Це не випадково, адже про VIII—X ст. у Східній Європі та 
Скандинавії є набагато менше вартісної інформації, ніж про три 
наступні століття. Вивчення пізнішого періоду цінне тим, що 
дає змогу простежити наслідки більш ранніх подій. Таке «чи
тання історії навспак*, користуючись висловом Фредеріка Вілья- 
ма Мейтленда, або «свідомо ретрогресивний метод», за визначен
ням Марка Блока, є четвертим принципом цієї праці.

Держава є однією з найзначніших ідей і найвищих досягнень 
розвинутої урбаністичної цивілізації. Вона виникає не спонтанно, 
а запозичується у народів, у яких уже існує. Переймання такої 
ідеї народами, які не витворили власної держави, обумовлене 
розумінням її важливості й доцільності, тому ті народи добровіль
но віддаються під провід досвідчених іноземних навчителів.

Мій п’ятий принцип полягає в тому, що так само, як для 
більшості людей неможливо здобути Нобелівську премію з 
фізики, так і для співтериторіальних, погано організованих, 
язичницьких, неписьменних селянських громад Східної Європи 
У VIII—X ст. було неможливо створити державу. Навіть через 
тисячу років, у 1917— 1920 рр. більш освічені селянські громади, 
Що жили на споконвічній території Київської Русі, українські 
селяни так і не відчули необхідності й не знайшли шляхів ство
рення власної держави.
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Науковці, які мають справу з ранніми періодами східноєвро
пейської історії, дуже часто обмежуються у своїх дослідженнях 
лише фрагментами джерел з цього питання. Таке хрестоматійне 
знання уривків, часто взятих лише з перекладів (особливо це 
стосується скандинавських і мусульманських джерел), поступово 
запанувало в науці. Розуміння походження джерел, їхньої 
семантики та Z e itg e is t  підмінюються конструкціями, що 
відбивають смаки і політичні вірування власне дослідників і 
запасаються даними німих дисциплін, таких як археологія, 
пристосовуючи їхні дані до своєї теорії. Однак, оскільки історія 
як наукова дисципліна спирається на джерела писемні, я почав 
своє дослідження з усіх першоджерел. Девіз Ad fon tes*, як 
бачиться, поставив на часі вивчення всіх матеріалів, що сто
суються дослідження проблем, мовою оригіналу, враховуючи 
історіографічне підґрунтя і походження кожного окремого звідом- 
лення. Так я й зробив, переконаний, що одержати правильні 
відповіді на важливі питання можна лише підшукавши й про
аналізувавши всю необхідну інформацію.

Чотири з шести .томів цієї праці повністю присвячені 
дослідженню джерел. Два з чотирьох розглядають стародавню 
скандинавську традицію (т. 1: Давньоскандинавські джерела 
(крім саґ); т. 2: Давньоскандинавські саґи), один — східні 
джерела (т. 3) і ще один — візантійські, латинські й давньоруські 
джерела (т. 4). З двох теоретичних томів т. 5 торкається 
соціальних структур Північної і Східної Європи та Центральної 
Азії між прибл. 750-м і 1280 рр. н. е., а т. 6 являє собою синтез 
дослідження проблеми походження Русі.

Звичайно, неможливо провести чітку межу між джерелознав
чими та історіографічними статтями й аналітичними дослідами, 
однак обумовимо, що в перших чотирьох томах переважає 
розгляд джерел, а два останні є суто аналітичними.

Незважаючи на те, що стародавні скандинавські джерела 
глибоко досліджені філологами, вони й досі не вважаються 
повноцінними джерелами для історії Східної Європи. Залучення 
їх до корпусу інформації з історії Східної Європи було зроблено 
в двох перших томах**.

* До джерел (л а т .) .
** Уже після виходу англійського оригіналу група істориків-джерелознавців 

під керівництвом блаженної пам'яті В. Т. Пашуто почала видавати з російським 
перекладом і коментарями середньовічні джерела, в тому числі і старосканди- 
навські. — Прим, автора.
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Зрозуміло, що один том з шеститомної праці — зокрема, 
один з чотирьох, присвячених джерелам такого різного походжен
ня, не може обґрунтувати вповні мою теорію. Тому прошу 
читачів зважити на це, пам’ятаючи, що моя аргументація 
викладена і в наступних томах.

***

З проблемою походження Русі я вперше запізнався 1934 р., 
п’ятнадцятирічним учнем Першої польської гімназії в Тернополі. 
Уже тоді я захоплювався історією. Якраз тоді я прочитав екскурс 
із «норманської теорії», вміщений у першому томі «Історії 
України-Руси» Михайла Грушевського (третє вид., Київ, 1913)*. 
Із розумінням того, що обговорення проблеми походження Русі 
зайшло в цілковиту безвихідь, мені здалося, що пролити світло 
на цю проблему могли б східні джерела, себто потрібна була 
людина, обізнана як з історією, так і з орієнталістикою. Захопле
ний такою перспективою, я почав вивчати східні мови (арабську, 
перську, турецьку, єврейську) й заглибився у вивчення історії 
Близького Сходу та Центральної Азії. Я продовжив дослідження 
й роботу в цьому напрямку фахово в університетах Львова, 
Києва, Берліна та Ґеттінґена (1936— 1948 рр.). Те, що було 
«подорожжю до східних джерел» з історичною метою, почерез 
незалежні обставини (передовсім початок другої світової війни) 
та мої відкриття (в процесі роботи я просто закохався в тюрко
логію й дослідження Алтаю та Центральної Азії), упродовж 
кількох десятиліть стало моїм призванням і улюбленою про
фесією. Разом з тим я постійно торкався проблеми, яка 
розпалила мою наукову діяльність, і намагався зберегти вірність 
(наскільки мені дозволяв мій науковий розпорядок) дослідженням 
світової історії та теорії історії.

Лише 1965 р. я зміг відкласти нагальні обов’язки організатора 
Досліджень Центральної Азії та Алтаю в міжнародному плані й 
повернутися до того, що звабило мене на науковий шлях, тобто 
До вивчення української та східноєвропейської історії. З тих 
ПФ я віддаю орієнталістиці свої фахові знання й уміння, але 
Серце моє тяжіє до іншого. Три роки по тому, натхнений науко
вою атмосферою Гарварду, я нарешті розпочав реалізувати (спо

* Так сталося, що великий український історик пішов із життя саме в той 
Р,к* коли я читав його працю,—  24 листопада 1934 р.
2 7-І42
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чатку в рамках приватного проекту, на додачу до мого викла
дацького навантаження з тюркології та українських студій, а 
також позакласних обов’язків фундатора програми Українських 
студій у Гарварді) свої давні мрії й плани: збирати відповідну 
інформацію в оригінальних джерелах (переважно мусуль
манських та єврейських) стосовно проблеми походження Русі.

На жаль, я не зміг скористатися своїми давніми записами й 
великою приватною бібліотекою, бо все це було знищено під 
час війни на моїй Батьківщині. Втім, повернувшись до своїх 
первинних планів досліджень після майже тридцятилітньої 
перерви, я набув незвичайного досвіду. Тепер я знав, що 
тривалий відхід від проблеми пішов лише на користь досліджен
ням. Те, що на початку Wander und Lehr-jahre задумувалося 
як проект, втілилося в розсудливій зрілості. Тридцятилітня 
перерва дала мені перспективи й досвід досліджень азійських 
питань і звільнила від тих відхилень від історичної істини, які 
так важко подолати історику при дослідженні історії рідної 
землі*.

Завершуючи попередні біо-бібліографічні дослідження мусуль
манської історичної й географічної літератури й діставши фінан
сову підтримку від Фундації Симона Ґуґґенгайма, Центру досліджен
ня Середнього Сходу, Гарвардського університету та Американ
ського науково-дослідного інституту в Туреччині, літні періоди 
1963-го, 1965-го та 1967— 1969 pp. я займався дослідженнями 
в головних сховищах рукописів (у Стамбулі, Парижі, Лондоні, 
Оксфорді та Кембріджі). Там я вивчав і перевіряв оригінали 
всіх відповідних текстів з точки зору запланованої монографії.

У 1967 році я зрозумів, що до моїх досліджень слід залучити 
й давньоскандинавські джерела. Я почав вивчати давньоісланд- 
ську мову, мову джерел, разом з п’ятьма сучасними скандинав
ськими мовами, необхідними для вивчення наукової літератури. 
Далі розпочалася напружена й важка робота, яку я наполегливо

* Кожен, хто звертається до вивчення національної історії, потрапляє в 
доволі скрутне становище. Дослідник, котрому з пелюшок прищеплювали 
популярну (тобто, звичайно, викривлену й таку, що не підлягає жодній критиці) 
версію національної історії; викривлені концепції цієї історії тиснуть на 
дослідника, адже саме такі концепції вивчав дослідник у початковій та середніх 
школах, коледжі, університеті. Тому, на моє глибоке переконання, перед тим, 
як звертатися до вивчення національної історії, дослідник має провести кілька 
років, принаймні аби перевірити свою методологію, в країні, культурна сфера 
якої перебуває поза межами країни дослідника.
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продовжував, відчуваючи підтримку з боку гарвардських колег — 
спеціалістів-скандинавістів Ейнара Гауґена й Теодора Андерсена.

Влітку 1968-го, 1970— 1972 рр. я мав честь працювати в 
кількох центрах давньоскандинавських досліджень та з колек
ціями рукописів. Хочу щиро подякувати панам директорам й 
шановному персоналу цих закладів, які допомогли й підтримали 
мене, по суті, сторонню для них людину. Особливо плідною 
виявилася робота в Арнамаґнеанському інституті та Королівській 
бібліотеці в Копенгагені, в «Stofnun Arna Magnussonar a Islandi» 
та в Університетській бібліотеці в Рейк’явіку, Королівській 
бібліотеці в Стокгольмі, Університетській бібліотеці Уппсали, 
Університетській бібліотеці Ґеттінґена, а також на семінарах зі 
скандинавських досліджень в університетах Гамбурга й Мюнхена
і, зрозуміло, Бібліотеці Гарвардського коледжу, зокрема над 
Ісландською колекцією Шофілда.

Мені асистували кілька провідних спеціалістів з історії давньої 
Скандинавії. Професор Свен Янссон зі Стокгольма прочитав 
частину, присвячену рунічним написам, і зробив кілька 
зауважень і доповнень. Розділ про поезію скальдів (першу 
редакцію) прочитав професор Ейнар Гауґен з Гарварду, 
Пітер Річардсон з Йєля (другу редакцію) та Роберта Франк 
з Т орон тського  у н ів е р с и т е т у  (о ст а то ч н у  р ед ак ц ію ). 
П роф есор  М ортон  Б л у м ф іл ьд  з Г ар в ар д у  п р о ч и тав  
аргументаційну частину розділу про Фіннсбурґ. Старший 
науковий співробітник Кун Зондаґ з Ліувардена (Фрісланд) 
прочитав аргументаційну частину розділу, присвяченого 
фризьким законам. Мій добрий друг, бл. п. доктор Аґнете 
Лот з Арнамаґнеанського інституту в Копенгагені, взяла 
на себе тягар вичитки аргументаційної частини всього тому. 
Слід згадати також підтримку й наші розмови з професором 
Ейнаром С вей н ссон ом  з Р е й к ’яв іка  вл ітк у  1971 р ., 
підтримку, яку я одержав від професора Александра Ґей- 
щтора з Академії науки й мистецтв Польщі (Варшава), а 
також конструктивну критику з боку Гакона Станґа з 
Інституту історії Університету в Осло.

Окремі розділи обговорювалися на зустрічах під час семінарів 
Українських студій, на яких кілька учасників, зокрема Рікардо 
Піккійо, Ігор Ш евченко та Едвард Кінан, висловили свої 
коментарі й конструктивну критику щодо моєї праці. Усім нау
ковцям, а також багатьом іншим, чиїх імен нема змоги навести 
! 1,1 ^му томі, я складаю глибоку подяку. Я дякую кожному 
2*
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особисто. Але зрозуміло, що за будь-які помилки я відповідаю 
сам.

Нарешті, я вдячний за дозвіл на передрук великих уривків 
(зокрема, строф), наданий мені такими установами й видавцями: 
Американсько-Скандинавською Фундацією та видавництвом Уні
верситету Техасу (переклад «Heimskringla» Jli Голландера); 
видавництвом Каліфорнійського університету (переклад «Про
зової Едди» Jean I. Young); «Harvard Theological Review* та 
Папським Інститутом дослідження Середньовіччя в Торонто 
(переклад Френціса М аґауна «Путівника» Н. Берґссона); 
компанією W. Heffer & Sons з Кембріджа (переклад В. Мі- 
норського «Ta'rlkh al-Bàb». Дякую також дирекції Королівської 
бібліотеки в Копенгагені за дозвіл опублікувати давньоісландську 
«Mappa Mundi».

* * *

Кілька людей допомагали мені готувати до видання англій
ський варіант тексту. Серед них Марґарет Шевченко (Гарвард), 
Морріс Дяковський (Торонто), Уляна Пасічник (Гарвард), а 
також моя дочка Ірина. Мої шановні читачі і я особисто вдячні 
вам усім за можливість читати цю працю. Нарешті, дякую моїй 
дружині бл. п. Ніні Пріцак та моїй секретарці Бренді Сенс, які 
героїчно знову й знову передруковували складні тексти для 
цієї книжки. Я зобов'язаний також п. Бренді Джубін, котра 
акуратно й точно набирала цей надзвичайно складний текст.

Ця праця так і не побачила б світу, якби не великодушна 
допомога моїх дорогих друзів — пана Ярослава та пані Ольги 
Дужих, котрі взяли на себе витрати на її видання. Переконаний, 
що їхні імена вдячно пам’ятатимуть всі, хто цікавиться фундамен
тальними питаннями давньої історії України та Східної Європи.

* * *

N. В. В цій праці термін Rus або Riis (без пом’якшення 
кінцевої приголосної) означає неслов’янську міжнародну 
купецьку корпорацію, що діяла як на заході, так, і на сході, в 
той час як Русь (Rus’) (з пом’якшенням) стосується уже слов’ян
ської політичної структури Східної Європи.



Походження назви RUS /R U S ’*

1. Вступні уваги

Від 1749 р. питання про походження Русі (Rus’), середньовіч
ного державного утворення, що пізніше стало наріжним каменем 
світу Slavia orthodoxa, стало для науковців загадкою. Найголовні
шою причиною того, що вони так і не змогли її розгадати, є, на 
мій погляд, їхня майже виняткова зосередженість на етимології 
назви Русь (Rus’) як такої.

Як своєрідний протест проти такого стану речей я відсунув 
власне етимологічну проблему на другий план, вважаючи до
вільнішим звернутися до джерел, а також до відповідних 
Економічних, соціологічних і релігійних факторів, узятих у 
перспективі всесвітньої історії.

У першому томі моєї книжки «Походження Русі», виданому 
англійською мовою у 1981 р., я аргументував свої міркування
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формулою Ruti > Rüs, умисно залишаючи етимологічні викладки 
до четвертого тому, в якому має йтися про латинські джерела 
([1, с. 25]; в індексі (с. 907) міститься помилка: замість сер.- 
франц. «>*rusi» лема має бути «*rudi»). Оскільки деякі з моїх 
читачів та рецензентів не були задоволені таким трактуванням 
і навіть поставилися до моєї формули як до продукту нефілологіч- 
ного розуму, я вирішив викласти свою аргументацію у передмові 
до українського видання1.

Цю розвідку я присвятив моєму приятелеві Олександру Бен- 
ніґсену, котрий сприяв моїм відвідинам паризької École des Hautes 
Études y травні 1983 p. Перебуваючи y Франції, я мав можливість 
відвідати давньокельтську Рутенію (теперішній Родез і його 
департамент Авейрон), де познайомився з археологічними й 
нумізматичними даними, що підтверджують існування там у 
перші вісім століть н. е. міжнародної (рутено-фризької) торгової 
компанії і свідчать про її важливість. Про свої знахідки я пові
домив на засіданні Семінару з україністики (Seminar in Ukraini
an Studies) у Гарвардському університеті у 1984 р. Я назвав свою 
доповідь «Як і чому галльські Ruteni/Ruti вступили в міжнародну 
торгівлю?». Нова розширена версія цієї доповіді під назвою «Did 
the Arabs call the Wikings «Magians»?» надрукована в «Atti del 12° 
Congresso intemazionale di studi sull’Alto Medioevo» (Spoleto, 1990).

2. Вступ: візантійсько-грецька форма Rhos ( 4Ptnç)

Назва Rus вперше з ’являється в західному латинському дже
релі, офіційних королівських анналах Каролінґів (Annales Вег- 
tiniani) під 839 р. Цей добре відомий пасаж звичайно цитується 
(починаючи від 1749 р.) норманістами для підсилення їх теорії. 
Згідно з цим записом, візантійський імператор Феофіл (829— 
842) відрядив офіційне посольство до франкського імператора 
Людовіка І Благочестивого (814—840). До складу посольства 
Феофіл включив декількох посланників від народу, що нази
вається Rhos: se, id est gentem suam, Rhos vocari dicebant («вони 
говорили, що вони, тобто їхній народ, називаються Rhos»). 
Доволі\ дивно, що правитель цих Rhos носив при цьому титул 
степових імператорів, тобто каган (> хакан ): rex chacanus vo- 
cabulo («цар, названий хакан») (= хозар., давн.-тюркськ. qaghan = 
каган) [5, с. 19—20].

Людовік прийняв посольство у своїй резиденції Інґельгаймі 
(у Пфальці, Західна Німеччина) 18 травня 839 р. Розпитуючи



39

невідомих гостей, він дійшов висновку, що вони були чимось 
на кшталт шведів (gentis esse Sueonum [там же]). Вміщена в 
анналах розповідь залишилася незакінченою, однак для нашого 
подальшого викладу це неістотно.

Зосередимо нашу увагу на назві Rhos. Я згоден з тими з 
моїх учених попередників, хто вважав, що це назва «книжного» 
візантійсько-грецького походження2. Візантійські автори (так 
само, як і китайські) віддавали перевагу «історичним» назвам 
для наявних апелятивів. Так, дунайські болгари (а пізніше угорці) 
часто зображувалися візантійськими авторами як гуни (Oöv- 
voi) [7, с. 234—235], сельджуки (а пізніше турки-османи) — як 
парфяни (П ар9оі) [7, с. 245] і точно так само Русь (а пізніше 
половці/кипчаки) звичайно позначалися «архаїзованою» назвою 
тавроскіфів (TaupoaKiS&ai) [7, с. 303].

Назва 4PSç фіксується у візантійській літературі, що нале
жить до 20-х років IX ст. («Житіє Георгія Амастридського»). Воно 
з ’являється також в описі датованого 860 р. раптового морського 
нападу Русі (Rüs) на Константинополь. Автором, що вжив назву 
‘Pcoç, був знаменитий свідок здійсненої варварами облоги кон
стантинопольський патріарх Фотій (пом. 891 р.)3.

Як зазначено в іншому розділі цієї передмови (див. нижче, 
розділ 4), усне візантійсько-грецьке позначення для Русі (Rüs) 
було R u s - /'P oua- (як про це свідчить Ліудпранд із Кремони, 
що часто виконував обов’язки посла в Константинополі у другій 
чверті X ст.).

Візантійські вчені і духівництво нехтували цією «вульгарною» 
формою і ввели в обіг фонетично схожу архаїчну назву, відому 
їм з Біблії. Сталося так, що в. Септуаґінті, грецькому перекладі 
Старого Заповіту (III ст. до н. е.), давньоєврейські слова nasi 
rös («головний князь») (див. [10, с. 874 -875]) були помилково 
перекладені як архотуса ‘Pcoç «князя Рос» (Іезекіїль 38:2, З, 
39:1) [11, с. 505—520].

Невідмінювана форма ‘Pcoç породила нове офіційне позначення 
піратської Русі (Rüs), тобто назву ‘Pcoç, яка також лишилася 
невідмінюваною.

Це означає, що форма імені Rhos, вжита тільки в Annales 
Bertiniani під 839 p., не походить з західноєвропейської, латин
ської культурної сфери, і з цієї причини ми виключимо її з 
подальшого розгляду в нашій праці.
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3. П івденноґерманські форми R ü zz-, R ü z-  і т. ін .4

Найдавніші відомі форми назви Rus у західних джерелах 
зустрічаються в латинських текстах, пов’язаних походженням 
з двома регіонами: дунайським пограниччям і прирейнською 
областю.

Відомо, що в період найбільшої експансії Римської імперії 
(I—III ст.) річки Рейн (Rhenus) і Дунай (Danuvius) утворювали 
кордон (limes) імперії. Таким чином, економічна і військова ак
тивність у римських цизальпінських володіннях, в «діоцезі» Гал
лія, була зосереджена вздовж лінії, що з ’єднувала дві її столиці 
— Луґдун (Ліон, Франція) і Авґусту Треверську (Трір, Західна 
Німеччина). Практично це означало, що басейни Рейну і Сони — 
Рони були головними торговими артеріями цих територій, а 
також і шляхами розповсюдження римської культури, включаючи 
християнство [12, особл. с. 1 — 105 і мапа 1; 13, особл. с. 512— 
543]. Найдавніше місто Німеччини, Трір, розташоване на Мозелі 
в римській Belgica Prima, було засноване в 15 р. до н. е., а 
єпископську кафедру засновано в ньому 270 р.

Авґуст (27 р. до н. е. — 14 р. н. е.), перший римський 
імператор, прагнув убезпечити північно-східні кордони імперії 
за рахунок просування своєї армії до самої Ельби, проте 
знищення в 9 р. н. е. трьох римських легіонів під командуванням 
Вара, що потрапили в засідку в Тевтобурзькому лісі (розташо
ваному в Західній Німеччині між річками Емсом і Везером), 
зробило таку стратегію нереалістичною. Лише кількома століт
тями пізніше Карлу Великому (768—814) вдалося утвердитися 
і на Ельбі, і на Дунаї, і як наслідок цього торгівля на рейнсько- 
дунайському шляху розвинулася вже в еру Каролінґів.

Утім, щоб довести до кінця свої ініціативи, Карлу Великому 
ще належало приборкати саксів (772—785; Бременське єпископ
ство було засновано в 781 році), включити до своїх володінь 
Баварію (787), вигнати аварів з берегів Дунаю (785—796; в 
Зальцбурзі було засновано архієпископську кафедру в 798 р.) і 
вести війни з правителем данів Ґодфредом (800—810).

На південному (правому) березі Дунаю між сучасними Пассау 
(римськ. Castra Batava) і Віднем (римськ. Carnuntum) пролягав 
ще використовуваний у IX ст. старий римський шлях, який в 
каролінґських джерелах називався publica strata («громадський 
шлях») або strata legittima («законний шлях»)5. Шлях поєднував



басейни Дунаю і Ельби і вн-аслідок такого географічного розта
шування мав виняткове стратегічне значення. Спостерігачі 
франкського короля або торгової компанії могли контролювати 
і фіксувати події, що відбувалися в civitates («укріплених поселен
нях, бурґах») і в regiones («племінних» політичних утвореннях) 
від гирла Ельби до Дунаю у Верхній Австрії.

На щастя, до нас дійшов ще один з таких журналів спостере
жень за подіями в civitates («міста») і regiones («племінні сою
зи»), що містить донесення з усього «північного кордону» (ad 
septentrionalem plagam Danubii «до північного берега Дунаю») і 
складений для потреб франкського уряду. Втрачений оригінал 
цього рукопису, створеного в скрипторії в районі Бодензее і 
звичайно іменованого «Баварський географ» (Geographus Bava- 
rus), різними вченими датується по-різному. Однак є вагома 
причина вважати, що його було написано в придунайській 
області близько 840 р. Щ о'ж до списку, який зберігся, то всі 
вчені згодні з тим, що його виконано близько (чи до) 900 р.6.

Для обговорюваної тут проблеми Geographus Bavarus має 
особливе значення, оскільки в цьому середньовічному латин
ському тексті вперше згадується назва Русь (Rus). Ця назва 
представлена тут у формі Ruzzi (ф онолог./руцці/), причому 
йде вона безпосередньо за назвою Caziri, що позначала Хозарів 
[19, факсиміле с. 1, пор. ще с. 43—45].

Друга згадка назви типу Rus' /  Rus зустрічається в грамоті 
східнофранкського короля Людовіка Німецького (817—843— 
876), датованій 16 червня 863 р. У документі підтверджувалось 
право на земельні володіння, подаровані Карлом Великим Альта- 
їхській обителі, розташованій між Реґенсбурґом і Пассау в 
Баварії. Серед згаданих тут населених пунктів один, розташова
ний десь в Емсському лісі, in saltu Enisae fluvii («в лісі біля 
річки Енізи»), вірогідніше за все, між Дунаєм і злиттям річок 
Урль та Іббс (Верхня Австрія)7, називається Ruzaramarcha.

Ця назва складається з двох елементів: Ruzara- і marcha. 
Останній елемент — добре відоме німецьке позначення «погра- 
ниччя, марки» (ґотськ., давн.-сакс. marka, давн.-верх.-нім. таг- 
ha) [20, Bd 2, Tl 1, S 400]. Перший елемент — це род. відм. мн. 
топонімічного суфікса -ari ~ -väri (<väriös) (основа на - а - / -ja-), 
наприклад, Rom-äri «римлянин», Tenimark-âri «датчанин», Ве- 
heim-äri «богемець», Bai-äri «баварець» [20, Bd 1, ТІ 1, S. 157— 
158; 21, с. 188— 189 (§ 200)]. Латинізована форма мй. від -a ri/ 
-wörі була -а г іі / -varii, напр., Bajo-vari-i «баварці» [21, с. 189
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(§ 200, 1)]. Регулярна форма род. відм. мн. від -ari має бути на 
-о, тобто -аго. Але Адольф Бах зауважує, що на німецькій півночі 
(наприклад , Magdeburgara m arco , 941 р.) і особливо у 
західнофризькій мові (аж до наших днів) переважають форми 
род. відм. мн. на -а- (-ага), наприклад, Sted-ara-wald (провінція 
Ґронінґен, XI ст.), Baard-era-deel (сучасна назва). Особливий 
інтерес для нас становлять асоціації форми Ruz-ara із західно- 
фризькою [20, Bd 2, ТІ 1, S. 83—84].

Значення назви Ruzaramarcha (фонолог. /руц ара-/) було, отже, 
«марка Руц-ів». У «Житії Конрада, Архієпископа Зальцбурзького» 
(Vita Chunradi Archiepiscopi Salisburgensis), написаному близько 
1177 p., засвідчене, очевидно, для позначення суміжної з Ruzara
marcha області, схоже позначення, а саме marchia Ruthenorum 
[22, с. 62—77]. Тут повідомляється, що до угорського короля, 
який саме в той час перебував у цій марці (qui tunc in Marchia 
Ruthenorum morabatur), був посланий гінець [22, c. 74]. Віро
гідніше за все тут фігурує австрійсько-угорський кордон уздовж 
Дунаю, тобто в той час, про який йдеться (бл. 1177 p.), угорська 
частина колишньої Ruzaramarcha8.

Саме ця марка була особливо важливою для угорської корони; 
про це свідчить той факт, що Генріх, син св. Стефана, хрестителя 
угорців і засновника християнського угорського королівства 
(997— 1038), представлений в Annales Hildesheimenses під 1031 р. 
як dux Ruizorum (-z- = / ц / )  [28, c. 98, під 1031 p.].

На щастя, латинізована форма мн. Ruz-arii ( / руц-арії/) збе
реглася в автентичній грамоті Леопольда V (1177— 1192— 1194), 
герцога Австрії і Штірії. Грамоту було видано реґенсбурзьким 
купцям у Відні 9 липня 1192 р. У той час назву Ruzarii 
( / руц ар ії/) уживали щодо реґенсбурзьких купців, котрі торгу
вали з Руссю9.

Адам Бременський, уродженець Верхньої Германії, що нав
чався в баварському Бамберзі (пом. бл. 1081 p.), у своїх Gesta 
Hammaburgensis ecclesiaepontificum (бл. 1070 p.) 16 разів згадує 
Русь, використовуючи при цьому такі форми: Ruzzi ( / руцці/ )  
(двічі), Ruzzia ( /р у ц ц іа /)  (12 разів), Ruzia ( /р у ц іа /)  (двічі)10.

У сучасних Адамові Бременському (бл. 1070 р.) Анналах 
Альтаїхського монастиря зустрічаються два написання: Ruzones 
( / руцонес/; один раз)11 і Ruscia ( / р у ц іа /; один раз)12. Ламберт
із Герсфельда (1025— 1081), що народився в селянській сім’ї, 
яка проживала у Франконії, і навчався в Бамберзі, у своїх 
Анналах (бл. 1080 р.) дає дві різні форми назви Русі — Ruzeni
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(чотири рази; у текстах, що належать до 70-х років XI ст.)13 і 
Rusci (тричі; у записах під 960, 973 і 1043 pp., власне із 
давніших дж ерел)14. Повідомлені Ламбертом відомості, що 
стосуються 70-х років XI ст., особливо важливі з огляду на 
його стосунки з імператором Генріхом IV (1056— 1106), при 
дворі якого в 1074— 1075 pp. знайшов притулок вигнаний 
київський князь Ізяслав Ярославич15. Генріх IV обмінювався 
послами і з Святославом Ярославичем (1075), і в Анналах Лам
берта є відомості про ці події16.

Форма Ruzeni (<Ruz-en-i) з суфіксом, що походить з *-jàn/ 
-an (про цей суфікс див. [20, Bd 1, ТІ 1, S. 201, § 179.5]), яка 
використовується у Ламберта, особливо варта уваги через те, 
що, як вважається, хроніка Ламберта містила інформацію про 
Русь, отриману з перших рук.

Вжита Ламбертом форма не була унікальною. В Гільдесгейм- 
ських Анналах (бл. 1050), які передають назву Русі у три різні 
способи, також є форма на -jàn-: Ruizi ( /р ю ц і/)  (див. прим. 10), 
Rusci ( /р у ц і / )  (один раз)17, Rusciani ( /р у ц іа н і/)  (один раз)18. 
Те саме можна сказати й про твір Гельмольда з Бозау, у «Хроніці 
С лов’ян» (Chronica Slavorum, бл. 1170 р.) якого також  
використано два написання (-с- = / ц / )  Ruci/Rucia (п’ять разів) 
[29, с. 34, 36, 38, 80, 304] і Ruceni (Rucenum mare «Чорне море») 
(один раз) [29, с. 36].

Тітмар Мерзебурзький (пом. 1018 p.), «Хроніка» якого дійшла 
до нас в автографі [30, с. XXVIII—XXX], часто використовує 
(для фонеми / ц / )  графему <г> паралельно з графемою <с> в 
нелатинських іменах, наприклад, Gezo [30, с. 248, 286] = Geco 
[30, с. 322]; Bezeco [30, с. 16] = Весесо [30, с. 202]; Razo = 
Raco [30, с. 176І

Проте Тітмар ніколи не вживає графему <z> в назвах, що 
позначають Русь, а використовує або графему <с>, або диграфи 
<sc> і <sz>, знову маючи на увазі фонему <ц>:

Rucia (один раз) [30, с. 340];
Ruscia (тричі) [30, с. 56, 344, 432]; Rusci (двічі) [30, с. 432, 

472];
Ruszi (один раз) [30, с. 476; пор. прим. 24].
Написання через <sc> (Ruscia) ( = / руціа/ )  виявляється в 

давніх посланнях римських пап, що стосуються Східної Європи, 
наприклад, у Григорія VII (17 квітня 1075 p.; 20 квітня 1079 р.) 
[31, с. 5, 8] і у Григорія IX (15 березня 1233 р.) [31, с. 22, двічі; 
проте в цьому ж документі трапляється і форма Russia].
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Підсумовуючи матеріал, викладений у цій главі, ми доходимо 
до такої стемми для назви Русь (з фонемою / ц / ) :

(a) Ruzz- ~  a) Ruz- a) Rue- a) Ruse- a) Æusz-
Ruiz-

b) Ruz-en- b) Ruc-en- b) Rusc-ian- 
Ruz-on-

c) Ruz-ari
Написання Ruiz- (з умлаутом) доводить, що голосний й був 

довгим [21, с. 42 (§ 40)], пор. ще [4, с. 52, 53], що підтверджується 
сер.-верх.-нім. формами Riuze, Rûze (XII—XIV ст.)19.

Графеми <z>, <zz>, <с> і <sc>, <sz> у верхньонімецькій 
орфографії були практично взаємозамінні [21, с. 152 (§ 158, 
прим. 1)]. Коливання між графемами <z> і <с> означало 3 фоне
тичного погляду, що ці графеми відображали швидше африкату 
/ i s /  = / ц / ,  ніж фрикативний /% /.

Середньовічні латинські автори романських країн користу
валися графемою <z> як відповідником грецької літери Z (Ç) 
[4, с. 51]. Носії давньоверхньонімецької мови запозичили цю 
графему з писемної практики романських авторів і почали 
використовувати її для позначення двох своїх нових фонем: 
африкати / i s /  ( = / ц / )  і фрикативного / $ /  [21, с. 151].

Ці нові фонеми розвинулися внаслідок другого верхньоні
мецького переміщення приголосних (Deutsche Lautverschiebung), 
яке відбилося на приголосних р, t, k. Переміщення почалося в 
Алеманії і Баварії незадовго перед 600 p., однак ніколи не 
доходило до Північної Німеччини ([21, с. 81—91, 150— 157; 34, 
с. 107— 113; 35]; див. також [36, с. 205—209]). У подальшому 
аналізі ми обмежимося долею фонеми t.

На початку слова, після приголосної і у випадку ґемінації t 
переходило в африкату / i s /  (графема <z>): давн.-сакс. tio- 
han , давн.-верх.-нім. ziohan «тягти» (нім. ziehen ); *set-tzen > 
sezzen «ставити» (нім. setzen) [21, с. 152— 153, § 159)].

У позиції після голосного t розвинулося в кластер, що 
складається з двох фрикативних / ^ / ,  наприклад, давн.-сакс. 
ëtan (готе, itan) > давн.-верх.-нім. ещап «їсти» (нім. essen) [21, 
с. 150— 157 (§ 160)].

Умлаут у назвах типу Rüs показує, що у вихідній Германській 
формі був суфікс, що починався з /- [21, с. 42 (§ 42)]. О. В. На
заренко вважає, що це був суфікс -\ап [4, с. 55]. Це припущення 
цілком прийнятне, особливо зважаючи на наявність форм з 
- ja n / -ап\ Rusc-ian , R uz-en , Ruc-en.
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Тільки форми з суф. - ja n / -ап є справді германськими; форми 
без суфікса або з суфіксом -ari-----латинізовані форми.

Типово давньоверхньонімецькою рисою було подвоєння приго
лосного під впливом з якого починається суфікс [21, с. 116 
(§ 118)].

Таким чином, ми приходимо до вихідної Германської форми 
*Rut + jan>Rùzz-. Крім того, в давньоверхньонімецькій мові 
існувала тенденція до спрощення ґемінат, наприклад, leidezen 
замість leidezzen «засуджувати» [21, с. 92 (§ 93, прим. 1)]. Це 
пояснює співіснування двох форм: з <zz> і з <z>, тобто Rùzz- 
і Rùz-.

Оскільки форма *Rutjan передувала другому верхньоніме
цькому переміщенню приголосних, корінь *Rut- мав був про
никнути до німецької мови в ранню християнську епоху, без
перечно до 600 р.20.

4. Рейнські форми Russ і Rus-

У той час як Німеччина й Австрія були областями, де діяло 
друге верхньонімецьке переміщення приголосних, у ріпуарському 
Рейнланді (Трір — Кельн) цього переміщення не було. Ріпуарські 
франки, у фонемному репертуарі в яких не було ні африкати / t s / ,  
ні фрикативної / 5/ ,  звичайно зображених графемою <z>, ко
ристувалися для субституцій цих звуків фрикативною /% /  [35, 
с. 256—258]. Таким чином з ’явились форми Russorum (<*Ruzz-) і 
Rusorum ( < *Ruz-). Так, обидві ці форми без розрізнення 
вживаються Ліудпрандом Кремонським (пом. 972 р.) у його 
«Антаподосисі» (Antapodosis) і в «Посольстві до константино
польського імператора Никифора Фоки» (Legatio ad imperatorem 
Constantinopolitanum Nicephorum Phocam) [38].

Ломбардець Ліудпранд, якого імператор Оттон І у 961 р. зро
бив єпископом Кремонським, мав тісні зв’язки з німецькою 
правлячою елітою Рейнської області. Добре знав він і візантій
ську столицю, оскільки двічі їздив туди як посол. Його покро
вителями були послідовно майбутній король Італії Беренґар II 
(950—961; Ліудпранд служив йому у 948—950 рр.) і імператор 
Оттон II (йому Ліудпранд служив у 976 р.). Таким чином, 
Ліудпранд пішов дорогою свого вітчима, який служив у Констан
тинополі послом італійського короля Гуґона Прованського (926— 
945). На щастя, дізнавшись від свого вітчима про деякі цікаві
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подробиці найважливішої події у Константинополі в 941 р. — 
морського нападу русів (Riis) князя Ігоря, Ліудпранд записав 
їх. Відповідний пасаж у творах Ліудпранда починається словами 
сит Ingero rege RUSSORUM [38, с. 446].

Цікаво, що Ліудпранд, описуючи візантійський флот, повідом
ляє, що в цей час (967 р.) він складався з двадцяти чотирьох 
chelandia, двох кораблів русів (Russorum naves; а втім, він пише 
також і RUSORUMetenim naves «бо кораблі русів», in medio RU- 
SORUM «посеред русів», Rusi «Русь» [38, с. 462]) і двох галльських 
кораблів (Gallicae II  [38, с. 548]). Таке взаєморозташування, 
Russi і Gallicae, ще стане нам у пригоді в нашому дослідженні.

Рейнські форми, що пишуться через -S-, престиж яких повинен 
був зрости разом з dignitas Каролінґів (перемога при Турі і 
Пуатьє у 732 p.), були відомі у Константинополі вже в середині 
X ст. Ліудпранд наводить їх грецьку народну етимологію:

«На півночі живе народ (gens), який у греків називався за 
властивостями тіла Pouatoę, Rusios, але ми називаємо їх Nord- 
таппі за їх географічним положенням. Таким чином, оскільки 
німецькою мовою (lingua... Teutonum) nord означає північ, а man 
означає людина, ми можемо витлумачити Nordmanni як північні 
люди» [38, с. 460].

Невдовзі після того, як Карл Великий завершив Renovatio Im
perii (800 p.), він встановив дружні стосунки з аббасидським халіфом 
Аароном (Гарун-ар-РашІд, 786—809) [39, с. 16]. Не можна, 
звичайно, приписувати простому збігові той факт, що саме в 
середині IX ст. в арабській географічній літературі назва Русі 
з ’являється в її рейнській формі, а саме арабськ. cj *j j J I ар-Рус 
у «Книзі шляхів і країн» (Kitäb al-masälik w a’l-mamälik) Ібн 
Хурдадбега (бл. 840 або 880) [40, с. 241—259].

Рейнські форми Russi/Russia  мали успіх і в західноєвропей
ській латині після XI ст., і в пізніших текстах розмовними мова
ми. За походженням з цими формами пов’язана також англійська 
назва Russia.

5. Р іп уарсько-ф ран кська  ф орма R a g -

Лоррен (німецька Лотарінґія) був батьківщиною Каролінґів, 
які були ріпуарсько-франкського, або австразійського походжен
ня, і одночасно центром каролінґської імперії і імперського 
літописання. Останнім імперським літописцем у Лоррені був
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Реґіно (пом. 915 р!), який закінчив свою всесвітню хроніку в 
908 p., будучи абатом монастиря св. Мартіна у Трірі.

У 959 році київська велика княгиня Єлена (Ольга < Helga) 
звернулася до Оттона І з проханням прислати до її країни місію 
на чолі з єпископом і священиків. У Оттона був чернець з 
монастиря св. Альбана в Майнці на ім’я Лібутій, спеціально 
для цієї мети рукоположений на єпископа, однак незабаром він 
помер. Виконання цієї місії лягло на Адальберта, ченця обителі 
св. Максиміна в Трірі. В 961 р. він відбув до землі Єлени, але 
вже наступного року (962) був змушений залишити цю справу 
й повернутися до двору Оттона. Через чотири роки Оттон, який 
тепер став імператором, доручив йому Вейсенбурзьке абатство 
в Лоррені, і як абат він отримав завдання довести хроніку Регіно 
до днів Оттона. Новий абат взявся за справу і написав свій 
виклад подій 907—967 pp., внісши до нього розповідь про про
хання Єлени, рукоположення Лібутія і про свою власну роль у 
місії на Русі в 961—962 pp. Обране ним написання назви Русі 
робить його відомості винятково цінними. Адальберт, що відвідав 
Єлену (Ольгу) і який знав Русь з власного досвіду, зупинив 
свій вибір на формі *Rugi2{: legati Helenae reginae RUGORUM 
(«посли Єлени, королеви руґів») [41, с. 214], genti Rugorum («народу 
руґів») [41, с. 214, 216], Adalbertus Rugis ordinatus episcopus 
(«Адальберт рукопокладається на єпископа руґів») [41, с. 218].

Назва *Rugi інтригувала вчених з самого часу відкриття твору 
Адальберта, але вона залишалась нез’ясованою і досі. Було 
запропоновано два рішення: або ця назва є архаїзмом [42, с. 108— 
119], або вона співвідносна з назвою Rugia (нім. Rügen) [43, с. 292— 
306; 44, с. 1 — 16]. Припустити, що це архаїзм, неможливо, 
оскільки Адальберт писав свою хроніку зовсім простим стилем. 
З другого боку, не видно причин, чому Адальберт, який сам 
бував на Русі, поплутав би її народ з давньоскандинавськими 
руґами (Rugi), вперше згаданими Тацітом (55— 120 pp.), які під 
час Великого переселення народів без успіху намагалися 
закріпитися на Дунаї (в Нижній Австрії), а також в Італії. 
Остання згадка назви Rugi зустрічається в 541 р. (Про долю 
германських руґів див. [45, с. 80—85].

Так само немає підстав і для припущення, що тут існує будь- 
який зв’язок з островом Рюґен у Балтійському морі. Сучасник 
Адальберта Відукінд Корвейський, що писав у 967—968 pp., 
називав (слов’янських?) мешканців Рюґена Ruani [46, с. 162], і 
ні про яку Єлену — княгиню Рюґена у джерелах не йдеться.
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«Звід переказів» (Codex tradiiionum) собору в Пассау, який 
був переписаний в 1254— 1265 pp., містить в собі «Студії про 
раффельштеттенські мита» (Inquisitio de theloneis Raffelstetten- 
sis), документ, що з ’явився під час останнього східнокаро- 
лінґського короля Людовіка IV Дитяти (900—913), але пов’яза
ний з більш ранньою практикою, як зазначено в ньому:

«Часів Людовіка (Німецького, 817—843—876. — О. Я.) і 
Карломана (з 865 р. правив разом зі своїм батьком, у 876—880 — 
король Баварії. — О. Я.) і інших королів (—899 p.: Людовік III, 
876—882, з 880 р. також король Баварії Карл III, 882—888; 
Арнульф, 887—899. — О. Я.), коли по ньому сплачували мита 
найретельніше»22.

Засідання (placitum), що стосувалося Дунайського митного 
тарифу, відбувалося у містечку Раффельштеттен, яке пізніше 
занепало і припинило своє існування. Деякі вчені локалізують 
його на правому березі Дунаю між гирлами Трауну і Енсу.

За Ф. Л. Ґансгофом, обговорення цього предмета в Раффель- 
штеттені відповідає каролінґській практиці 860—870-х років [48, 
с. 197—224].

«Студії» складаються зі вступу і дев’яти глав. Глава 6 почи
нається так: Sciavi ж (слов’яни), які приходять від Руґів або з 
Богемії для торгівлі (Sciavi vero, qui de RUGIS vel de Boemanis 
mercandi causa exeunt) [47, c. 251].

Більшість вчених згодна — і я приєднуюся до них — з тим, 
що de Rugis у цьому тексті стосується купців, які приходять з 
Русі (R u s/R u sf) [49, с. 460—461].

Рейнська (або прибережно-франкська) форма Rug- зустрічає
ться також у двох джерелах XI — поч. XII ст., що використову
ють матеріали, які походять з Лоррена. Перше джерело — це 
Historia Normannorum Ґійома з Жюм’єжа (бл. 1072 p.), в якій 
великий князь Русі Ярослав Мудрий (1018— 1036— 1054) нази
вається « Juliusclodius (< Jurius Georgius) король руґів (rex Rugo- 
rwm)»23. Другим джерелом є Genealogia Welforum (перша чверть 
XII ст.): Володимир Святий (979— 1015, батько Ярослава) 
виступає тут як rexRugorum (Is Chüno ... genuit... 4 fîlias ... 3а regi 
Rugorum nupsit («Цей Куно... народив... чотирьох дочок... третя 
[з них] вийшла за короля ругів») [54, с. 734].

Однією з типових рис діалекту ріпуарсько-франкської мови — рідної 
мови Адальберта — є так звана ґутуралізація, або, як ії іще називають, 
веляризація. Під цим розуміється перехід зубного проривного 
(особливо -d-) після голосного переднього ряду у велярний, у даному 
випадку -d- в -g -, наприклад, середньо-верх.-німецьке sniden «різати»,
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діалектологічних записах, вона з’являється також і у середньовічних 
текстах розмовними мовами (про ріпуарсько-франкську ґутуралізацію 
див. [37, T. 1, с. 40—42, карта 13 (с. 119); Т. 2, с. 115—118; 55, с. 49— 
58]; порівн. ще [36, с. 186— 187].

Як відомо, мова франків була змішаною, в ній Германська 
основа була збагачена вульгарнолатинськими елементами [44, 
с. 152].

У ґалло-романській мові (VI—VII ст.) глухі приголосні 
(наприклад, -1-) в інтервокальній позиції одзвінчувались (так,
> -d-), потім протягом VIII ст. вони ставали фрикативними (так, 
-d - > -д-) і, кінець кінцем, у XI ст. у старофранцузькій мові цей 
процес завершився (так, -5- > -0-): порівн. лат. vita «життя» > 
*vida > ст.-франц. vide > vie; лат. portata «яку носять» > porta- 
da\ Ataulphus (власне ім’я) > Adaulfus [56, с. 385—386; 57, с. 140, 
262; 58, с. 8; 59, с. XXI].

Саме таким чином кельто-латинське (ґалло-романське) *Ruti 
перетворилося у *Rudiy так само як Rutenis (локатив; VI ст.) /  
Rutena (IX ст.) — у Rodeis (бл. 1260 p.); у діалекті Родеза (rouer- 
gat) воно розвинулося у Roudés (>Rodez у франц. мові XVII ст.) 
[60, с. 572; 61, с. 205, № 1].

На цій підставі видається раціональним припущення, що 
вульг.-лат./давн.-франц. запозичення *Rudi, після того як воно 
перейшло до ріпуарсько-франкської мови, зазнало ґутуралізації 
(приблизно між 800 і 860 pp.), результатом чого була форма 
Rugi.
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6. Додаток: книж на форма R u te n - і R u th e n -

У салічних Annales Augustani (Ауґсбурґ, 973— 1104) повідом
ляється, що у 1089 р. імператор Генріх IV (1056— 1106) узяв 
за дружину Praxaedem (Євпраксію/Адельгейду Всеволодівну, 
1073— 1109. — О. П.) RUTENORUMregis (Всеволода Київського, 
1077— 1093. — О. П.) fïliam [62, с. 133], про долю Євпраксії- 
Адельгейди див. [63, с. 617—646].

Чернець-бенедиктинець Ортліб із Цвіфальтена у Швабії бл. 
1135— 1138 писав про шлюб київського великого князя Свято- 
полка II Ізяславича (1 0 9 3 — 1113) і візантійської принцеси 
Варвари Комніни (пом. 1125 р.) у 1103 р. як про matrimonium 
regis RUTENORUM («шлюб короля рутенів»)24.
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Оттон Фрейзінґенський у своєму Chronicon (1146 р.) згадує 
про Євфімію Мономахівну (пом. 1138 p.), яка у 1112 р. вийшла 
заміж за угорського короля Коломана (Kaiman, 1095— 1116), як 
про RUTENORUM seu Chyos (Київ. — О. П.) regis filia («дочку 
короля рутенів або Києва») [66, с. 536].

Так само і Annalista Saxo (бл. 1139 р.) говорить про Русь як 
про Rutheni25.

Першим відомим нам автором, що вжив форму Ruthen- для 
позначення Русі, був хроніст французького походження, так званий 
Ґалл Анонім. Знаменним у долі цього першого автора польської 
хроніки (він писав бл. 1112— 1116 pp.) було те, що він був ченцем- 
бенедиктинцем монастиря св. Жіля (у Провансі, Південна Франція) 
і перед приїздом до Польщі працював у Самодьварі (Samogyvâr), 
де була угорська обитель, дочірня щодо монастиря св. Жіля. Мар'ян 
Плезя вважає, що Ґалл Анонім одержав освіту десь у районі Тура— 
Орлеана [68, с. V—XVI]. Певно це чи ні, в усякому разі Ґалл 
Анонім безперечно знав класиків, особливо таку впливову «Історію 
франків» Григорія Турського (539—594)26.

Колишня назва давньокельтського державного утворення на 
Півдні писалася, починаючи з І ст. до н. е., як Ruteni, Rutena, 
Rutenus, Äw/w.y/‘Poorr|voi, ‘Pouxavoi, ‘Poinaivoi, тобто завжди 
через -і- [61, с. 24—25, 44, 55, 56].

О днак Ґалл  [70, с. 379 — 484] пише Ruthenorum  rex 
[70, с. 402, 403, 419], Ruthenis [70, c. 403, 467], Rutheno [70, c. 
403, 453], тобто, користуючись новою орфографією, ототожнює 
кельтських Ruteni Григорія Турського з сучасною йому східно
європейською Руссю. Проте в одному випадку Ґалл вживає 
обидві форми, тобто Rutheni і Russia, паралельно:

«Сталося те, що в той самий час король Болеслав III (король 
Польщі, 1102— 1138, покровитель Ґалла. — О. /7.) вторгнувся 
в Руссію, а король рутенів вторгнувся в Польщу (contigit пат- 
que uno eodemque tempore Boleslavum regem RUSSIAM, RUTHE- 
NORUM vero regem Poloniam), не знаючи один про одного; вони 
стали табором, кожен на чужому березі прикордонної річки, 
вздовж їх кордону...» [70, с. 406].

Інший француз, Суґерій, абат монастиря св. Дені (бл. 1081 — 
1151), і до того — політик, ідеолог і провідний історик свого 
часу, також говорить про правителя Русі як про rex Ruthenorum 
[71, с. 61]: Atavae (=Анна. — О. П.) Regis Ruthenorum filiae  
«Атави, дочки короля рутенів».

Ця рівність: кельтські Ruteni = Русь, вірогідно, була чітко 
сформульована незадовго до XII ст. або протягом цього століття,
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оскільки вона виявляється у творі ученого-компілятора Ґервасія 
з Тілбері (бл. 1150— 1235 pp.), англо-нормана, що одержав освіту 
на континенті і в останні роки життя працював при дворі свого 
родича імператора Оттона IV (1209— 1218). У своїх «Імператор
ських учених дозвіллях» (Otia imperialia), написаних бл. 1209— 
1215 pp., порушуючи питання про сучасну йому Русь, Ґервасій 
цитує латинського письменника Лукана (Marcus Annaeus Luca- 
nus, 39—65 pp.), який згадує давньокельтських рутенів:

«Про Паннонію... Польща межує з одного боку з Русією, яка 
є також Рутенія (Polonia... contingit RUSSIAM, quae et RUTHENIA), 
про яку Лукан [пише у «Фарсаліях» (Pharsales) І, 402. — О. П.\. 
Solvunturflavi longo statione RUTHENI («Розсіюються русявоволосі 
рутени з їх давнього осідку»). В цій країні рід рутенів (gens Ru
thenorum), забарливий у дозвіллі і т. інше» [53, с. 65].

У географічному розділі енциклопедичного твору «Про влас
тивості речей» (De proprietatibus rerum, закінчений бл. 1250 р. 
[53, с. 69—96]) францісканця Варфоломія Англійського (бл. 
1190— 1250), англо-нормана, що працював у Магдебурзі (Східна 
Німеччина), є коротка глава про Русь того часу. Тут він також 
ідентифікує Ruthia і Ruthena:

«Про Рутію (De RUTHIA). Рутія, або Рутена (RUTHIA, sive 
RUTENO), яка є провінцією Мезії (=Ґерманії, як частини Скіфії? — 
О. П.), розташована вздовж рубежів Малої Азії, межуючи з 
римським кордоном на сході, з Ґотією (Німеччиною) — на півночі, 
Паннонією (Угорщиною) — на заході і з Грецією — на півдні. 
Це величезна країна, і їхня мова схожа з мовою богемців і 
слов’ян. Одна частина її (країни. — О. П.) називається Ґалація 
(Galacia) (українська Галичина. — О. П.), її мешканці колись 
називались ґалати (Galathae), до яких, як кажуть, апостол Павло 
звернувся зі своїм посланням. Про Ґалацію див. вище» [53, с. 77].

У пасажі, що стосується Галичини/Ґалації, тобто Західної 
України (De Gallacia), Варфоломій, спираючись на авторитет 
давнішого енциклопедиста, Ісидора Севільського (бл. 560—636), 
ототожнює мешканців цієї країни з давніми ґаллами. Він закінчує 
цей пасаж таким твердженням: «Ця країна (regio; Галичина. — 
О. П.) — найпротяжніша і родюча: вона займає в Європі більшу 
частину, яку багато хто називає Рутенією (Rutenea)» [53, с. 74].

Написання цієї назви через (Rutenea) показує, що 
Варфоломій ішов тут за іншим джерелом.

Перший польський історик-поляк, єпископ Краківський 
Вінцент Кадлубек (1150— 1223), що отримав освіту в Болоньї і
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Парижі, у своїй йинятково впливовій у європейсько-латинському 
читацькому середовищі «Хроніці» (бл. 1218— 1220) [72] віддавав 
перевагу формі Ruthen- [72, с. 286, 294, 379, 421, 430, 433, 437, 
440]. Тільки одного разу (не враховуючи цитування пасажу з 
Ґалла Аноніма [72, с. 280], де той, як уже говорилося раніше, 
наводить дві різні форми), Кадлубек обидві форми (Russ- і Ru
then-) вживає паралельно: «князь Русії (Russia) Лаодерій 
(Володар Галицький, 1084— 1124. — О. П.) зібрав воєдино своїх 
рутенів (suos Ruthenos)» [72, с. 350].

Підсумовуючи спостереження над написаннями через -t- і -th-, 
можна зробити висновок, що їх запровадили французькі й англо- 
норманські учені, що латинізували німецьке написання через 
-г- /  -с- і т. ін. (для фонеми / ц / )  і «відновили» «давнє» t y інакше 
кажучи, форми Ruz- ( / руц / )  і R u ze n - ( /р у ц е н / )  були 
виправлені на Ruth- та R uten -/R u then -.

7. Висновок

Назва Rus вперше з ’являється в латинських каролінґських 
джерелах у першій половині IX ст. У відповідності до поділу 
імперії Каролінґів на дві культурно-військово-економічні зони — 
Дунайський і Рейнський регіони — розвинулись дві різні форми 
цієї назви.

Перша була південноґерманська (або належна до Дунайського 
регіону) форма R u zz - /  Ruz- ( /р у ц ц / ,  / р у ц / ) ,  що виникла 
внаслідок другого верхньонімецького переміщення приголосних. 
Її корінь * R ut-/  * Rut-en- був запозичений із кельтсько-вульгарно- 
латинського незадовго до 600 р. (тобто до переміщення приголос
них).

Оскільки Рейнланд не брав участі в Германському переміщенні 
приголосних, у консонантному репертуарі його мови не було 
африкати ts ( = / ц / ) .  Запозичуючи південноґерманські слова, 
франки Рейнланду використали сибілянт / s /  для субституції 
чужого для них / г /  ( = / ц / ) ,  тобто R u zz -/R u z -  переходили в 
Russ- /  Rus-.

Третьою формою було рейнське ріпуарське слово Rugi, що 
з ’явилося як наслідок типово ріпуарсько-франкської ґутураліза- 
ції. Давньофранцузьке запозичення Rudi (починаючи приблизно
з 800 р.) стало поштовхом для його розвитку. Отже, існування 
ріпуарської форми Rugi (< *Rudi- < Rut-) підтверджує, що 
початковою для форм типу R uzz- була форма *Rut-.
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Форми Rut-en- /  Ruth-en- У що належать до XI—XII ст., є книж
ними релатинізованими формами, позбавленими безпосереднього 
впливу на з ’ясування питання про етимологію назви R u s /Русь.

Цікаво відзначити, що джерелом для слов’янських форм Рус-ь
і Рус-ин стали субститути Russ-/Rus- кельтської форми (*Rut-, 
Rut-en). їх перенесла до Східної Європи рутено-фризько-нор- 
манська торговельна компанія, яка діяла там в останній чверті 
VIII ст.27.

0  *Omeljan Pritsak. The Origin of thè Name RUS/RUS’// Passe 
Turko-Tatar présent soviétique. Études offertes à Alexandre Bennig- 
sen / Pubi, par Lemercier-Quelquejay Ch., Veinstein G., Wimbush S. E., 
P., 1986.

1 Я утримаюся тут від будь-якої полеміки. Цікаве дослідження 
назв типу RUS опублікував Борис Унбеґаун «L’origine du nom 
des Ruthènes») (останній варіант) у [2, с. 128— 135]. У ньому 
добре зібрано факти, але йому бракує як історичної, так і лін
гвістичної перспективи. Після того як мною була вже написана 
передмова, я одержав завдяки люб’язності доктора Олени Олек
сандрівни Мельникової випуск збірника «Древние государства 
на территории СССР» за 1982 р. (М., 1984), де є цінні дані про 
назви типу Rus’ у середньовічних германських джерелах, зібрані 
А. В. Назаренком [3, с. 86— 129]. Той же автор опублікував у 
1980 р. філологічне дослідження (також не враховуючи істо
ричної перспективи) під назвою «Про назву «Русь» у німецьких 
джерелах IX—XI ст.» [4].

2 Дискусія з цього питання підсумована Димитрієм Оболен- 
ським в його коментарі до 9 глави «De administrando imperio» 
Константина Багрянородного [6, с. 20—23].

3 Фотієві гомілії 3 і 4 «Photii de Rossorum uncursione homiliae 
duae» «Дві гомілії Фотія про напад Русі» у [8, с. 162— 173], 
англ. перекл. [9, с. 82— 112; с. 74—82 (примітки)].

4 Фонологічно /р у ц ц /,  / р у ц / .
5 Див. [14, с. 30, № 5 publica sfrata  і № 25 strata leg ittim a ]. 

Про римський дунайський шлях див. [15, особ. клн. 419—420,
з двома мапами].

6 Про сучасний стан вивчення «Geographus Bavarus» див. [16, 
особ. «Die Datierung des Geographus Bavarus und die Stammesver- 
fassung der Abodriten», S. I l i  — 126, 438—440, «Zu einer Edition
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des sogenannten Bairischen Geographen», S. 127— 129, 440—441], 
див. ще [17, c. 93—94; 18, c. 9—58], де у вступній частині 
передмови вирішується поставлене Вольфґанґом Фріце [16] 
питання, чому опис в «Geographus Bavarus» починається з 
Ельбської області і закінчується в басейні Дунаю.

7 [14, с. 157, № 109]: Ammoriuit etiam celsitudinem nostram  
praedictus abba, qualiter domnus avus noster Karolus licentiam  
tribuit suis fidelibus in augmentations rerum ecclesiarum dei in 
Pannonia carpere ac possidere hereditatem , quod per licentiam  
ipsius in multis locis et ad istud etiam monasterium factum esse 
dinoscitur. Fuerunt namque in vestura praedicti monasterii que- 
dam loca nomine Scalcobah, sicut ipse rivulus flu it in occiden- 
talem partem usque in Dagodeosmarcha et inde in ori [en] talem 
plagam usque in RUZAMARCHA (Тут і далі великі літери мої. — 
О. Я.), atque in locum quem vocant Cidalaribah in saltu Enisae 
flu v ii, qui coniaçet inter Danubium et Ibisam atque Hurulam in 
meridianum partem usque in verticem nontis, et ad Biugin mansos 
V, et quicquid ad praedictas villas pertinet, hoc est in mancipi- 
is edificiis terris cultis et incultis vineis pratis silvis venatio- 
nibus pascuis aquarumque decursibus («Нагадав же Нашій 
Величності вищезгаданий абат про те, що пан і дід наш Карл 
(Карл Великий, пом. 814. — О. Я.) дав дозвіл своїм підданим 
для примноження майна церков Божих в Паннонії займати землю
і отримувати її за заповітом і як вже відомо, що за його дозволом 
так і чиниться у багатьох місцях і навіть у цьому монастирі. 
Були ж у володінні названого монастиря певні місця, звані 
Скалькобах, вздовж за течією цього струмка на східній стороні 
до Dagodeosmarcha і звідти у східному напрямку до Ruzara- 
marcha , а також до місця, званого Цідаларібах (=Zeitlbach), в 
лісі річки Емсу, яке лежить між Дунаєм і Ібссом, а також до 
Гурули на південній стороні до вершини гори і до Бюгін мансів 
V (mansus «манс», тобто комплекс житлових і господарчих 
будівель і земельних володінь, що складають у сукупності 
селянське господарство від 6—8 га до 25—30 га. — О. Я.) і 
всім, що належить до згаданих вілл, — будівлями, землями, що 
оброблені і не оброблені, виноградниками, луками, лісами, 
мисливством, пасовиськами, ставками і плинними водами, — 
монастир розпорядж ається»). Назва R uzaram archa  вже 
відзначалася Адольфом Бахом [20, Bd 2, ТІ 1, S. 84; 4, с. 47— 
50; с. 104— 106].

8 Назви Marchia Ruthenorum  і dux Ruizorum  (див. дальший 
абзац) М. Грушевський — як інші учені — помилково пов’язував
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з Карпатською Україною, див., наприклад, [23, с. 488]. Про 
існування дунайської Ruzaramarcha в той час ще не було відомо.

9 Див. [24, с. 116— 119 (№ 86)]. У відповідному тексті 
читається таке: RU ZARII quocumque tempore vadant, duo ta
lenta solvant et in reditu ex RUZIA dimidium talentum; duo- 
decim denarios dabunt ubicumque velint intrare («...кожного 
разу, коли руцарії приходять із Русі, вони платять два таланти, 
а повертаючись — половину таланту, і куди б не захотіли піти, 
повинні дати дванадцять динаріїв») [24, с. 118]. Серед купців, 
згаданих у документі, названий Otto de Chiòwe (тобто з Києва) 
[24, с. 119].

10 Див. [25, с. 135—503], перелік різних назв типу Русь див. 
у [2, с. 129, приміт. 9].

11 Форма Ruzones = Ruz-on [ /р у ц -о н /]  виступає в оригі
нальній частині анналів як назва посольства київського великого 
князя Ярослава Мудрого, яке прибуло у 1043 р. в Ґослар до 
імператора Генріха III (1039— 1056): Legati quoque RUZONUM  
magna dona tulerunt, sed maiora recipientes abierunt («Посли 
руцонів теж принесли великі дари, але відійшли, отримавши 
ще більші») [26, с. 32].

12 Написання R use - ( / р у ц / )  міститься в давнішій не 
оригінальній частині анналів і стосується посольства Єлени- 
Ольги (959 p.), яке призвело до невдалої місії Адальберта (про 
це мова піде нижче): venere RUSCIAE gentis legatis («прийшли 
посли народу Руції») [26, с. 9, під 960 р.].

13 Див. [27]. Форма Ruzeni ( / руцені/) з ’являється у власних 
спостереженнях Ламберта, тоді як форма Rusci ( /р у ц і / )  за
позичена ним із літературних джерел.

14 Під 960 р. тут уміщена розповідь про посольство Єлени- 
Ольги (порівн. приміт. 12): venerunt legati RUSCIAE gentis ad 
regem Ottonem etc. («до короля Оттона прийшли посли від 
народу Руції [ /р у ц ії/]»  [27, с. 19]. Опис посольства Ярополка 
у 973 р. значно коротший: Illucque venerunt legati plurimarum  
gentium , id est ... RUSCORUM , cum magnis muneribus («і туди 
приходили посли багатьох народів, тобто... руців (з великими 
дарами») [27, с. 20].

До цього ж розряду повідомлень, а саме запозичень з більш 
ранніх джерел, належить і згадка про посольство Ярослава 
Київського в 1043 p.: ibi inter diversarum provinciarum lega- 
tos, legati RUSCORUM tristes redierunt, quin de filia  regis 
sui, quam regi Heinrice (IV ) nupturam speraverant, certum re-
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pudium  reportabarit («туди серед послів різних провінцій 
повернулися посли руців, засмучені тим, що відносно дочки 
свого короля (тобто Ярослава. — О. Я.), яку вони сподівалися 
віддати заміж за короля Генріха IV, вони привезли остаточну 
відмову») [27, с. 27].

15 В оригінальній частині своїх Анналів під 1075 р. (січень) 
Ламберт так пише про долю вигнаного київського князя Ізяслава 
(Димитрія) Ярославича: Paucis post diebus M ogontiam venit 
ibique occurit ei RUZENORUM  rex, Demetrius nomine defer
ens ei inaestimabiles divicias in vasis aureis et argenties et 
vestibus valde preciosis, petiitqueß ut auxilio sibi foret contra 
fratrem suum, qui se per vim regno expulisset et regnum tiran
nica im m anitate occupasset... («Кількома днями пізніше він 
прибув у Майнц, де він зустрів короля руценів на ім’я Димитрій, 
який подарував йому безцінні коштовності у вигляді золотих і 
срібних посудин і надто дорогого одягу і просив його надати 
йому допомогу проти його брата (Святослава II. — О. Я.), що 
силою вигнав його з королівства і захопив владу шляхом 
тиранічної лютості...»).

...RUZENORUM  rex Dedi marchioni Saxonico, cuius duetu 
eo advenerat, a rege commissus est servandus, donec legati 
reverterentur  («Саксонському маркграфу Деді було доручив 
король охороняти привезеного маркграфом короля руценів, доки 
не повернуться посли») [27, с. 167]; порівн. [23, с. 63—64].

16 Назва Ruzeni (руцени) також згадується двічі у зв’язку з 
великим князем Святославом II Ярославичем (липень 1075): 
Nec multo post Burchardus praepositus Treverensis ecclesiae, 
qui ad regem RUZENORUM  legatione regia functus ierat, rever- 
sus est... («Дещо пізніше повернувся Бурхард, препозит Трірської 
церкви, який ходив до короля на чолі королівського посольства...») 
Qua regem mercede ad hos tantum redimere volebat rex RU 
ZENORUM  ut fratri suo, quem regno expulerat, adversum se 
non praeberet auxilium («Цією ціною король руценів (Святослав II. — 
О. Я.) хотів тільки домогтися від короля тільки того, щоб його 
братові (Ізяславові. — О. Я.), якого він вигнав з королівства, 
не було надано допомоги проти нього») [27, с. 191].

У хроніці Альберта з Штаде [MGH SS, V. 16, р. 319] Свято
слав II Ярославич Київський названий (під 1112 p.) rex Ruzie  
( /р у ц іе /) .  Порівн. ще [23, с. 64—65].

17 Ця форма зустрічається у зв’язку з місією Адальберта, 
яка мала місце в 959 р. (див. прим. 12, 14): venerunt legati



57

RU SCI AE gentis («прийшли посли народу Руції») [28, с. 60, під 
960 р.]. На цій же сторінці наведено ідентичний текст з 
Кведлінбурзьких Анналів (Annales Q uedlinburgenses), а на 
наступній сторінці (с. 61) — з Анналів Ламберта (Annales Lam
berti; порівн. прим. 14).

18 В оригіналі наводиться, що Болеслав 1 Польський (992— 
1025) був втягнутий у війну з Руссю: contra RUSCIANOS bel
lum [28, с. 69, під 992 р.]. Форма Rusciani ( / руціані/) заслуго
вує на особливу увагу.

19 Матеріал вибраний з [32]: Riu$e, гіщ еп; riu^esch, riu^isch 
(клн. 476); Rusche (клн. 559), Rûj, Rûje (клн. 560), rû^isch (клн. 
562); у «Пісні про Нібелунґів» трапляється форма Ruizen [33, 
с. 216 (1339, 1. 1.)].

20 Про хронологію німецького переміщення приголосних див. 
[37, с. 15], література питання в [21, с. 83].

21 Як вже говорилося вище, у пізніх анналах назва Русі в 
епізодах посольства Є лени/ Ольги і місії Адальберта пишеться 
як Ruscia ( / р у ц іа /).

Здається, написання sc замість z  (для фонеми / ц / )  було 
своєрідною модою в перші десятиріччя XI ст. (можливо, під 
впливом Північної Італії?).

Згадуючи про зведення Адальберта до сану архієпископа, 
Тітмар підкреслює, що той, бувши ченцем у Трірі, був заздалегідь 
рукоположений на єпископа Русі. Назву Русі він пише через 
<sc>: ...Ruscia  <sc>: ...sed RU SCIAE prius ordinatus  (але 
спочатку рукоположений для Руції) [ЗО, с. 56].

22 [47, с. 249—252, № 253, під 903—906 pp.] Sciavi vero, qui 
de RUGIS vel de Boemanis mercandi causa exeunt, ubicunque 
iuxta ripam Danubii vel ubicunque in Rotalariis vel in Reodari- 
is loca mercandi optinuarit, de sogma una de cera duas massi- 
olas, quarum utraque scoti unum valent («Слов’яни ж, які, щоб 
торгувати, приходять від руґів і з Богемії, де б вони не забез
печували за собою місця для торгівлі — на березі Дунаю або де- 
небудь у Ротталі (Rotthalmünster на південь від Пассау. — О. П.) 
або в Ріді (Ried. — О. Я.), [вони повинні платити за в’юк воску 
на одному мулі два куски [воску] вартістю в один скот (скот — 
баварська монетна одиниця, що дорівнювала 1,5 франкського 
динарія, прибл. 1,7 г срібла. — О. Я.)»].

23 [50]: у 1051 р. французький король Генріх І, 1031 — 1060, 
M athildem  (помилково замість Анни. — О. П.) Juliusclodii, regis 
RUGORUM, filiam , in matrimonio habuit [50, c. 185] «взяв за
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дружину Матільду, дочку Юліусклодія, короля руґів»; порівн. 
інший пасаж: regis Rugorum id est RUSSIAE filiam... [50, c. 257] 
«дочка короля руґів або Русі». Інтерполятор Ґійома, англонор- 
манський автор Ордерік Віталіс (бл. 1075— 1142 p.), пише у 
цьому випадку Julius Claudius [51]: Heriricus (I. — О. П.) au
tem, Francorum rex Bertradam, Julii Claudii (Ярослава. — O. П.) 
regis Russiae filiam , uxorem duxit... [51, c. 158— 159]. У деяких 
англійських хроніках, особливо в Анналах Роже де Овдена (пом. 
після 1201 p.), Ярослав іменується M alescoldus, що М. П. Алек- 
сєєв пояснює як спотворення вищезгаданої форми Jurius 
Georgius [52, c. 31]; див. також [53, с. 58—59].

24 [64, 65, с. 124; порівн. с. 310, коментарі]. Той же автор, 
однак інтерполюючи на тій же сторінці оповідь про Володаря, 
князя Галицької Русі (Перемишльського, пом. 1124), вживає 
щодо останнього вираз Rusziae ( / руціє/) гех (так само). Порівн. 
ще написання Тітмара (вище).

25 Annalista Saxo [67] як сучасник пише під 1135 p., користую
чись модною орфографією: ...Ungariorum et RUTHENORUM, 
Danorum et Francorum et ceterarum gentium et regum muneri- 
bus et lega tion ibus assidue frequen ta re tu r  («...безупинно 
стікалися багаточисельні дари і посольства угорців і рутенів, 
данів і франків і інших народів і королів») [67, с. 770].

Проте в історичній частині свого твору, де він ґрунтувався 
на писемних джерелах, зокрема на анналах Герсфельда, Падер- 
борна та інших, його написання назви Русі не настільки послі
довне і явно відображає узус його джерел.

Так, розповідаючи про посольство Ольги і німецьку місію в 
Києві, він наслідує Адальберта (див. прим. 21): Legati Helene 
regine RUGORUM... ad regem venientes («ті, що приходять до 
короля... посли Єлени, королеви руґів») [67, с. 615, під 959 р ], 
Libutius... RUGORUM genti ordinatur episcopus («Лібутій... 
рукопокладається на єпископа народу руґів») [67, с. 615, під 
960 р.].

П’ять разів Annalista Saxo використовує написання через -z- 
( = / ц / ) :  sectam Bulgariae gentis vel RU ZIE aut Slavoniae  
lingue  («учення народу Болгарії або Руціє або слов’янської 
мови») [67, с. 619, під 967 p.]; ...tertia  (дочка Болеслава І Поль
ського, пом. 1025 р. — О. П.) nupsit filio regis RUZORUM  
Wolodimiri («...третя [дочка] одружилася з сином короля руців 
Володимиром», тобто із Святополком Київським, 1015— 1018) 
[67, с. 637, під 992 p.]; Rex (Генріх III Німецький, 1039— 1056. —
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О. П.) in festo sancti Andree in A ltstide placitum habuit, ubi et 
legatos RUZORUM cum muneribus suscepit («на свято св. Андрія 
у нього було засідання в Альтштеді, на якому він прийняв і 
послів з дарами») [67, с. 684, під 1040 p.]: Cunigunda nupsit 
regi RUZORUM  («Куніґунда вийшла заміж за короля руців») 
[67, с. 693, під 1062 p.); Habuit idem Cono comes uxorem no
mine Cunigundam, filiam  marchionis de Orlagemunde. Hec 
primam nupserat regi de RUZIA  («Той самий граф Куно мав 
дружину на ім’я Куніґунда, дочку маркграфа з Орлагемунде. 
Раніше вона була одружена з королем з Рудії») [67, с. 737, під 
1103 р.].

Однак найчастіше (сім разів) Annalista Saxo  переписував з 
своїх джерел написання через -sc- / ц / : Inger (Ігор, помер бл. 
945 р. — О. П.) rex RUSCORUM... ad expugnandam Constan- 
tinopolim... venit («Ігор король руців... вирушив... на завоювання 
Константинополя» [67, с. 602, під 938 p.], насправді — 941 p.; 
Брунон (пом. 1109 р.) in confinio RUSCIE et Litue predicaret 
(«проповідував на рубежах Руції і Литви») [67, с. 658, під 1109 p., 
насправді 1009 p.; цей фрагмент повторюється на с. 745, під 
1106 р.]; Post hec RUSCIAM , Teutonicis auxiliantibus, Boli- 
zlaus  (король Польщі Болеслав I, 992— 1025. — О. П.) petiit 
(«Після цього Болеслав при підтримці німців вимагав собі 
Руцію») [67, с. 665, під 1013 p.]; ...Bolizlaus regnum Iarizlai 
(тобто Ярослава, 1018— 1054. — О. П.) regis RUSCORUM cum 
exetcitu invadens (Болеслав вдерся з військом до королівства 
Ярослава, короля руців) [67, с. 673, під 1018 p.]; Kazimir (Кази
мир І, 1039— 1058. — О. П.), filius Miseconis ducis Polanorum... 
duxitque uxorem regis RUSCIAE filiam  («Казимир, син Мешка, 
князя поляків... в з я в  за дружину дочку короля Руції») [67, 
с. 683, під 1039 р.]; ... гех (Генріх IV, 1096— 1106. — О. П.) 
misit еит (Fridericus palatinus) legatum ad regem RUSCIE  
(«Король послав його, палатина Фрідеріка, послом до короля 
Руції») [67, с. 696, під 1068 р.]; Ніс (Udo. — О. П ) habuit uxorem 
Eupracciam, filiam regis RUSCIE (Всеволода, пом. 1093 p. — О. Я.), que 
in nostra lingua vocabatur Adelheid (див. 79), quam postem ducit 
Heinricus (Генріх IV, 1056— 1106) imperator («У нього була 
дружина Євпраксія, дочка короля Руції, що нашою мовою звалася 
Адельгейда, яку потім взяв за себе імператор Генріх») [67, с. 
721, під 1082 p., порівн. 62, с. 133; 63, с. 617—646]; ...inde per 
regnum Constantini (Byzantium ) tendebant (хрестоносці. —
О. П.) versus mare RUSCIE  («звідти попрямували через царство
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Константина (Візантію) до моря Руції [тобто до Чорного моря] 
[67, с. 730, під 1097 р.].

26 Доволі дивує, що двоє учених, виключно точні в інших 
випадках, з незрозумілих причин ввели в обіг помилкове пояс
нення написання через -th-. Покладаючись на авторитет Олек
сандра Альбенка [61, с. 24, прим. 4], Борис Унбеґаун у своїх 
«Вибраних статтях» [2, с. 129, 3, прим. 1] пише: «Вперше -Zi- 
з ’явилося помилково у Григорія Турського (civitas Ruthena, 
urbs Ruthena, terminus Ruthenus) і збереглося в Ruthénois, назві 
жителів Родеза».

Насправді ж в усіх рукописах «Десяти книг історії» (Libri 
Historiarum X) Григорія Турського ця назва пишеться через 
Саме тому така форма була прийнята компетентними видавцями 
[69] і в першому виданні, виконаному В. Арндтом і Бруно Крушем 
(Hannover, 1884), і в другому виданні Бруно Круша і Вільгельма 
Левізона (1951).

Ось деякі приклади з другого видання: Rutinam civitatem  [69, 
с. 88], Rutenorum episcopus [69, c. 84], ab urbe Rutena [69, c. 84].

27 Докладніше про це див. [73].
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РОЗДІЛ ПЕРШИЙ

Пояснення всієї праці: 
«Походження Русі»

Гострі суперечки між норманістами 
і антинорм аністами

6 вересня 1749 року Ґергард Фрідріх Мюллер (1705— 
1783 pp.), офіційний російський імператорський історіограф 
і член Імператорської Санкт-петербурзької Академії наук, 
розпочав річну промову про походження Русі під назвою
♦ O rig ines gen tis  et nom inis R ussorum *. Текст, який він 
збирався обнародувати, спирався на дослідження, опублікова
не 1736 року його попередником і співвітчизником Ґотлібом 
Зіґфрідом Байером (1694— 1738 pp.), який увів в обіг східно
європейської науки *Бертинські а н н а ли * і праці імператора 
Константина Багрянородного. З цих досліджень академік 
Мюллер висував теорію про те, що стародавня держ ава 
Київська Русь була заснована норманами.
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Мюллер так і не скінчив своєї промови. На знак протесту 
проти почутих «ганебних» слів російські члени і ад’юнкти 
Імператорської Академії обурено зашуміли. Один з них, астроном 
Микита Іванович Попов (1720— 1782 pp.), вигукнув: «Ти, claris- 
sime auctor, nostrum gentem inflamia afficis!» (Ти, відомий авторе, 
приносиш ганьбу нашій науці!). Справу доповіли президентові 
Академії, майбутньому гетьману України (1750— 1764 pp.) 
Кирилу Розумовському (пом. 1803 р.) та імператриці Єлизаветі 
Петрівні (1741 — 1762 pp.), яка призначила спеціальну комісію, 
щоб визначити, чи справді мюллерівські дослідження завдавали 
шкоди інтересам та славі Російської імперії. Одним із членів 
комісії був відомий учений Михайло Васильович Ломоносов 
(1711 — 1762 pp.), чий висновок був категоричним. Мюллерові 
заборонили продовжувати дослідження з давньоруської історії, 
а його праці були конфісковані й знищені. Переляканий учений 
зрештою змінив напрямок своїх досліджень, звернувшись до 
безпечнішого предмета — історії Сибіру1.

Так чи інакше, але 6 вересня 1749 року залишилося важливою 
датою у східноєвропейській історіографії. Ця дата позначає 
початок тієї гострої суперечки між норманістами і антинорма- 
ністами, яка триває й досі.

Норманісти переконані, що термін Русь норманського 
походження. Вони виводять норманів, точніше шведів, орга
нізаторами політичного життя спершу на берегах озера Ільмень, 
а пізніше на берегах Дніпра. Антинорманісти, навпаки, прого
лошують, що руссю називалися слов’яни, які жили на південь 
від Києва з доісторичних часів задовго до появи норманів у 
Європі. Для підтвердження цієї тези вони наводять назви кількох 
річок — приміром, Росі, правої притоки Дніпра. Антинорманісти 
надають цьому місцевому слов’янському елементові визначальну 
роль у становленні держави того періоду, зокрема Київської 
Русі. Офіційна радянська історіографія змушена була прийняти 
антинорманістську позицію з огляду на те, що «норманська 
теорія є політично шкідливою, оскільки заперечує здатність 
слов’янських народів створити незалежну державу своїми 
власними зусиллями»2.

Аргументи норманістів, найвизначнішими з яких були Авґуст 
Людвіґ Шльоцер, Ернст Кунік, Вільгельм Томсен, Олексій Шахма- 
тов, Туре Арне, Степан Томашівський і Адольф Стендер-Петерсен, 
зводяться до такого:



П ояснення всіє ї праці:  «Походж ення Русі» 69

1) Русь одержала свою назву від Руотсі, бо так у сер. IX ст. 
фіни називали шведів. Назва утворилася від шведського примор
ського регіону в Уппландії, Рослаген (Róóslagen), мешканців якого 
називали Roöskarlar (від Roór — «гребти» або «веслувати»). В 
модифікованому варіанті цієї етимології, запропонованому Р. Ек- 
бломом, А. Стендером-Петерсеном та іншими, «Русь» виводиться 
з róó(er)s-byggjar — «мешканці проток між островами» (<róòer)3.

2) Найдавніший літопис включає русів до інших варязьких 
народів «за морем»: шведів, урманів (норвеж ців), аньглян ів  
(англійців), ґот ів.

3) Більшість імен «руських» посланців, зафіксованих у договорах з 
Візантією (911, 944 рр.), мають явно скандинавське походження — 
Карльї, Инегелдь, Фарлоф, Веремуд тощо (911 р.).

4) У «Бертинських анналах», тогочасному джерелі, зазна
чається, що близько 839 року «руський» (Rhos) посланець (Rhos 
vocari dicebant), який прибув од візантійського імператора Тео- 
філа до імператора Людовіка І в Інґельгайм і служив правителю, 
що мав титул хакана (каган, тюрк, qayan; цей титул з ’являється 
також в тогочасних ісламських, а пізніше киеворуських 
джерелах), назвався «шведом» (eos gentis esse Sveonum).

5) Візантійський імператор Константин Багрянородний у своїй 
книзі «Яро управління імперією» (бл. 950 р.) наводить як 
слов’янські (ZKA,aßr|viaii), так і руські (‘Рсоаіаті) назви дніп
ровських порогів. Більшість з руських назв мають відверто 
давньонорманське походження. Наприклад, OiiAßopm (віддавньонорм. 
(h)ulmforsi, що відповідає слов’янському ostrovniprax, ’OorpoßouviTipax).

6) Ісламські географи і мандрівники IX — X ст. завжди чітко 
розрізняли «русів» (Rüs) і as-S<?qäliba (слов’ян).

Антинорманісти, до яких належали Степан Гедеонов, Ми
хайло Грушевський, Борис Греков, Серафим Юшков, Борис 
Рибаков, Михайло Тихомиров, Володимир Пашуто, Микола 
Рязановський і Олександр Рязановський, відповідають:

1) Назва «Русь» етимологічно пов’язана не з Великим 
Новгородом чи Ладогою на півночі, а з Києвом на півдні, з 
територією, на якій руси мешкали з незапам’ятних часів. Цю 
тезу вони підкріплюють двома доказами. Перший, топонімічний, 
засновується на назвах кількох річок у цьому регіоні, як-от 
Рось; другий — на «Церковній історії» Псевдо-Захарії Ритора, 
сирійському джерелі, складеному в 555 році н. е. (задовго до 
появи норманів), де згадується Hrös або «Русь» стосовно пів- 
нічнокавказьких народів, що жили тоді південніше Києва.
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2) Жодного племені чи народу під назвою Руси (Rus-) не 
було відомо у Скандинавії, і про нього не згадує жодне старо
давнє норманське джерело, зокрема й саґи.

3) Скандинавські імена візантійських посланців, які відвідали 
Інґельгайм у 839 р. і підписали угоду з Візантійською імперією 
в X ст., аж ніяк не свідчать, що руси були шведами. Нормани 
були лише представниками слов’яно-руських князів, фахівцями, 
які виконували дипломатичні функції, а тому вони сприймалися 
як люди «руського походження» («от рода рускаго»).

4) Один із найдавніших ісламських письменників Ібн-Хордад- 
бег, який творив бл. 840 — 880 pp., ясно називає русів слов'ян
ським племенем.

5) Археологічні матеріали із міст і торгових шляхів Східної 
Європи вказують, що до цих територій скандинави майже не 
заходили.

Критичний огляд аргументів виказує слабини обох сторін, 
тому, власне, ця суперечка точиться й досі. Зв'язок Русі з фін
ською Ruotsi та Rodslagen сумнівний. Ruotsi походить від *Rüzzi> 
а не від «Русь». Антинорманісти мають рацію в сумнівах щодо 
існування скандинавського (шведського) племені під назвою руси, 
хай навіть вони були селянами, а не засновниками держави, як 
про те заявляє Стендер-Петерсен. За словами Володимира 
Мошина (1931 p.), «якщо оперувати термінами, похідними від 
рус або рос , можна загрузнути в болоті» (особливо коли Рось 
виводиться з Rös, а не з Rös)4. Сирійське Hrös (555 р. н. е.), 
відкрите в праці Псевдо-Захарії Ритора і введене до східно
європейської історії Йозефом Марквартом 1903 p., насправді 
не має відношення до назви R us\ Назва виступає не в самій 
«церковній історії», а в додатку, де є цікаве повідомлення про 
християнську місію Кардоста серед гунів на Північному Кавказі, 
яке містить перелік гунських племен. Це повідомлення спонукало 
літописця навести епізод про амазонок з середньоперської версії 
саґи про А лександра, де грецький термін heros (герой) 
вживається до велеток-амазонок. В сирійській редакції цей 
грецький термін власне набирає форму hrös.

Аргумент антинорманістів про те, що існування сканди
навських фахівців при дворі якогось з руських князів зовсім не 
є доказом того, що руси були скандинавами, важко спростувати. 
Однак Ібн-Хордйдбег не ідентифікує Rus із Saqäliba («слов’яни»). 
Арабський термін gins (адекватно грецькому yńvoę, латинському 
genus) має первинне значення як «вид» або «сорт». Можна
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погодитися з тим, що Ібн-Хордадбег, вводячи назву руси в 
арабську науку, узагальнив поняття («і вони є різновидом 
сакалібів») щодо нових торговельних партнерів, які постали на 
обрії Аббасидської імперії. У сфері арабської культури (власне, 
середземноморської) термін Saqlab (Sclav), що означав «русяві 
раби», відомий раніше (десь з VI ст.) від назви Riis. Автор додає 
це пояснення, оскільки назва Rus прийшла з півночі і від
повідала антропологічно термінові Saqlab (що означав «рудо
волосі і рум’янолиці», очевидно порівняно з народами Близь
кого Сходу).

Цілком природно, що будь-хто з істориків слідом за 
британським археологом Девідом М. Вілсоном (1970) може 
запитати: «Чому так мало археологічних матеріалів сканди
навського періоду в руських містах?» Відповісти можна, пише 
Вілсон, тільки за аналогією: «Єдиним містом в Англії, де 
старожитності вікінгів повинні б бути і є представлені в чималій 
кількості, є Йорк, хоча їх число, мабуть, перебільшують. Куль
турні шари аягло-данського періоду в Йорку трапляються рідко, 
а коли й трапляються, то не є специфічно вікінґівськими за 
характером. Інші вікінґівські міста в Англії (відомі з історичних 
джерел. — О. П.) надто бідні на такі старожитності. Але ми 
знаємо, що вікінги були там, так само, як і те, що вони були у 
Новгороді й Києві»5.

Узагальнюючи цю дискусію, слід поставитися критично до 
науковців, які вибудовують свої теорії з вузьких позицій і за- 
гіпнотизованості терміном «Русь». Такий погляд приносить рівно 
стільки ж користі, скільки дослідження етимології назви 
«Америка» для пояснення виникнення Конституції Сполучених 
Штатів.

Продовження суперечки, на мою думку, пояснюється такими 
причинами: досконалу методологію історики в своїх суперечках 
дуже часто підміняли політичними (чи патріотичними) підходами; 
вони мали обмежені знання світової історії і упереджено ста
вилися до використання джерел. Працю такого історика можна 
порівняти з роботою мозаїста, який намагається скласти цілісну 
мозаїку з різноманітних шматочків. Він також дуже часто 
відкидає семантику оригіналу, покладаючись на переклади, 
замість дослідження джерел і культур, звідки їх узято.
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К онцепція  і методологія

Походження Русі — насамперед питання історичне. При 
дослідженні цієї проблеми археологія та лінгвістика мають 
вторинне значення; хоч вони й важливі наукові дисципліни, 
однак зі своїми власними методологією, цілями та критеріями. 
Історія починається — я наголошую на слові починається — 
з писемних джерел. Її не можна поширити на ті періоди, коли 
писемних джерел не існувало, хоча археологічні й лінгвістичні 
відомості можуть бути дуже корисними у проясненні певних 
фактів і ситуацій. Але, всупереч переконанню східноєвро
пейських науковців, археологію (без писемних свідоцтв) не 
можна вважати передісторією. Каузального зв’язку між архео
логією та історією немає. Історія, що відбиває найвищу стадію 
людського досвіду, не може постати як deus ех machina* з 
археології. Лише історично свідомий народ здатний принести 
історію на території, де такої свідомості не існує.

За приклад межі між історією і археологією візьмімо 1620 р. 
То був початок історії Нової Англії і водночас кінець археоло
гічної ери в Північній Америці. Тут виразно видно, що наступний 
історичний період не постав і не розвинувся з попереднього 
археологічного (як це стверджують східноєвропейські археологи 
щодо Київської Русі), але був привнесений зовні англійцями, 
які раніше мали розвинуту історичну свідомість. З цього погляду 
історія і археологія не наслідують одна одну.

Історія, як і будь-яка точна наука , є абстрактною інтелек
туальною дисципліною. Насамперед вона концентрується на 
встановленні й систематизації історичних фактів з допомогою 
аналітичних «експериментів», себто на дослідженні специфічних 
проблем, а тоді вже вибудовує відповідні гіпотези. Але оскільки 
історик не може ні відтворити минуле «wie es eigentlich gewesen»** 
(всупереч Ранке), ні «повторити досвіду», ні «оживити минулого» 
подумки (всупереч Дільтею і Кроче), то мусить проводити свій 
аналітичний експеримент у ширшому теоретичному контексті. 
Як зазначив Марк Блок, основою правильного розуміння будь- 
якого «історичного експерименту» є всебічне вивчення функцій 
вибраних історичних фактів, які є складовою загальної 
системи, а не вивчення історичних фактів як таких (всупереч

* Тут: явою (лат.). —Тут і далі по тексту примітки перекладачів.
** Як воно було насправді (нім.).
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Тойнбі, бо є лише один універсальний історичний розвиток, а 
не багато розвитків окремих культур). Ця система або зразок 
включає безліч точок дотику цих історичних фактів в еконо
мічному, культурному чи політичному розвитку на синхронному, 
статичному, діахронному та динамічному рівнях. Завданням 
історика є пізнання системи і відшукання спільного знаменника 
для всіх зібраних фактів.

Історія — це міряна лінеарним часом об’єктивна візія ми
нулого свідомих себе і документуючих свій досвід на письмі 
людських спільностей (а не поодиноких людей). Історія, на 
відміну від ідеології, метафізичної (а отже, міфологізованої) за 
суттю, є коґнітивна наука (logos), і як кожна точна наука вона 
є на рівні абстракцій. Історія не може фізично відтворити минулу 
дійсність у її мільярдних складових елементах; вона досліджує 
функцію історичних фактів.

Історичний факт — найменша самостійна одиниця, що абстра
гується на базі аналізу джерел як одноразовий суспільний факт 
(в історії немає панхронних законів), пов’язаний своїми пучками 
із попередніми і пізнішими фактами у структурі закінчених 
циклів.

Тепер кілька слів про вивчення джерел. Не можна підходити 
до джерела без попереднього філологічного та історичного аналі
зу. Натомість, згідно з Ортеґою-і-Ґассетом, слід охопити всі 
джерела певної епохи, щоб відтворити всю багатоперспективність, 
притаманну їм. Історія є точною наукою, яка може давати точні 
відповіді лише тоді, коли є повне розуміння певної проблеми.

Перш ніж звернутися до проблеми походження Русі, слід 
вирішити деякі методологічні питання. Зі сказаного вище 
очевидно, що появу давньоруської держави можна розглядати 
лише як історичний експеримент у межах загальної системи.

Історія починається від Шумеру в Месопотамії в III тис. 
до н. е. Стародавні греки, які відкрили поняття людини і наукової 
історії, разом з римлянами, цими прагматичними будівниками 
імперії, перенесли фокус історичного розвитку Заходу в басейн 
Mare Nostrum, або Середземного моря. До IX—X ст. н. е. історія 
зосереджувалася головним чином в басейні Mare Nostrum. 
Оскільки Китай на той час був цілком ізольований від Європи, 
він тимчасово випадає з нашої дискусії.

З часу заснування Римської імперії і до IX ст. відбулися 
чотири важливі історичні події, кожна з яких спричинила 
ланцюгову реакцію і мала вплив на походження Русі:



1) Полишення римськими легіонами імперських limes — 
рейнсько-дунайського кордону (бл. 400 р. н. е.) і поява в історії 
франків, фризів і англосаксів.

2) Утворення степової імперії нового типу — Аварського 
союзу з центром на території сучасної Угорщини, бл. 568—
799 pp.; активізація слов’ян і «концентрування» скандинавів.

3) Вторгнення арабів в басейн Mare Nostrum, а хозар до 
Східної Європи (бл. 650 p.), а також аббасидська економічна 
революція (750 p.).

4) Зруйнування Аварської держави, Renovatio imperii* Карла 
Великого (800 p.), «вибух» скандинавів («період вікінгів», 793 р.) 
і слов’янська християнська місія (863 p.).

Ф ранки

Перша історична подія, полишення римлянами limes, викликала 
міграцію народів, утворення Германськими напівцивілізованими 
«союзниками» Риму своїх політичних структур, а також кочових 
союзів на території імперії та суміжних територіях. Найзначнішим 
з цих утворень була ґермано-франкська держава, що виникла спер
шу на території нинішніх Нідерландів, а згодом в Ґаллії, бо варварські 
франки прийняли (496 р.) «правильну», католицьку римську версію 
християнства замість модного тоді серед варварів арійства. Франки 
розбили вестготів при Vouillé (507 p.), внаслідок чого Аквітанія 
стала частиною франкської Ґаллії. Через три десятиліття вони 
захопили також Бургундію разом з Провансом (534—536 pp.).

Так було відновлено римську цілісність земель від берегів 
Ла-Маншу і Північного моря до Середземномор’я. Франкський 
та Фригійський Рейн віднині знову сполучався з басейном Рони, 
яка відновила свою роль найбільшої торговельної артерії, що 
зв’язувала землі меровінґів (з їхнім економічним центром у 
Центральній Ґаллії та Аквітанії) із Середземномор’ям. Ліон 
(Lugdunum), розташований при впадінні Сони у Рону (Rhodanus), 
був столицею Римської Ґаллії у II ст. н. е. і зберіг своє становище 
протягом бургундського правління (470—536 pp.). Подальший 
розвиток інституцій влади у франків, підтримуваний тісним 
співробітництвом з папським Римом, став наріжним каменем 
для розвитку Західної Європи.
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Проте франки, про яких ідеться, перетворилися на Каролінґів 
з центром у пониззі Рейну. Вони осіли не у Ліоні і тим більше 
не в Римі, поширюючи інституції європейської політичної влади 
на північ: після Renovatio імперії Карлом І у 800 р. її столицею 
стало місто Aix-la-Chapelle (Аахен), розташоване у межиріччі 
Маасу та Рейну.

Це було передвістям остаточного перенесення міжнародних 
торговельних шляхів із Середземномор’я до Північної Європи, 
що відбулося між XV і XVII ст.

Кочовики, осідлі імперії та купецтво

Перш ніж розглядати, яке саме значення мали полишення 
римлянами кордонів, утворення Аварської держави і арабське 
вторгнення, необхідно ввести три терміни: 1) «officina gen- 
tium... velut vagina nationum»; 2) «кочова імперія» і «номадизм»; 
і 3) «морські кочовики», зокрема вікінги і варяги.

Перше поняття було введене готським істориком Йорданом 
(551 p.). Розповідаючи про Готів, він зазначив: «З цього острова 
Скандза [Скандинавії], що був кузнею народів (officina gentium) 
чи, точніше, vagina* націй, вийшли, традиційно, Готи зі своїм 
королем Беріґом»6. В Євразії було два місця, звідки починалися 
великі міграції народів: арабська пустеля на заході — «бать
ківщина» всіх семітських народів і пустеля Гобі в Монголії — 
справжня vagina nationum всіх алтайських народів, гунів, тюрків, 
монголів і тунгузо-манчжурів. Протягом століть учені про
понували різні теорії, щоб пояснити це незвичайне явище. Деякі 
середньовічні вчені навіть припускали, що кочовики народжу
валися, як сарана через рівні відтинки часу з піску, і періодично 
повставали у популяційних вибухах. Звичайно, ми не можемо 
погодитися з цим дотепним поясненням, так само, як мусимо 
відкинути деякі сучасні теорії, зокрема й ту, що кліматичні зміни 
висушували степ, викликаючи пересування народів, які (пересу
вання) переростали в тривалі міграційні процеси. Кліматологічні 
дослідження показали, що протягом історичного тисячоліття 
якихось значних змін у кліматі не сталося. Доскіпливе 
дослідження першоджерел, таких, як китайські аннали, виявило 
також, що кочовики могли «вибухати» лише тоді, коли їхні коні

’"Лоно (лат.).
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були добре напоєними, здоровими й міцними. Тобто популяційні 
рухи ніколи не відбувалися під час голоду чи нужди. Аравія та 
Монголія стали центрами популяційних зрушень не тому, що 
були пустелями, а що обидві лежали на перехресті важливих 
торговельних шляхів, які з ’єднували землеробські та політичні 
центри. Прямуючи туди, кочовики здійснювали контроль над 
цими торговельними шляхами і водночас використовували 
можливість шантажувати осідлі держави, пропонуючи їм на вибір 
відступ або грошовий відкуп.

1

Терміни «кочова імперія» і «кочовики» вимагають деяких 
пояснень7. Кочова імперія є mutatis mutandis*, віддзеркаленням 
осідлої імперії. Так само як остання, вона претендує на універ
сальну владу (у випадку з кочовиками, контроль над територією 
вздовж важливого трансконтинентально-торговельного шляху) 
і виразника універсального закону та порядку (давньотюрк. toru) 
у межах свого впливу.

Але між середньовічними кочовою і осідлою імперіями існують 
важливі структурні відмінності. Спробуємо їх окреслити.

Перша відмінність між двома типами імперій була викликана 
економічними умовами. В доісторичний період людства було 
чотири типи економіки: мисливство, рибальство, скотарство і 
землеробство. Якщо землеробство вимагало осідлості, три інші 
типи економіки спирались на мобільний спосіб існування 
(кочівництво). Осідлі землероби (селяни) завжди були основою 
осідлих імперій. Кочова імперія складалася не лише із ско
тарських племен (скажімо, давньомонгольського ке'ег-іїп irgen), 
як це прийнято вважати; лісові мисливські племена (наприклад, 
давньомонгольське hoi-yin irgen) і рибальські племена (приміром, 
предки угрів у Хозарській імперії), які були не менш мобільними, 
сприймалися як законні, сформовані соціальні компоненти 
номадської (кочової) імперії.

Отже, якщо осідла імперія (як-то Китайська або Іранська) 
була стабільною і мала визначену територію, то кочова імперія 
такої території не мала. Її територія могла змінюватись, долу
чаючи нові землі і витискаючи з них найсуттєвіше і найвигідніше

* 3 відповідними змінами (лат.).
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для своєї економіки (наприклад, території найважливіших торго
вельних шляхів).

Безперервність писемної традиції — друга відмінність, прита
манна осідлій імперії (набуток великих світових релігій, таких 
як буддизм), у кочовій імперії була відсутньою. Універсальні 
релігії, що запроваджувались в урбаністичних культурах, притя
гали, як правило, не лише купців, а й широкі верстви населення. 
Продуктом цих релігій, традиційно, були сакральні тексти, що 
містили в собі божественні об’явлення і вводили поняття 
лінеарного часу (хронології), беручи за точку відліку ери рік, 
коли на їхніх пророків сходило одкровення. Мова письмен 
набирала сакрального статусу, і літературні твори цією мовою 
ставали скарбницею «національної», тобто осідлої (терито
ріальної) культури. Зміни династій не порушували цього куль
турного процесу.

Навпаки, ідеал «МаппегЬйпсІе» («союз дужих юнаків») кочових 
імперій не пов’язувався з певною мовою. Головним завданням 
кочової імперії було не забезпечення безперервності «націо
нальної культури», а радше утримання необмеженої влади «дис
циплінованої» спільноти молодих воїнів, яка уособлювала в собі 
політичну організацію, створену для економічного визиску, а 
також убереження її від спокус «продажної» осідлої цивілізації. 
Кочовики легко скидали харизматичний* правлячий клан після 
того, як він втрачав свою силу, і разом з ним відкидали «офі
ційну» мову цього клану.

Кочова держава протягом своєї історії могла змінити не лише 
правлячий клан (династію), свою назву, а й офіційну мову 
(діалект клану, що утворив імперію). Красномовним прикладом 
можуть бути предки угрів, які з 460 до 900 рр. н. е. змінювали
і свій правлячий клан, і свою «національну» назву чотири рази — 
від сабірів до мадярів, тюрків/лебедів, оноґурів**/арпадів, а 
свою офіційну мову тричі — від протомонгольської до гунно- 
булгарської і, опісля, тюркської***.

Отже, з трьох основних елементів кочової імперії два — 
територія і мова правлячого клану — були нестійкими. І лише

* Наділений божою благодаттю, богообраний (давньогр.) .
** Звідти назва «угри*. — Прим, автора.

*** Після їх поселення в Паннонії угорські панівні клани перейняли ще 
латинську та німецьку мову, а накінець при специфічних обставинах державною 
мовою стала фінно-угорська мова їхніх підданих, яких вони гнали з собою із 
Сибіру. — Прим, автора.
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третій елемент, ідея об’єднання всього євразійського степу, 
залишався незмінним. Ця ідея була настільки міцною, що 
підтримувала життя степових імперій протягом двох тисячоліть, 
навіть тоді, коли окремі правлячі клани не могли цього зробити8. 
Зміни в житті правлячих степових кланів були циклічними 
відповідно до їхніх міфологічних уявлень, циклічних за своєю 
природою. Це циклічне світосприймання кочовиків супроти 
лінеарного мислення осідлої цивілізації лежить в основі третьої 
відмінності між двома типами імперій.

Нарешті, четверта відмінність. Якщо поєднання універсальної 
релігії та політики в осідлій цивілізації викликало, як правило, 
появу патримоніального* королівського сану, кочовий харизма- 
тичний вождь-степовик виконував подвійну функцію: в часи миру 
primus inter pares** і водночас беззаперечний посередник у торго
вельних угодах між осідлими імперіями та військовим диктатором 
в часи війни.

Аби зберегти відмінність між двома типами імперій, ми 
вживатимемо рах («союз») для означення кочової імперії, а 
власне «імперія» — для осідлого варіанта. Крім досягнень у 
розвитку військової справи (наприклад, кінні лучники), що 
дозволяло прийти до влади, кочові союзи ніколи і ні в чому не 
були новаторами. Можна навіть твердити, що кочовий союз 
завжди розвивався відповідно до змін в осідлому суспільстві. 
Скажімо, коли окрема землеробська імперія (Іран, Китай, Рим) 
досягала економічної стабільності й розквіту (встановлюючи 
міжнародні торговельні зв'язки), «кочові» харизматичні клани 
відчували спокусу пошукати щастя у загарбанні частини цього 
Ельдорадо.

Для того щоб проілюструвати ці відповідності й синхронізм, 
які існували між степовими кочовими союзами і осідлими 
імперіями, слід пригадати, що III ст. до н. е. було часом розвитку 
не лише трьох осідлих імперій (Риму, Арсасидського Ірану та 
династії Гань у Китаї), а й кочового союзу гунів (сю нну) в 
Монголії. Близько 220 р. н. е. влада всіх цих чотирьох держав 
впала майже одночасово.

Отже, економічний розвиток, а не природні катаклізми, 
спричинили активізацію  vagina nationum  у євразійському

* Спадковий (лат.).
**Перший серед рівних (лат.).
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пустельному степу в період між 200 р. до н. е. і 220 р. н. е., так 
само, як пізніше економічний занепад осідлих імперій викликав 
розпад гунського союзу.

2

Як землеробські, так і скотарські (і мисливсько-рибальські) 
утворення були самодостатніми на общинному і племінному 
рівнях. Скотарі (пастухи) цілорічно перебували в пересувних 
наметових містечках (давньотюрк. аузі), подібно до їхніх осідлих 
сусідів, які обробляли землю біля своїх постійних поселень. Ні 
скотарі, ні осідлі племена не відчували потреби в імперії. Вона 
не була необхідністю чи продуктом їхнього внутрішнього 
структурного розвитку: і до осідлих поселень, і до скотарів вона 
була занесена зовні. Власне, праця селян і кочовиків була 
використана засновниками імперії для своїх політичних цілей.

Ким же були ті засновники?
Це були перші професіонали, тобто професійні воїни та 

міжнародні торговці. Професійний дисциплінований військовий 
клас постав у II тис. до н. е. внаслідок винайдення нової військо
вої техніки — колісниць. Наступний «комунізм воїнів» (винахід, 
мабуть, індоєвропейський) склався у домах неодружених юнаків9, 
де панувала ідеологія «Mannerbunde» і які так уміло ре
конструював Жорж Дюмезіль. Цей культ дужих юнаків існував 
у кількох варіантах, два з яких мають особливе значення для 
нашої проблеми: давньонордичний культ Одіна і давньотюркська 
релігія Тенґрі. Спираючись на ці культи, виникли харизматичні 
клани (племена воїнів), що-претендували на божественне 
походження і спеціалізувалися в управлінні й веденні війн. У 
свою чергу вони породили харизматичних вождів, тобто пізніших 
королів (германське kuning — «людина божественного 
походження») та його почет (comitatus; давньотюрк. buyruq, дав
ньоруське дружина).

Не беручи до уваги роль перших відомих харизматичних 
кланів в осідлих суспільствах — касситських, мітаннійських, 
гіксоських і давньогрецьких воїнів на двоколісних колісницях, 
варто згадати, що бл. 900 р. до н. е. колісниці були витіснені 
комонними воїнами. Запровадниками нової військової техніки 
були загадкові кіммерійці, які також першими використали 
військове вміння кінного скотарського (кочового) суспільства і 
Цим поклали початок для періодичного об’єднання таких
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суспільств у Євразії в політичних цілях. Геродот називає профе
сійних тогочасних комонних воїнів «царськими скіфами* (IV. 
20); сучасна наука часто називає їх «королівськими ордами»; а 
ми їх називатимемо харизматичними кланами.

З

Тривалі торговельні зв’язки почалися, очевидно, в III тис. до 
н. е. між двома найстародавнішими осідлими цивілізаціями в 
долинах річок Єгипту та Месопотамії. Торгівля йшла караванами 
через пустелі, використовуючи оази для зупинок і зустрічей. 
Пізніше ця система караванної торгівлі була поширена на степи 
та пустелі Євразії, де індоєвропейські тохари і соґдійці швидко 
її засвоїли. Першими перевозили товари морем фінікійці, які 
через те скоро запанували на Середземному морі. На Сході 
морську торгівлю розвинули китайці. Ці торговці вийшли з 
міських ринків, тобто міст типу «східного* («аграрного*) або 
♦полісу*.

Торговці, як правило, сприяли утворенню імперії, керованої 
харизматичними кланами. Степовим варіантом став союз 
племен.

В Аравії/М онголії вождем кочового племені міг стати той, 
кому пощастило пограбувати багатий караван. Його слава 
швидко поширювалась, і люди з навколишніх земель стікалися 
до нього, щоб взяти участь у заманливому поході. Якщо він не 
задовольнявся розбійництвом, то переймався ідеєю відновлення 
степового союзу, тоді він приймав імперський титул кагана  
(давньотюрк. дауап, що відповідає давньомонгольськ. да'ап) і 
запроваджував закони (давньотюрк. гбгй, давньомонгольське 
/адо?), придержуючися традиційного степового етичного і 
релігійного кодексу «МаппегЬшкіе*. Згодом починався період 
підготовки майбутнього степового сотігаШБу прикладом якого 
може бути яскравий опис Монгольської держави, очолюваної 
Темучином ( £ ^ § ів  (За’ап), (Чингіс-ханом), що зустрічається в 
усіх першоджерелах. Далі наскоки частішають і набирають 
розмаху, аж поки настає час, коли такий вождь вирішує об’єд
нати всі степові й лісові племена — як споріднені, так і чужі, 
зокрема ті, що живуть в оазах вздовж міжнародних торговельних 
шляхів. Початковий капітал для такого об’єднання давали про
фесійні міжнародні торговці, які, звичайно ж, були зацікавленими 
в підтриманні безпеки вздовж міжнародних торговельних шляхів.
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До XVI ст. лише кочові племена були здатні підтримувати такий 
мир, і саме з цього започаткувалось тісне співробітництво, що 
існувало в міжнародних торговців Євразії з місцевими кочовими 
харизматичними кланами.

З VIII по X ст. мандрівними торговцями були або китайці 
(на Далекому Сході), або східні іранці, головним чином соґдійці 
(у Центральній Азії та Східній Європі), або євреї та франко- 
фризійські жителі земель, що в минулому належали Західній 
Римській імперії (пізніше їхнє місце зайняв саксоно-ґерманський 
Ганзейський Союз).

На цей симбіоз вперше звернув увагу Кашґарі, філолог XI ст., 
який навів тюркське прислів’я: Tatsiz Türk bolmas, bassiz börk 
bolmas10 («Немає Тата [іранського купця] без тюрка [і немає] 
шапки без голови»).

Скажімо, майбутній Чингіс-хан, звичайно, був військовим 
генієм, але без капіталу, який дали йому мусульманські хорезм- 
ські купці (які на той час контролювали торговельні шляхи з 
Китаю до Ірану), він не зміг би утримувати своє величезне 
військо і забезпечити воїнів зброєю та провіантом. Коли настала 
слушна пора для об’єднання степу, тамтешні міжнародні торговці 
зробили все можливе для співробітництва. З джерел нам відомо, 
що після підкорення монголами Китаю та Східної Європи іранські 
купці в Центральній Азії правили там як намісники, відкупники 
тощо. У своїх імперських цілях ці професіонали (воїни і мандрівні 
торговці, яких можна назвати «напівосідлими») частіше віддавали 
перевагу кочовикам, ніж селянам, оскільки саме кочовики завдя
ки способові життя більше годилися для ведення війни.

Так, друга тюркська імперія в Монголії (681—744 pp.) була 
спільною справою харизматичного клану Ашинів з оази в Турфані 
і соґдійців з Ордосу (коліно ріки Хуанхе), яких тюрки називали 
Sir. Співвіднош ення між партнерами було 2:1. За свою 
«пружину» засновники імперії використали скотарські племена 
Центральної Азії, яких китайські джерела називають T’ieh-le. 
Крім того, бл. 100000 китайців, біженців і полонених, взяли 
участь у цьому процесі утворення імперії як бюрократи і 
командири.

Отож, кочові імперії не виникли спонтанно з міфічних 
подвигів степових скотарів. Вони були продуктами обдуманих 
планів професійних засновників імперій, породжених прото- 
урбаністичними цивілізаціями свого часу.
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4

Уже в Стародавньому Єгипті існували степові і морські 
кочовики. І вони були взаємопов’язані. При вивченні так званого 
вікінґівського періоду європейської історії вражає типовість — 
як формальна, так і структуральна — державних утворень 
морських кочовиків. З їхньою появою роль vagina nationum 
локалізувалася або вздовж скелястих берегів, або на півострові 
(Ютландії, Скандинавії, Естонії), або серед боліт і розлогих 
континентальних озер. Ці заболочені місцевості мали зв’язок з 
морем (як Ладога чи, пізніше, Новгород) та важливими торго
вельними шляхами. М обільності степовиків на конях чи 
верблюдах морські кочовики досягали з допомогою кораблів.

5

Як зазначено вище, кочові союзи (Paces) були не творцями, 
а, скоріше, тими, хто переймав і застосовував досягнення осідлих 
цивілізацій. Посередниками між цими двома формами виступали 
вищезгадані мандрівні торговці — вихідці з осідлих держав 
(Ірану, двох Римських імперій та Китаю на сході). Саме вони 
торували торговельні шляхи, проникали до кочових степових і 
напівосідлих «варварських» утворень, засновуючи скрізь, куди 
доходили, ринки та укріплені міста (східного або полісного  
типів). Діяльність торговців надихали степові харизматичні клани 
до організації степових імперій, що мали забезпечувати 
функціонування міжконтинентальної торгівлі. Будучи складовою 
напівосідлих суспільств (як «дисципліновані» воїни), вони 
допомагали також створювати й патримоніальні держави.

Для напівосідлих суспільств були притаманні дві моделі 
існування. Перша, коли торговці входили до місцевих правлячих 
угруповань, через те якийсь час правили колонією. Таким був, 
скажімо, франкський торговий союз Само, який прибл. в 625— 
659 pp. утворив свою політичну структуру серед каринтійців 
та інших «слов’янських» народів Центральної Європи.

Друга модель полягала в тому, що торговці кооперувалися з 
удатливими місцевими племінними вождями, допомагаючи їм 
упроваджувати «прогресивне» правління, як у випадку з Герман
ськими торговцями з Риги, котрі грішми й порадами підтримали 
литовського правителя Ґедиміна (1316— 1341 pp.). Така модель 
була поширена в ранні часи, як правило, на Близькому Сході
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та в Північній Європі. Японський учений Гідегіро Окада 
висвітлив недавно роль міжнародних торговців в утворенні 
політичних структур у Кореї та Японії11.

У такий спосіб торговці допомагали об’єднати різні верстви 
населення на місцях для створення патримоніальної державності. 
Протягом середньовіччя міста й держави степів Євразії, так 
само, як і Балтійського регіону, були засновані не місцевим 
населенням, а іноземними міжнародними купцями. Дана праця 
присвячена у великій мірі виясненню державотворчої ролі у 
Східній Європі торговців, що спиралися на західноримські 
культурні традиції.

6

Кочові союзи мали відносно розвинуті й стратифіковані 
політичні, соціальні, економічні, військові та управлінські 
системи. Розгорнутий опис та обґрунтування цієї тези буде 
подано в п'ятому томі*; тут я обмежусь лише висвітленням 
деяких аспектів, доречних для проблем цього тому.

Кочовий союз (Рах; давньотюрк. /7), скажімо, Друга тюркська 
(T’u-chüe) імперія 680—744 pp. була конфедерацією кількох 
автономних політичних структур: політично і військово органі
зованих племінних кочових (див. нижче) та купецьких угрупо
вань (boddn)y городищ і міст (baldq) та осідлих васальних держав. 
Населення таких імперій ділилося на чотири класи, з яких три 
складали вільні й васали — племінна знать (buyruq—comitatus— 
дружина), вищий клас вільних людей і рядові члени (qaraboddn), 
а четвертий — раби, хоча класичного рабства там не існувало. 
Влада зосередж увалася в руках клану, племені та знаті 
(засновника союзу); в нашому випадку таким кланом виступали 
тюрки (Türk); а також споріднених (через шлюби) кочових 
племен; союзної іранської (по відношенню до другої тюркської 
держави — согдійської) купецької еліти (Sir); та високопос
тавлених китайських полонених, що служили радниками та 
адміністраторами.

Рах (Імперія) складалася з двох половин (лівої та правої) і 
поділялася на центр та провінції. До центру традиційно входили

* У міжчасі я сформулював свої погляди в доповіді у Сполето (Італія) 
29 квітня 1987 р.: «The Distinctive Features of thè «Pax Nomadica*. Див.: Settimane 
di studio del Centro Italiano di studi suU’alto medioevo. XXXV, Spoleto. 1988. C. 749— 
788. — Прим, автора.
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чотири змінні резиденції (огсіи) колегії правлячої династії (по 
дві в кожній з половин), з відповідним підрозділом дружинників 
(Ьиугщ ). У резиденціях зосереджувалась централізована бюрок
ратія Рах-у, міністри різних рівнів (/яг^д*), головні фінансові 
чиновники, воєначальники тощо; всі уряди були встановлені 
попарно (для лівої половини й для правої).

Провінцію складали, з одного боку, союзи об’єднаних племен, 
а з другого — міста й підлеглі держави. Управління провінцією 
здійснювалося на двох рівнях: на нижчому — місцевою знаттю 
(спадковою чи обраною, як у деяких містах), що мала відповідні 
тюркські титули (зокрема, іІ^аЬаг та ігкіп), на вищому — 
сановниками тюркської династії або членами її племені (примі
ром, Шсідп). Названі урядники адміністрували три галузі 
управління: ( 1) загальний контроль, (2) система оподаткування; 
(3) військові справи. Всі уряди й титули були укладені в ретельно 
розроблену етратифіковану систему рангів.

Для досягнення основної релігійної і політичної мети тен- 
ґріанства, а саме — всесвітнього панування (звичайно, йшлося 
про степову частину Євразії), уряд союзу спрямовував зусилля 
на виконання двох основних установок: ( 1) збирання данини 
(товарами чи грішми) для утримання держави та її правлячої 
еліти, зокрема династії та дружини; (2) поповнення війська. 
Для зручності у збиранні данини імперія поділялася на чотири 
економічні об’єднання, кожне з яких робило свій внесок до 
скарбниці. Три об’єднання чи групи — кочовики (пастухи, 
мисливці та рибалки), землероби й городяни — проживали в 
межах союзу; четверту групу складали підлеглі осідлі держави. 
Очевидно, що надходжень із цих джерел було недостатньо для 
покриття витрат імперії, тому їх доповнювали і в інший спосіб 
(див. наступний параграф).

Для забезпечення постійного поповнення війська (всупереч 
поширеній думці, кочове військо не охоплювало всього населен
ня) кочовий союз поділявся на військові регіони, округи 
(давньотюрк. од або оузг). Такий поділ обумовлювався спромож
ністю племені чи об’єднання поставити 10.000 воїнів Ш тап), 
найчастіше по два дорослих чоловіка з одного господарства. 
Практично це означало, що кожне велике етнічне утворення 
було розділеним, і водночас кілька маленьких племен могли 
скласти один такий військово-політичний регіон.
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Чому кочові союзи нападали на осідлі імперії? Відповідь на 
це запитання, що довгий час викликало суперечки, насправді є 
дуже простою. Тільки причини цього явища слід шукати зовсім 
не в природженому потягу кочовиків до крові та грабунку. 
Скоріше мова тут про чітко продуману економічну політику. В 
доімперську добу племінні об’єднання пастухів (кочовиків) були 
економічно цілком самодостатні. Після утворення союзу (Рах-у) 
його військовий та бюрократичний апарат вимагав постійного 
збільшення джерел прибутку, особливо — притоку грошей. Такі 
прибутки могла дати лише високорозвинена й стратифікована 
економіка осідлої держави. Тому кочові правителі й шукали 
засобів для «розкупорювання» осідлої економіки.

Цього вони досягали двома шляхами: або збираючи щорічну 
данину погрозами ч и / і  наскоками (як, скажімо, це зробив 
правитель сюнну* Гу-лу-ку в 89 р. до н. е.). Або ж — через 
торгівлю. Дуже часто обидва способи поєднувалися, оскільки в 
патримоніальній державі (а саме цей тип існував у період, про 
який ідеться) торгівля була монополією імператора (так само, 
як правителів кочових союзів). Тому жахливі наскоки кочовиків 
на вдало обраний об’єкт здійснювалися з єдиною метою — 
змусити осідлого правителя встановити кордони ринків. Саме в 
такий спосіб, скажімо, тюркський каган Гє-лі (степовики) 
одержав право торгівлі в Пеі-лоу-куані (в 624 р.), а конунґи 
русів (морські кочовики) Олег (Helgi) та Ігор (Ingvarr) змушували 
візантійських імператорів укладати подібні торговельні угоди 
(907, 911, 944 рр.).

Кочовики не були зацікавлені в постійній окупації осідлих 
утворень (приміром, половці, що часто здійснювали наскоки на 
руські землі, зовсім не бажали управляти ними). Натомість 
вважали за краще підтримувати навіть слабких імператорів (у 
даному випадку — китайських), що їх могли визискувати й 
контролювати, як це робили уйґури з останніми імператорами 
династії Тан у другій половині IX ст. Зрозуміло, що такі китайські 
імператори, які очолювали діючий уряд, мали ширші можливості 
сплачувати гроші, ніж при окупації їхньої держави іноземцями. 
Монголи зруйнували Київ 1240 року тому, що він втратив

* Сюнну (сюн-ну) — одна із назв давніх кочових племен території сучасної 
Монголії та Північного Китаю. Інакше — гуни.
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значення міжнародного ринку, і, навпаки, не загрожували 
Новгороду — відомому торговельному центру, пов’язаному з важ
ливими балтійськими ринками. Лише тоді, коли осідла держава 
реально занепадала (як це сталося з деякими династіями Китаю 
іноземного походження, позбавленими зв ’язків з місцевим 
населенням), кочові правителі змушені були заповнювати 
вакуум, окупуючи ту імперію. Так монголи в 1230— 1234 рр. 
захопили державу Джінь у Північному Китаї; вони були алтай
ського (чжурдженського) походження.

8

Характерною ознакою Османської імперії, що дивувало і 
сучасників, і наступних дослідників, було її утворення й 
існування протягом довгого часу як спільного починання 
трьох  у груп ован ь : х а р и зм ати ч н о го  клану  Каї [£?дуі], 
прикордонних воїнів, що воювали з невірними (&й2Ї\ сотіїаШБ 
у становленні), і торговельно-ремісничих союзів-ґільдій, 
об ’єднаних ісламською  версією  тен ґр іан сько ї рел ігії 
(Іиіихю хиа) . А ле, коли  во л о д ін н я  О см ан ськ о го  дому 
перетворилося на імперію, зросли потреби військової еліти 
й правлячої бюрократії. Гроші на їхнє утримання можна було 
добути тільки у підлеглих осідлих християнських державах. 
Це складне завдання покладалося на спеціально створену 
еліту, позбавлену кровних зв ’язків. Отже, щоб вийти із 
складного  стан ови щ а, для найвищ их посад в ім п ер ії 
набиралися спеціально витреновані раби, створюючи в такий 
спосіб систему куллук ^ и ііи ц ] . Імовірно, що система була 
запозичена в іранських мандрівних торговців з Центральної 
Азії, які часто й надовго полишали свої домівки. Однак 
османи не перші запровадили систему спеціального навчання 
рабів для посад державної правлячої еліти. Так уже було в 
середи н і VI с т ., коли н евел и чка  група м олодих, але 
підприємливих шукачів пригод, алтайського та іранського 
походження, чисельністю в кілька тисяч чоловік, з ’явилася 
в Європі. Вони назвали себе аварами — від назви колишнього 
могутнього степового союзу, що забезпечувало їм покору 
віддалених племен, завойованих колишніми аварами.

З ’явившись у Центральній Європі, псевдоавари обрали для 
здійснення своїх намірів невідомий досі народ — предків слов’ян. 
По-перше: з-поміж них вони набирали рекрутів для нового типу
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війська, спроможного воювати як на суші, так і на морі*; також 
брали їх для керівних посад, перетворюючи після відповідного 
вишколу на так званих fsu-pana (звідси слов’янське «жупан»), 
дослівно — «пастухи (людських) отар», подібно до пізніших 
comitatus. По-друге: використовували слов’ян як «гарматне 
м’ясо», befulci — так називали слов’ян у тогочасній франкській 
хроніці псевдо-Фредеґара, «бо вони двічі поспіль нападали своїм 
військом, захищаючи «гунів» [тобто аварів]»12. Відбір псевдо- 
аварами слов’ян для своїх цілей обумовив появу цих останніх 
на історичній арені.

Англосакси

Сер Френк Стентон, маститий фахівець з історії англосак
сонської Англії, зробив дуже важливе відкриття, вказавши на 
різницю між Германськими народами, які загарбали Ґаллію, 
Іспанію та Італію (після 375 p.), і англосаксами (після прйбл. 
450 p.). Якщо першу групу складали племена, очолювані 
племінними вождями, то другу — банди шукачів пригод, 
нащадки принаймні трьох Германських народів — англів, саксів 
та ютів, чиї ватажки претендували на божественне походження. 
Королівський сан для англосаксів, пише Стентон, «означав не 
так політичну владу, як божественну спадковість»13. Така зміна 
у ставленні до правителя пояснювалася впливом степової 
ідеології. Між 375 і 453 роками германські (зокрема Готські) 
народи були частиною гунської держави. Гунський вождь Аттіла 
(пом. у 453 р.) оспіваний у германському героїчному епосі. Згідно 
із «Геймскрінґля»**, Одін (W oden), бог Германської військової 
верхівки та торговців (пор. з латинським прототипом Меркурієм 
і давньоруським Велесом — скотий богь), а також родо
начальник англосакської та скандинавської династій, прийшов, 
як переказ до Скандинавії з берегів гуцського Танаїсу (Дону). 
Першопредок найвідомішого скандинавського племінного клану 
Інглінґар, до якого належить ісландський історик Арі Мудрий

* Див. тепер мою працю: «The Slavs and thè Avars* / /  Settimane di Studio 
del Centro Italiano di studi sull’alto medioevo. XXX, t . 2, Spoleto, 1983, c. 353— 
435. — Прим, автора.

** «Геймскрінґля» («Круг земний*) — одне з найбільших зведень 
Давньоскандинавських саґ, укладене ісландським істориком XIII ст. Сноррі 
Стурлуссоном.
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(пом. у 1148 p.), мав імперський титул Tyrkja-Konungr, тобто 
кагана (пор. із давньосканд. Grikkja-konungr «базилевс»).

Ф ризи

Фризи, що заселяли ланцюг болотистих островів між Рейном 
та півостровом Ютландія, виступали, починаючи з VII до XII ст., 
головними посередниками в торгівлі між англосаксами, фла
мандцями, середземноморцями, жителями південної Франції, 
Рейнською долиною, Скандинавією і Богемією, аж поки, вже як 
голландці, вони запанували на Атлантиці в XIV—XVIII ст. Для 
полегшення торгівлі фризи між 689-м і 720 pp. входили до складу 
франкської держави, прийняли франкську версію християнства 
й за англосаксонським зразком карбували власні гроші. Вони 
також першими з-поміж інших народів у європейській історії 
якнайефективніше використали річки як шляхи для міжнародної 
торгівлі. Так само, як східних іранців та пізніх балтійських і 
східноєвропейських фінів, їх можна вважати класичним зразком 
соціо-економічного суспільства так званих «річкових кочовиків». 
Термін «річкові шляхи», як і будь-який інший, не є цілком 
точним. У деяких випадках, коли річки на довгих відрізках були 
бурхливими, використовувалася не лише водна гладінь, а й 
береги, як, скажімо, на Роні. Коли доводилося долати такі значні 
перешкоди, як Дніпровські пороги, річкові басейни поєднувалися 
ретельно виробленою системою волоків та примітивних обхід
них шляхів. Все залежало від погоди та інших умов, включаючи 
і місцеві воєнні конфлікти.

Найважливіші річкові торговельні шляхи в той період (прибл. 
650 — 1100) були такі:

Період 

до VII—УШ ст.

• На Заході
Долина Рони (Родан) у 

поєднанні із Соною, Сеною, 
Мозелем та Рейном на півночі, 
з трьома кінцевими пунктами 
на південному сході — Кон
стантинополем, Алексаддрі- 
єю, Антіохією.

На Сході
Шлях по Волзі до Цен

тральної Азії та Сасанідської 
держави.
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V III—IX ст. Шлях по Рейну, пов’язаний
альпійськими перевалами 
(зокрема через гору Ценіс) 
з річкою По і кінцевим 
пунктом у Константинополі 
(пізніше Венеції).

Шлях по Волзі, пов’язаний 
з Невою або (пізніше) з 
Північною Двіною (і Бі
лим морем), з головними 
кінцевими пунктами в 
хозарському Ітилі, мусуль
манському Багдаді або у 
Волзькому Булгарі та Хорез- 
мі.

IX—X ст. Шлях по Дунаю з кінцеви
ми пунктами в Ітилі та Кон
стантинополі.

Шлях по Двіні — Оці, 
пов’язаний з волзьким 
шляхом і /або з річками 
Донець/Дон.

X—XI ст. Шлях по Ельбі —Дунаю (Маг
дебург, Ерфурт, Нюрнберг, 
Регенсбург), взаємопов’язаний 
з Рейнським шляхом, з голов
ним кінцевим пунктом у Кон
стантинополі (з відгалуженням 
у Празі).

Шлях по Дніпру («з варяг 
у греки») з головними кін
цевими пунктами в Аль- 
дейґюборгу (Ладозі), Нов
городі, Києві та Констан
тинополі.

Вікінґи і варяги

З VIII по X ст. існувало лише два типи торговельних поселень 
у Євразії: на сході був перський var , варіант східного міста 
(приватної власності) або поєднання вару з класичним полісом; 
на заході більш-менш постійне місце для мандрівних купців 
називалося Германською vik (латиною portus) і було поруч з 
городищем чи резиденцією єпископа. Кордон між поселеннями 
типу var і vik проходив по річці Ельбі*.

В обох типах поселень місцеві чи іноземні робітники ставали 
на службу до купців як охоронці, найманці та моряки, як це 
пізніше робили козаки в Східній Європі. На захід від Ельби тих 
людей називали вікінгами, на схід — варягами ( Vceringr). Час

* Докладніше про ті поселення див. у моїх пізніших працях: «Did the Arabs 
call the Vikings Magians?» / /  Atti del 12# Congresso internazionale di studi 
sull’alto medioevo. The Seventh International Saga Conference. Spoleto, 1990. 
C. 463—479; «At the Dawn of Christinnity in Rus» / /  Harvard Ukrainian Studies, 
v- 12 — 13, Cambridge, M assachusetts, 1990. C. 87— 113. — Прим, автора.
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від часу робітники боролися за незалеж ність від своїх 
наймителів. Чудово знаючи справу, вони, як правило, досягали 
успіхів, хоча середньовічні хроністи й називали ті несподівані і 
самовільні акції «дивами» та «трагедіями». Марно намагатися 
визначити національність вікінгів і варягів. Вони її не мали. Це 
були просто професіонали, готові стати на службу до будь- 
кого, кому потребувалося їхнє вміння і хто міг платити за роботу.

Прибутки ще більше зміцнювали торгове співробітництво між 
морськими та степовими кочовиками, а також між степовиками 
та їхніми пособниками — вікінгами, варягами та іншими. 
Яскравим прикладом цьому можуть служити предки сучасних 
угорців: саме угорські (з-над Обі та Іртиша) річкові кочовики 
стали партнерами тюркських степовиків.

Зростання м іж континентальної торгівлі

Східна Європа вийшла на історичний кін, себто вступила в 
період писемної історії, в IX ст. як результат її відкриття 
цивілізацією Середземного моря. Відтоді там був створений ко
лоніальний «двійник» — культурно-економічний регіон Бал
тійського моря. Виникає цілком слушне запитання: чому це 
сталося саме в IX ст., а не в V чи XII ст.? Що спонукало 
середземноморську культуру до відкриття Східної Європи саме 
в той час?

Поява ісламської арабської держави прибл. 650 р. розділила 
Середземномор’я на дві незалежні частини — мусульманський 
південь та прибережну частину сходу, і християнське північне 
узбережжя. Бл. 740 р. араби беруть під свій контроль всю 
територію, яку при своїх засобах могли здобути. 711 р. вони 
досягають Атлантичного океану на заході. Класична назва кінця 
землі РгеШт Негсиїеит  була зм інена на арабську «Гора 
полководця Таріка», або Гібралтар, що зберігається й досі. На 
півночі араби просунулися аж до франкської Ґаллії, однак, побиті 
франками у битвах під Туром і Пуатьє, мусили визнати Піренеї 
розумною межею. На півдні вони досягли Сахари, проте не 
змогли перетнути її на своїх верблюдах, тому зробили своїм 
південним кордоном. На сході дісталися до річок Сирдар’ї й 
Таразу, де несподівана зустріч з китайським військом, що на 
них чекало, переконала обидві сторони в необхідності прове
дення тут кордону.
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У розпал завоювань араби не знали економічних проблем, бо 
величезна воєнна здобич породжувала систему своєрідної державної 
суспільної опіки. Однак 740 р. ті прибутки виявилися вже недо
статніми, що змусило замінити воєнізовану економіку більш 
продуктивною. Іншими словами, треба було відновити діяльність 
мануфактур обох римських імперій (західної і східної), а також перських. 
Тому перед новими аббасидськими правителями постала знайома для 
нас проблема — де взяти ресурси для перетворень? До технічної 
революції XIX ст. єдиним вигідним джерелом таких ресурсів були 
раби. Але де їх брати? Ні мусульманам, ні християнам релігія не 
дозволяла робити рабами своїх єдиновірців. Війни, що спалахували 
між християнами і мусульманами, давали полонених, однак обидві 
сторони намагалися обмінятися ними. Тепер на заповідники потенційних 
рабів перетворилися неозорі території, розташовані за межами того
часної ойкумени — на схід від Ельби та на захід і північ від Сирдар’ї. Ці 
«заповідники» стали окреслюватися середземноморським терміном 
^ІаЬ^БсІау. Сама ідея работоргівлі неприйнятна для нас сьогодні. 
Але в середньовіччі, так само як і за часів Римської імперії, раби вважалися 
просто товаром, до того ж неабияким. Постачання рабами було справою 
респектабельною, що вимагала і досвіду, і підприємливості, й підготовки. 
Нові торговці об’єднувалися у своїх цілях з місцевими работорговцями, 
а також з кримсько-кубансько-донськими (чорними) булгарами та 
хозарами — спадкоємцями Боспорського царства, однієї з 
елліністичних патримоніальних держав і центру работоргівлі.

Іудейські радан іти  й неіудейські торговці 
з Рутенії (> Р о д е зу ) /Ф р и з і ї

Відтоді територія, названа Саклабією [^ацІаЬіуа], стала місцем 
полювання на сакалібів [мдаІіЬа], або рабів (як це було з 
Африкою в XVI — XVIII ст.). Представники класичного періоду 
ісламської науки (X ст.), арабські географи, детально описували, 
як саме діяли мисливці за рабами з християнського Заходу 
(франки, іспанці) та ісламського Сходу (хорезмці). Були створені 
спеціальні факторії у Вердуні на заході та в Хорезмі на сході, 
Що займалися продукуванням євнухів.

Арабський автор IX ст. Ібн-Хордадбег, начальник аббасидської 
пошти (розвідки), який досконало знав торговельні шляхи й торго
вельні товариства, що прибували до халіфату, повідомляє лише про 
ДВІ міжнародні компанії, пов’язані з работоргівлею в Євразії: іудейських
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Раданітів та неіудейських Рус (Rüs). При доскіпливому аналізі цього 
та інших джерел стає зрозуміло, що компанії діяли не одночасно — 
корпорація Рус замінила раданійську в Східній Європі. Поряд із 
«Бертинськими анналами», де під 839 р. згадується правитель 
політичної організації, названої терміном Рос (Rhos = візант . ‘Pffiq), 
повідомлення Ібн-Хордадбега, написане між 840-м та 880 рр., є 
найранішою згадкою про Русів у писемних джерелах.

Але тоді виникає природне запитання: як руси, що тільки-но 
виринули з безвісті, могли виявитися вправними міжнародними 
торговцями? Хто ж вони були? Безумовно, не примітивним племінним 
угрупованням, яке не знало ні географії, ні іноземних мов, ні економіки. 
Принаймні вони мусили володіти основами законів торгівлі й, що 
важливіше, вміли зажити довіри у тодішній світовій комерції.

Історія свідчить, що міжнародну торгівлю успішно ведуть 
лише ті держави, які здатні підтримати торговця й забезпечити 
його вірчими грамотами. Ці переваги групам міжнародних тор
говців могла надати виключно імперська традиція. У IX—X ст. 
існували дві такі традиції: римська (західна і східна) і арабська 
(Сасанідська державна спадщина). Раданіти (ar-Rädäniya) і Рус 
(Rüs) виникли в римській Ґаллії, Раданіти — навколо Марселя 
й Арля (шлях ріки Рони-Родану)*, а Рус (ar-Rüs)— на території 
сучасної південної частини Центральної Франції, біля Родезу, 
колишньої Рутенії, назва якої походить від кельтсько-латинського 
Ruteni або Ruti, що дало у середньонімецькій мові форму Ruzzi, яку 
в дельті Рейну, де не було фонеми [ц], сприйняли як Russi (Rus)ÌA.

Раданіти відкрили Східну Європу як торговельну базу 
невдовзі після 750 р. і, як свідчить нумізматика, активно 
діяли до 830-х рр.: раданіти продавали рабів за срібні 
монети, що називалися дирхемами й карбувалися в Кай- 
рувані у Північній Африці. Скарби дирхемів, знайдені в 
Східній Європі, обмежуються монетами, карбованими між 
760-м та 830 рр.

Стає зрозумілим, чому саме раданіти були першими серед 
торговців, які досягли Східної Європи. З поділом Середземного 
моря між християнами й мусульманами бл. 660 року ні ті, ні 
другі вже не могли вільно подорожувати чи вести торгівлю 
морем, перебуваючи в перманентному стані війни. Лише колишні 
римські городяни іудейської віри мали змогу безпечно про

* Вони мали ще свою факторію у передмісті Багдада (КаЬсІйп). — Прим, 
автора.
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пливати з Марселя до Кайрувана (Північна Африка) і звідти — 
до Константинополя. їхньою ціллю була столиця тюркської 
Хозарії, де можна було легко придбати рабів. Волга і Дон швидко 
перетворилися на важливі шляхи работоргівлі, відомі в арабських 
джерелах як Nahr as-Saqaliba, що означало «Головний шлях 
рабів» (а зовсім не «слов’янська ріка», як часто вважають 
патріотично настроєні східноєвропейські історики).

Наслідком співробітництва раданітів з Хозарією стало 
прийняття військовими й цивільними вождями хозарської дер
жави іудаїзму. Це спричинило внутрішні конфлікти, оскільки 
ідеологічний вождь Хозарії — каган — відчував обов’язок до
тримуватися давньотюркської релігії.

Тим часом неіудейські співторговці з Родезу (Рутенії) також 
забажали пошукати щастя в східному Ельдорадо. А що не могли 
скористатися Середземним морем, то (подібно до Христофора 
Колумба в пізніші часи) вирішили дістатися до мети в обхід.

Скандинавська традиція подає як подію першорядного 
значення битву під Бравеліром між давньоданською (Skjqldun- 
gar) і фризькою (рутенською) династіями, битву, що її сучасні 
дослідники датують прибл. 770 р. і що принесла перемогу фри
зам. Оскільки серед учасників битви фігурує в різних варіантах 
назва Rus , можна припустити, що на той час родезьке торго
вельне угруповання вже вступило в суперництво з раданітами.

Морські плавання фризів зійшлися хронологічно з англосаксь
кою колонізацією Британії (прибл. 440 p.), і вони тривалий час 
утримували монополію в мореплавстві на півночі, однак, 
зрештою, поступилися скандинавам, які в IX ст. досягли знамен
них успіхів у суднобудуванні і які переймали їхній досвід. 
Дорестад, фризька емпорія, або торгове місто, розташоване між 
фортецею Каролінґів та розгалуженням рейнської дельти, 
спеціалізувалося на східноєвропейській комерції. Встановивши 
основний berik (судовий район) і головний ринок у Реріку (<Берік) 
на західній балтійській ободритській* території (імовірно, 
поблизу пізнішого міста Любек), фризи у співпраці зі сканди
навськими вождями, яким свербіло здобути нові джерела 
прибутку, поступово взяли під контроль Балтійське море. 
Невдовзі біркські (birka-berik) поселення виникли уздовж 
балтійського узбережжя в кожній зручній гавані. Вони були

* Одне з тогочасних слов’янських племінних об’єднань прибалтійської зони.
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предтечами міст пізнішої Ганзейської Ліги, й одне з них, Бір- 
ка, місто у шведській Уппландії, посіло провідну роль через 
зручне для торгівлі розташування (бл. 800— 1000). Це означає, 
що певний час назви Рус і Бірка були чи не торговими марками 
компаній з Родезу.

В иникнення балтійської економічної зони

Завдяки фризьким посередникам родезьке торговельне 
об’єднання мало в своєму розпорядженні кваліфікованих наві
гаторів, підлеглих суворим скандинавським правителям — конун- 
ґам. Вони швидко утворили «данське* товариство морських ко
човиків і наприкінці IX ст. виступили як вікінґи.

Невдовзі морський шлях проклали довкола Скандинавського 
півострова, відкривши при цьому землю під назвою Біармія (Чудь 
Заволоцька). Було відкрито також шлях із Бірки в шведській 
Уппландії через Бірку на Аландських островах і Фінську затоку 
до ріки Нева. Обидва маршрути прямували до басейну Волги. 
Як тільки були торовані ці нові шляхи до Ельдорадо, торговельне 
товариство русів почало закладати вздовж них поселення. 
Найважливіші з тих поселень лежали поблизу Ярославля й — 
пізніше — Ростова (Сарське городище за давніми літописами) 
на землях фінських мерян. Правив ними харизматичний 
вікінґівський клан Інґлінґарів. Інший фризько-руський Трансбал- 
тійський шлях вів із вендського міста Берік (Рерік, після 804 р. 
данське місто Гедебю) до гирла Західної Двіни (Б іта ), про
довжуючись через систему волоків аж до Оки — головної захід
ної притоки Волги.

У Гнєздовському курганному могильнику (побл. сучасного 
Смоленська) 3 826 поховань свідчать про варязьку діяльність у 
IX, X та XI ст. Під проводом «Готського» клану Ільфінґів були 
засновані два важливі торгові поселення — Полоцьк і Смоленськ, 
їх колонізовано балтійськими вендами, яких їх сусіди називали 
кривичами. З часом поселення перетворилися на міста-держави 
або об’єднання міст-держав, які запрошували до керівництва 
досвідчених членів балтійських харизматичних кланів. Одним з 
таких об’єднань була конфедерація трьох міст — Старої Ладоги 
(АМеі£ІиЬог§), Білоозера та Ізборська, кожне з яких пред
ставляло свою етнічну групу: Стара Ладога — естів; Білоозеро — 
вепсів (весь); Ізборськ — слов’янських вендів. В середині IX ст.



вони «запросили на правління» — тобто визнали владу — могут
нього фризько-данського короля Рьоріка (Рюрика).

Пізніше Новгород (який виник прибл. 900 р.) так само обрав 
собі Гостомисла з вендського харизматичного клану.

Отже, між 800-м і 860 pp. Східну Європу поділили на дві сфери 
впливу. Південь утримували три раніші кочові союзи (авари, 
булгари і хозари), а Північно-Східну Європу («Велику Швецію», 
тобто «Велику Скіфію») захопили новостворені балтійські 
суспільства, на чолі яких стояли харизматичні клани (в першу 
чергу Інґлінґи й представники торговельного товариства Rus).

На жаль, бракує прямих свідчень очевидців, які проходили 
шляхами, торованими завдяки співпраці фризів, русів та вікінґів. 
Однак немає підстав сумніватися і в тому, що підприємливі 
люди й громади мореплавців випробовували долю в східно
європейській торгівлі самотужки, безвідносно до торговельних 
об’єднань. А деякі члени русо-фризьких торгових емпорій шукали 
щастя навіть поза цими неозорими територіями.

Суспільства Балтійського регіону, які тепер розвивалися, зви
чайно ж не складали національної культури в сучасному розу
мінні. Дани, фризи й руси були поліетнічною, багатомовною, 
безтериторіальною спільністю морських кочовиків та жителів 
почасти «східних», а подекуди полісних міст і торговельних 
поселень. Руси й фризи виступали міжнародними торговцями, 
що підтверджує теорію про створення ринку як економічної 
організації саме торговцями, а не селянами чи ремісниками. 
Цей тип спеціалізованого суспільства «нижчої» культури ще не 
знав літератури чи сакральних текстів — основи культури «ви
щої». У міських торговельних поселеннях користувалися кілько
ма мовами залежно від функцій. Місцевою спілкувалися сім’ї 
чи роди, а дві чи більше linguae francae служили для професійного 
вжитку. Таким чином, оте професійне суспільство типу «нижчої 
культури» не було обмежене ні певною конкретною територією, 
ні «вищою» релігією (священний закон), об’явлення якої закріп
ляється письмом (писемна мова).

Коли Константин Багрянородний наводив дві назви 
Дніпровських порогів, він просто узгоджував дві linguae francae 
(скандинавську і слов’янську), що їх вживали представники 
балтійської культури вздовж дніпровського торгового шляху в 
X ст. Хорезмці й гунно-булгари обслуговували волзький торговий 
шлях, тоді як у басейні Північної Двіни продовжували вживати 
чудську (староестонську) та середньоперську (Pahlavi) мови.
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Тож зрозуміло, що говорити про шведську національну куль- 
туру VIII—X ст. немає сенсу. В балтійській спільності всі її 
складові елементи — нормани, венди (слов'яни), балти й фі
ни — були рівнозначними. Поскільки високорозвинутий релі
гійний культ Männerbünde процвітав тоді в шведській Уппсалі 
— місці, самою природою створеному для центру морських 
авантюр, власні імена скандинавського походження стали 
популярними незалежно від справжнього місця народження. 
Стало звичаєм (відомим через Рюриковичів) мати два чи більше 
імен, відповідно до професійних чи подружніх зв'язків.

К аганат  Русі

Каварська революція в Хозарії*, описана Константином 
Багрянородним, була боротьбою кагана та його союзників за 
визволення з-під влади мажордома (beg) та нав'язування ним 
іудаїзму. Після поразки хозарський каган змушений був 
полишити країну й шукати прихистку в поселенні торгової 
громади русів біля Ростова. Давньоскандинавські та східні 
джерела натякають на те, що його сини взяли собі в дружини 
дівчат з клану Інґлінґів «з Уппсали» — найзначнішої династії 
всієї балтійської зони. Оскільки каган мав політичну харизму**, 
то його перебування в торговому поселенні торгової громади 
русів піднесло це поселення до рівня державного політичного 
центру, вирізнивши його з-поміж колоній, керованих представ
никами інших «варягів», таких, як двінська колонія Ільфінґарів. 
Так виник Руський каганат, свідчення про який з'являються 
вперше 839 р.

Мабуть, не випадково візантійський імператор опікувався 
безпекою посланців русів (Rhos), адже з часів Іраклія (пом. 641 р.) 
між Візантією та Хозарською династією існували традиційні 
дружні зв’язки. У знаменитій проповіді митрополита Іларіона 
«Слово про закон і благодать» Володимира Великого звеличено 
каганом , титул, який дозволяв йому одружитися з Анною 
порфирородною — тобто призначеною саме для королівської 
спальні. Анну попередньо відмовили від західного імператора 
Оттона II, якого вважали вискочнем.

* Кавари — частина хозарських племен, яка в результаті повстання бл. 840 р. 
відділилася від Хозарського каганату.

** Тобто належав до роду, наділеного божою благодаттю.
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(Вже протягом 830-х pp. волзькі руси відтіснили раданітів 
як конкурента у Східній Європі).

Приборкання аварів і моравська місія

Вище ми розглядали Східну Європу переважно з північної 
балтійської перспективи. Тепер придивимося до подій у степу, 
які переросли в типову кооперацію морських кочовиків (так 
званих вікінгів чи варягів) із степовиками (Хозарською динас
тією). Цей синтез і сприяв появі в IX—X ст. Волзько-Руського 
каганату. До того ж дві події в Середземномор’ї наприкінці
IX ст. ще більше зміцнили той синтез: приборкання аварів Кар- 
лом Великим і Кирило-Мефодіївська місія.

Завоювання Карлом Великим могутньої аварської держави 
на сході Центральної Європи зможливили Renovatio imperii
800 р. та «умиротворіння» слов’ян, які входили до складу колиш
ньої Аварської імперії. Безсумнівно, діяльність Карла Великого 
переслідувала економічні цілі — встановлення сухопутного 
шляху до хозарського Ітиля, того самого знаменитого шляху з 
Реґенсбурґа (Ратизбони) до Ітиля, що на ньому постали Київ і 
пізніше Відень.

Приборкання аварів було нелегкою справою. 860 р. обидва 
Рими (хоч і не дотримувалися дружніх стосунків через ворож
нечу патріарха Фотія і папи Николая І) вирішили заповнити 
порожнечу після занепаду аварської держави шляхом піднесення 
колишніх аварських рабів — слов’ян. Віднині їхня варварська 
говірка мала стати місійною, а потім і сакральною мовою, такою, 
як староєврейська, грецька й латина. Оскільки на той час лише 
Константинополь мав учених,' здатних створити нову місійну 
мову й нею перекласти християнські священні писання, брати 
Константин (Кирило) й Мефодій, друзі Фотія, вирушили із 
східної столиці християнства до Моравії, що лежала на території, 
на яку претендував папа римський.

Парадокс місії Кирила й Мефодія полягав у тому, що 
моравські князі, ці homines novi*, спадкоємці харизми Аварської 
імперії, не зуміли скористатися перевагами запропонованої їм 
надзвичайно важливої культурної зброї. Прийнявши було христи
янство слов’янського обряду в надії, що їхні баварські сусіди

* Нові люди (лат.). 
4  7-142



98 Загальний вступ

поставляться до них як до рівних, вони з обуренням усвідомили, 
що для досягнення тої життєво важливої мети обрали хибний 
шлях. Тож моравські князі заборонили діяльність слов’янських 
місіонерів (після смерті братів) і змінили свій «гірший» обряд 
на повноцінний — католицький.

Але в той самий час болгарські правителі, які протягом майже 
двох століть виснажувалися в боротьбі за вищість з візан
тійськими імператорами, вирішили об’єднатися з підлеглими їм 
слов’янами в єдину державну структуру. Заради свого визнання 
як європейської держави вони також мусили прийняти христи
янство. Після довгих вагань хан Богорис пристав до грецького 
обряду. Одначе вже його син Симеон скористався можливістю, 
щоб засвоїти слов’янський обряд. Він запросив заборонених 
слов’янських місіонерів до своїх володінь і тим самим заклав 
підмурок незалежної слов’янської болгарської духовної культури. 
На відміну від моравських князів, Симеон, який вірив, що він 
походив з роду Аттіли, був позбавлений комплексу неповно
цінності: на його думку, візантійські імператори були вис
кочнями.

Дунайським болгарам, мабуть, сприяли чорні булгари з 
півострова Тамань, котрі, походячи з Великої Болгарії (Magna 
Bulgaria, VI—VII ст.) хана Кубрата, залишалися на території, 
де продовжувала існувати елліністична культура із традиціями 
колишнього Боспорського царства. У IX—X ст. це було єдине 
місце в Європі, де втілювалася в життя ідея взаємозбагачення 
й взаємопроникнення культур. Саме тут Константин (Кирило) 
вивчив єврейську й познайомився з мистецтвом перекладу. Доки 
болгари залишалися язичниками, загроза з їхнього боку хоч і 
була значною, але не смертельною. Виникнення ж незалежної 
болгарської версії східного християнства почало прямо загро
жувати культурній та релігійній гегемонії Константинополя, що 
змусило імператора Василія II реагувати швидко й жорстоко, 
внаслідок чого він і отримав прізвисько Болгаровбивець. Після 
1018 року Болгарія перестала існувати політично, а після 1036 р. — 
і культурно, і релігійно.

П оява християнської Києворуської держ ави 
та історичної свідомості Русі

Друга половина IX ст. стала принципово важливим періодом 
для Східної Європи, оскільки в цей час Київ і територія нинішньої
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України з ’явилися на історичному овиді. Поштовхом для цього 
стало перетворення Константинополя на економічну столицю 
Євразії під талановитим правлінням візантійських імператорів 
так званої Македонської династії — здібних правителів, які 
завдали рішучої поразки арабським флотиліям, зокрема в битві 
при Майяфарікін (863), і відновили панування Візантії на Mare 
N o s tru m .  Природно, що після цього Константинополь привернув 
увагу вікінгів, єдиного суспільства в Євразії в IX—X ст., 
окрім Візантії та арабів, що утримувало морський флот 
(каролінґи, приміром, так ніколи й не вийшли до моря).

Невдовзі після походу «Русів» на Константинополь 860 р. 
було торовано шлях «з варяг у греки». Дніпро замінив Волгу, а 
Київ, колишнє хозарське укріплення поблизу дніпровської 
переправи, перетворився у середині X ст. на перспективного 
супутника нової економічної столиці світу — Стамбула (є’ц  
xr|v 7ióXiv), тобто Константинополя. Приблизно 930 р. Київ 
захопив волзько-руський каган Ігор.

Історія каганату Русів складається з трьох фаз: волзького 
періоду (бл. 839—930), дніпровського (бл. 930— 1036) та 
київського (1036— 1169). Протягом двох перших — руси воло
діли переважно торговельними шляхами й племенами, а не тери
торіями. У разі потреби вони знищували суперників (таких 
як полоцькі Ільфінґи), збирали данину й контролювали 
торговища уздовж двох основних міжнародних шляхів: волзько- 
двінського, важливого протягом IX і першої половини X ст., з 
його двома відгалуженнями до мусульманських торговельних 
центрів — Булгарії та Ітиля, і дніпровського торговельного шляху
X ст., з варяг, через Київ, до грецького Константинополя, згодом 
міжнародного економічного центру. Третій, київський, період 
знаменував собою початок культурної консолідації Русі й спробу 
її «націоналізації».

Протягом цього останнього періоду Новгород (HólmgarSr), 
яким правив каганат Русів, став значнішим за Стару Ладогу, 
найдавніший міський центр у Східній Європі. Стара Ладога мовно 
й культурно залишалася винятково скандинавською аж до свого 
занепаду в середині XI ст.; Новгород же від самого початку був 
двомовним.

Нащадки балтійських слов’ян (вендів), що перебували під 
Данським правлінням і були переселені на схід одним данським 
харизматичним кланом, — тобто населення Новгорода, — вико
нали унікальну функцію, пристосувавши вікінґівську концепцію 
4*
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«варварського» закону до слов’янської політичної культури. «Ру
ська Правда» — перше зведення законів у Східній Європі — 
походить саме з Новгорода, єдиного місця на Русі, де поняття 
закону було загальновизнаним, прийнятим і зрозумілим аж до 
драматичної загибелі республіки «Пан Великий Новгород» 
1479 р.

У 1036 році Ярослав Оагігіві/г), новгородський правитель, 
який щойно затвердився в Києві, розгромив печенігів (кочових 
спадкоємців хозарів) і утворив свій варіант Римської імперії, 
ідеологічним центром якої був Софійський собор у Києві, а 
підгрунтям — система новгородських законів. Безперечно, що 
це певною мірою підштовхнуло його до введення як сакральної 
(священної) й законної мови його володінь саме церковно
слов’янської, яка після занепаду Дунайської Болгарії знову 
втратила свого власника.

Ярослав почав також перетворювати Русь у територіальну 
спільність шляхом осадження княжої мандрівної дружини на 
київській, чернігівській і переяславській землях. Як результат 
таких дій назви «Русь» і «Руська земля», що засвідчені в другій 
половині XI ст. і побутували в XII ст., вживалися тепер у новому 
значенні, а саме виключно щодо Південної Русі (нинішня 
Україна). І лише тоді почала відбуватися культурна революція. 
Відштовхнувшись від поліетнічної, багатомовної й безтери- 
торіальної спільності з культурою «нижчого» рівня, Київська 
Русь почала досягати рівня нової, «вищої» культури, оволодівши 
писемною й правовою слов’янською мовою.

Зростання Київської Русі як політичного і релігійного цент
ру — закономірне, бо, якщо зважити, занепад незалежної бол
гарської держави на Дунаї залишив церкву і слов’янський обряд, 
з його відносно цілісним зведенням духовних і державно- 
політичних текстів, без господаря; саме це дало можливість 
Київській Русі оволодіти цією культурою без загрози втрати 
власної самобутності. Таким чином, руський обряд (руський 
«язик») впровадився через слов’янську священну мову й кирилицю. 
Слов’янсько-руська духовність стала основою для злиття слов’янських 
полян і неслов’янських елементів Русі у єдину «Руську землю». 
Території київського, чернігівського й переяславського князівств, які 
пізніше утворили Центральну Україну, були обрані місцем постійного 
заселення досі мандрівної Русі.

Доти «Русь» представляла собою іноземну правлячу верхівку 
з примітивною соціально-політичною організацією, складену із
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морських і річкових кочовиків, котрі періодично збирали данину 
(полюддя) для своїх князів, однак не були пов’язані ні з якою 
конкретною територією. Для висвячення династії Ярослава у 
християнській леґітимності потрібно було створити культ його 
двоюрідних братів Бориса і Гліба, синів болгарської княжни. 
Вони були канонізовані київським митрополитом Іоанном, 
болгарином за походженням, відразу по їхній смерті (бл. 1020 р.), 
хоча й загинули вони у звичайній боротьбі за владу. Властивий 
фундатор руської династії, Ярослав, успішно створив собі образ 
доброго брата, який помщається за смерть безвинно забитих 
(хоча, можливо, й сам був причетний до їхньої загибелі), а 
також присвоїв собі й своїй династії харизму святих Бориса й 
Гліба.

Ярослав постановив, що «нове свято руської землі» в пам’ять 
Бориса і Гліба відзначатиметься надзвичайно урочисто (пізні
ше число тих празників збільшилося до шести на рік) з 24 
липня як головне свято. Так було 1072-го і, пізніше, 1115 року з 
нагоди перенесення мощей цих святих, супроводжуваного 
масовими всенародними маніфестаціями. На них були об
народувані зведені редакції літописів, складені у першому 
духовному центрі Східної Європи — Києво-Печерському монасти
рі в Києві. Саме тоді, під час Київського періоду, з появою 
власної історичної самосвідомості й почала поставати Русь як 
законна історична сутність.

Двохсотлітнє норманістсько-антинорманістське протистоян
ня виявилося безсилим у вирішенні проблеми походження Русі. 
Пропоноване в цій праці вирішення не має нічого спільного з 
тою безплідною дискусією, воно засноване виключно на істо
ричних критеріях і вкладене в ширший контекст світового 
розвитку.

У VIII і IX ст. виник поліетнічний, багатомовний, об’єднаний 
соціально і економічно організм (низької культури), пред
ставлений морськими й торговими спільностями Балтійського 
моря, занесений туди вихідцями із країн Середземномор’я. Менш 
ніж за два століття поліетнічні й багатомовні купецькі 
підприємства й торговельні спільності, а також морські кочовики, 
пристосували до своїх потреб політичну структуру й харизму 
степових імперій, щоб перетворити це на християнську 
слов’яномовну високу культуру, з якої постала Київська Русь.



РОЗДІЛ ДРУГИЙ

Вступ до першого і другого томів. 
Культурна ситуація: Захід

Два періоди давньонорманської літератури

Літературна діяльність давніх норманів розпочалася при
близно у 800 р., через кілька десятиліть після перших вікін- 
ґівських походів та колонізаційних рухів на Захід та Схід.

На заході вікінґи зосереджувалися довкола східного узбе
режжя Атлантичного океану, спочатку на його північній частині, 
вздовж берегів неглибокого озера, відомого як Північне море, 
їхнє з ’явлення тут почасти обумовлювалося економічними 
причинами, а саме: їх приваблювали землі, що лежали півден
ніше вздовж того ж Атлантичного океану, землі, що входили до 
сфери культурних традицій Середземномор’я, на яких у VIII ст. 
зароджувався економічний добробут. Тобто їхньою метою були 
Британські острови, Франкія, Іспанія, Північна Африка та Італія. 
Рушійною силою вікінґівських походів були «нормани» —
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мешканці територій, на яких пізніше постали Данія, Норвегія 
і Південно-Західна Швеція. Походи, в яких брали участь 
головним чином предки норвежців і данів і які зафіксовані в 
документах, тривали майже сто років. Розпочалися вони близько 
790 року походом до Англії і завершилися 891 р., коли Арнульф, 
нащадок Каролінґів і король східних франків, розгромив «Велику 
Армію» данів під Лювеном над рікою Діле. Об’єктами вікін- 
ґівських походів стали економічно найрозвиненіші частини 
Європи: в Англії — Нортумбрія (793 р., Ліндисфарн, 794 р., 
Джароу) та Уессекс (Дорсет, бл. 790 р.; Вінчестер, 860 р.); у 
франкії — фризький торговельний центр Дорестад (833—864 рр.), 
Аквітанія (799 та 844 рр.); долина Сени (841, 845, 856—862, 
885—886 рр.); гирло Луари (856, 864 рр.); долина Гаронни 
(844 р.), Нарбонна, Арль і долина Рони (860 р.); в Іспанії — 
Ла-Коруня (844 р.) та Севілья (844, 859 рр.); в Італії — Луна 
і Піза (860 р.). Вікінґи просунулися аж до Марокко (Некор, 
859 р.)1.

Опісля, в період з 891 до 954 рр., діяльність вікінгів перенес
лася до Балтійського регіону. В цей час там уже сформувалася 
дохристиянська норманська культура і розпочинався період 
християнізації. Балтійські шведи лише тепер вступили у вікін- 
ґівський період. До цього часу вони лиш алися осторонь 
основного напрямку релігійно-культурної сфери едд (і пізніше — 
саґ), а також традиції скальдів. Рунічне письмо поширилося на 
півночі у Швеції тільки наприкінці вікінґівського періоду, однак 
шведи настільки охоче його засвоїли, що кількість їхніх рунічних 
пам’яток просто вражає. Проце.с колонізації тривав бл. 150 ро
ків і охопив п’ять регіонів. З Західної Норвегії він поширився 
на рідкозаселені Шетландські, Фарерські і Оркнейські острови 
(780 р.); дани і норвежці розповсюдили його на ірландські 
поселення (прибл. з 830 р.); опісля він охопив східну частину 
Англії, пізніший Дейнлаг чи Дейнлоу (Нортумбрія та Східна 
Англія, прибл. з 875 р.). Завершився цей процес заселенням 
переважно норвежцями раніше пустельної Ісландії (874—930 рр.) 
та колонізацією багатої і залюдненої Нормандії (бл. 896—911 р.) 
головним чином данами, що в 891 р. зазнали поразки від східно- 
каролінґського Арнульфа.

Вирішальну роль у культурному розвитку норманів відіграли 
три різних народи: кельти (ірландські та уельські)2, англосакси3, 
Франки4. Розчленована і політично відстала Ірландія була, однак, 
країною розвиненою щодо культури; її вплив поширювався на
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Шотландію, Шетландські, Фарерські та Оркнейські острови. 
Англійська гептархія*, незважаючи на систему змінних полі
тичних правителів (bretwalda, «Британські володарі*), в період 
між 757 та 796 рр. перебувала під відчутним харизматичним 
впливом короля Мерсії Оффа**. Це дало поштовх до пере
творення дрібних державок на англійську монархію, очолювану 
королем Уессексу.

Спочатку кельти (в VI ст.), а за ними і англосакси (в кінці
VI — на початку VII ст.) прийняли християнство. Однак звідтоді 
кельтська чернецька церква дедалі більше ізолювалася від 
континенту (Риму), тоді як в Англії Вітбійський Синод (663 р.) 
схилився до міжнародної римської церкви.

Розпочинаючи свої контакти з давніми норманами, кельти і 
англосакси використовували різновид латинської абетки, мали 
розвинену писемну літературу і, на відміну від франків, відкрили 
нові шляхи у розвитку європейської культури. Вони викорис
товували латину лише як основу для перетворення своїх 
діалектів на літературні мови. Це мало вирішальне значення і 
для норманів, оскільки їхня мова була дуже близькою до 
розмовної мови англосаксів, так що вони могли спілкуватися 
без утруднень. Уже в другому і третьому поколіннях на 
кельтській землі (Ірландія, Шетландські острови) нормани були 
двомовними і тому могли також послужитися для розвитку 
кельтської культури.

Завзяті давньонорманські воїни особливо цікавилися ге
роїчними оповідями Германського періоду переселення народів, 
більшість з яких збереглася у королівстві франків. Сучасником 
Оффи був Карл Великий, король франків з 768-го до 814 р. і 
західний імператор з 800-го по 814 рік. Він підкорив два останні 
германські континентальні королівства — «поганське» Сак
сонське (777—785 рр.) та християнську державу ланґобардів в 
Італії (773—774 рр.), де аріанська християнська остроґотська 
держава пишалася високорозвиненою героїчною поезією.

Карл Великий був зацікавлений у збереженні давньогер
манських традицій. Він наказав перевезти кінний пам’ятник 
Теодоріху Великому, якого вшановував як свого попередника, 
з Верони (Берна) в Італії до своєї столиці в Аахені. Біограф 
Карла Великого Ейнгард у двадцять дев’ятому розділі своєї праці

* Союз семи королівств англів і саксів.
** Мерсія — у VII—VIII ст. англосаксонська провінція у Центральній Англії.



«Vita Caroli Magni» (створеної між 817-м та 830 р.) зазначає: 
«Він [Карл Великий] теж велів записувати суворі пісні [barbara 
et antiquissima carmina], що розповідали про подвиги і війни 
стародавніх королів [veterum regum actus et bella] для прийдеш
ніх поколінь. Він започаткував граматику рідної мови»5. Великі 
війни Карла Великого з аварами в 791—796 pp.6 відродили давні 
спогади і настрої: авари ставали гунами нових часів. Авари 
зазнали поразки, і їхні незліченні скарби стали військовою 
здобиччю вдачливих франків. Тому давні оповіді про Готів і гунів, 
бурґундів і гунів набули широкої популярності, і перші тексти 
давньогерманських оповідей, що збереглися, стосуються або 
остроґотів, або бурґундів і датуються прибл. 800-м р.

Давньонорманська література поділяється на два характер
них періоди, кожен з яких тривав майже двісті років. їх розділяє 
перехідний період тривалістю в сто п’ятдесят років. Перший — 
з 800-го по 1000-й; перехідний — з 1000-го по 1150-й; і другий 
період — з 1150-го по 1350-й.

Літературою першого періоду була здебільшого усна «грид- 
нична» поезія, складена в тимчасових гридницях кочових чи 
морських королів, котрі заправляли спаяним гуртом молодих 
воїнів типу Mànnerbimde (comitatus)7% набраних з родичів, а також 
підлеглих народів. Це робилося для того, щоб, з одного боку, 
успішніше підтримувати моральний дух на війні., а з другого — 
аби насолоджуватися на бенкетах військової аристократії. 
Натомість знання й використання рун обмежувалося на той 
час, за деякими винятками, магічним і релігійним призначенням.

Література цього періоду була, головним чином, витвором 
дохристиянських «норвежців». Ймовірно, що їх попередили йоти 
(Gautar) з Ютландії та Західного й Східного Йотланду (Gotland) 
і дани, однак визначити, в якій мірі, поки що неможливо.

Перехідний період був рубежем між поганством і воєні
зованим суспільством та християнським осідлим духовним 
світом. Найвиразнішим він був у самій Норвегії та її колоніях, 
особливо в Ісландії.

Характерною літературною формою другого періоду були 
прозові саги. Вони писалися на пергаменті християнами-іс- 
ландцями для осідлих селян-йоменів та олігархічного угру
повання godar, до якого входили тоді васальні лорди і священики. 
Саме на цьому далекому острові, переповненому талановитими 
аристократами, були необхідні передумови для збереження 
літератури попереднього періоду, а також для використання з
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цією метою місцевого діалекту. Здебільшого ісландці були 
нащадками західних норвезьких колоністів, більшість з яких, 
перед тим як осісти в Ісландії, побували на Британських 
островах, що було надто важливим для їхньої подальшої долі.

Кожен з обох періодів є відображенням особливого духовного 
світу, і водночас — це комплекс проблем з різними можливостями 
розв’язання. Зрозуміло, що використання літературної продукції 
як історичного джерела вимагає відповідної методології. (На 
цих сторінках ми обмежимося розглядом першого і перехідного 
періодів; другий аналізуватимемо в наступному томі).

Першим період

Він характеризується трьома формами давньонорманської 
літературної діяльності — двома мажорними і однією мінорною. 
Мажорними були поезія скальдів і еддична поезія; мінорни
ми — рунічні написи, що в багатьох випадках мають історичні 
дати. Важливою відмінністю між поезією скальдів, з одного боку, 
та еддичною поезією і рунічними письменами — з другого є те, 
що перші можуть бути приписані певним авторам, а другі 
(включаючи й саґи другого періоду) лишаються анонімними'. 
Можна погодитися з Клаусом фон Зее в тому, іщ> причина та
кого факту полягала в основній^ меті скальдів — показати 
віртуозність [«Können»], себто власні здібності, тоді як саґи 
просто оповідають традиційну історію [«Erzählen»]. Поезія 
скальдів, зазначає дослідник, «шукає способів безпосереднього 
впливу на слухача; це може бути сатира, панегірик і навіть 
любовні пісні — мистецтво, в якому вирішальну роль грає 
віртуозність... натомість героїчна поезія є жанром епічним і як 
така не має жодної безпосередньої діючої функції, вона не 
вихваляє і не лає, лише оповідає... Вона менш формальна, і 
хоча саме завдяки їй можна було зберегти старовинну традицію, 
поезія ця втрачала по формі і не вважалася «мистецтвом» за 
тогочасними вимогами. Ось чому її автори лишалися неві
домими»8.

Еддична поезія належить до жанру епічних (героїчних) 
оповідей. Разом зі строфами, що мають характер вичислення 
або каталогу (давньонорм. риіиг), еддична оповідь вважається 
дослідниками однією з найдавніших прослідкованих форм 
давньонорманської (так само, як і давньогерманської) поезії.
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Стилістично вона розпадається на два специфічних періоди: 
героїчні оповіді (давніші, започатковані прибл. 800 р.) і міфоло
гічні (більш пізні), появу яких можна означити прибл. 850-м р. 
Епічні і міфологічні оповіді складалися на єдиній основі. За 
словами M. І. Стеблін-Каменського, вони виказують єдину 
синкретичну правду9, тобто в цих оповідях історія і вигадка все 
ще складають одне ціле.

Основним призначенням міфу є переповідання події, яка хоча
б якось стосувалася богів і сталася або в часи первісні, або в 
період освоєння даної території першопереселенцем чи першо- 
правителем. Подія ця ілюструвалася ритуалом, в якому головний 
персонаж проходив ритуал ініціації*. У відтворенні первісної 
події ритуал («обряди переходу») і міф — невіддільні. Вони 
формують коріння культу бога чи героя як уособлення божества. 
У другому випадку герой сприймається як носій, hinc et nunc**, 
специфічних досконалих властивостей божества — незборимості, 
всепроникненості чи подібних прикмет10.

Хоча і міф, і епіка стосуються минулих подій, проте у міфі 
увага зосереджена на витлумаченні одного, циклічно повторю
ваного ритуалу, який неможливо пояснити самовідданому 
віруючому інакшим способом, тоді як епічна оповідь секуляризує 
міф, перетворюючи ритуал на одну-єдину окремо взяту минулу 
подію («іEinmal der Sage») з окремим героєм («героїзація міфа», 
«Heroisierung des Муths»)n . Звідси лише один крок до історизації 
(«Historisierung») епіки, себто до пояснення історичного факту 
за допомогою героя або зрівняння реальної історичної особи із 
уславленим легендарним героєм — характерної особливості 
середньовічного синкретичного процесу, окресленого вище12.

На противагу еволюціоністам, Жорж Дюмезіль вважає, що 
міф з ’являється у заверш еній, ущільненій і .ускладненій 
структурно формі, для означення якої Карл Керені і Мірча Еліаде 
вводять поняття архетипу (запозичене з робіт Карла Ґустава 
Юнга)13; пізніше міф зазнає лише незначних змін, оскільки 
основні його елементи лишаються у відповідних взаємозв’язках14. 
Епічна оповідь зводиться до міфологічного архетипу або до 
одного мотиву (міфологеми), а потім переноситься у міф. Це 
називається архетипізацією («Archetypisierung»), деміфоло- 
гізацією («Entmythisierung») або героїзацією міфу15. Історична

* Обряд посвячення юнаків у дорослі.
** тут і зараз (лат.).
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подія переходить у міф подібним чином — спрощенням до 
міфологічного зразка.

У науковій літературі міфологію і епіку розділяють за націо
нальною ознакою — «Германська» міфологія/епіка, «тюркська» 
міфологія/епіка тощо. Наслідуючи цю традицію, не можна, 
однак, не погодитися з Яном де Фрісом у тому, що вона є цілком 
умовною, бо, як зазначає де Фріс, даний предмет є «більше 
інтернаціональним, ніж національним»16; легенди завжди 
переходили від одного народу до іншого, безвідносно до мовного 
споріднення. Однак відбір і класифікація запозичених складових 
елементів і сюжетів у різних суспільств були різними, вони 
змінювалися і доповнювалися в середовищі цих суспільств, а 
те, що виходило в результаті, може бути визначене в таких 
термінах, як національна культура, національна міфологія, 
національна епіка.

М іфологія та еп іка  Германських народів

Розглядаючи міфологію взагалі чи Германську зокрема, слід 
згадати про нову порівняльну міфологію Жоржа Дюмезіля17. 
Дюмезіль починав з теорії міфу і ритуалу, розробленої іншим 
французьким ученим Емілем Дюркгеймом (1858— 1917 pp.), який 
першим висловив ідею про колективну свідомість (conscience 
collective), стверджуючи, що немає вигаданих релігій, що всі 
релігії є «виключно соціальним явищем» і що «святині» завжди 
є відображенням соціальних і культурних реалій18.

У вивченні взаємозв’язків між соціальною структурою, ідео
логією і мовою Дюмезіль відкрив так звану троїсту систему, 
яку визначив як виключно індоєвропейську. За Дюмезілем, ця 
троїста система разом з супровідною троїстою ідеологією вже 
існувала в дуже ускладненій формі у протоіндоєвропейської 
спільності. Надалі вона розвивалася в кількох окремих 
напрямках, відповідно до груп, утворених після розпаду індо
європейської спільності.

В теорії Дюмезіля слід особливо наголосити на домінуючій 
ролі мови. За словами його учня К. Скотта Літлтона, існує 
«істотний зв’язок між мовою та ідеологічною характеристикою 
її носія»19. Це означає, що Дюмезіль вважав очевидним 
перенесення термінології з однієї сфери в іншу, наприклад, мовну 
концепцію «індоєвропеїзму» можна застосувати також і до



соціології, релігії тощо, виводячи терміни типу «індоєвропейське 
суспільство», «індоєвропейська ідеологія», «індоєвропейська 
міфологія». Літлтон узагальнив Дюмезілеву модель загальноіндо- 
європейської ідеології як таку, що «походить, зрештою, з такої 
визначальної риси протоіндоєвропейської спільності, яка скла
дається з трьох основних принципів: (1) збереження космічного 
і юридичного порядку, (2) торжества фізичної доблесті і (3) 
сприяння фізичному здоров’ю.

Кожен з цих принципів стає основою того, що Дюмезіль 
визначає як «function» («функцію»), тобто завершений комп
лекс, що включає як власне ідеологічний принцип, так і його 
численні прояви в кількох стародавніх індоєвропейських соці
альних і духовних системах.

Перша функція виражалася в наявності виокремлених класів 
жерців (як-от індійські брахмани), котрі неминуче ставали на 
вершині відповідних соціальних систем і уявлялися... парою 
верховних божеств, таких, як, скажімо, Мітра і Варуна у 
ведичній Індії... та Одін і Tip у стародавній Скандинавії. Крім 
того, існував чіткий розподіл обов'язків між цими двома 
співбогами: один, нехай це буде «Варуна», відав космічними 
справами, інший, назвемо його «Мітра», клопотався головним 
чином про збереження належних юридичних стосунків серед 
людей. Разом вони стояли на вершині духовної системи, так 
само як жерці були на вершині соціальної ієрархії.

Друга функція проявлялася в існуванні правлячого військо
вого класу, подібно до індійських кшатріїв, чия роль полягала у 
захисті суспільства (або у підтримці його імперських устремлінь), 
так само, як проявлялась вона і в існуванні колективного 
уособлення цього класу в об.разі, скажімо, великого ведичного 
божественного воїтеля Індри... і давньоскандинавського бога 
війни Тора.

Третя функція була відображенням суспільних мас, пастухів 
і землеробів, на чиєму утриманні були жерці і воїни... Цей 
принцип уособлювався у свідомості колективу в образах божеств 
інших рангів. У більшості випадків основні представники цього 
третього божественного рангу уявлялися парами близьких 
родичів... Ця взаємозв’язана тріада соціальних класів і божеств 
була тією призмою, через яку стародавні індоєвропейські 
оповідачі бачили світ. Згадані три функції безконечно повто
рювалися — від тріади хвороб до поняття про тричленну будову 
Всесвіту. Більше того, їхні колективні репрезентації не
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обмежувалися суто міфічними персонажами, а й поширювалися 
на багатьох епічних героїв...»20.

Школа Дюмезіля окреслила коло специфічної міфологічної 
тематики, що виявилося дуже продуктивним. Однією з таких 
тем є тема війни між представниками двох перших функцій 
(жерців і воїнів), а також між ними і представниками третьої 
функції, що завершилася нічим — різновидом нейтралізації. 
Іншою темою є ініціації — невід’ємна частина всіх міфологічних 
систем. Важливою є також тема трьох гріхів воїнів: непокора 
повелителю, боягузтво в бою і ґвалтування або мародерство21.

За визначеннями дослідників, відмітною рисою ґерманського 
епосу є передовсім його лаконічність. Короткі ґерманські оповіді 
не розгортають життєпису героя, а зосереджуються на одному 
чи двох критичних інцидентах22. Така критичність завжди тра
гічна і є результатом морального конфлікту героя, його відданості 
королю і своєму родові з, скажімо, сильним емоційним поривом. 
До того ж героїчні ідеали часу виражалися надзвичайно чітко 
як предмети загальної захопленості (молодий відважний герой), 
страху (відважний месник) або ненависті (жорстокий нападник). 
Саме таке втілення — репрезентація ідеальної людини, а не 
історичний, земний діяч — і ставало героєм оповіді.

Іншою особливістю ґерманського епосу є непроявність 
національного почуття: в конфлікті мають бути присутніми два 
народи з однаковою шкалою моральності; жоден з них не 
принижений і не підвладний національним забобонам23. Гунський 
епічний правлячий клан Будлунґи сприймається з тією ж 
поштивістю, що й ґерманський бурґундський клан Ніфлунґи чи 
данський клан Скйолдунґи. Всі політичні події і колізії 
представлені як сімейні сварки (звідси тенденція до узагаль
нення і циклізації династій героїв); всі герої періоду переселень 
(375—526 рр.) вкладаються у три покоління (процес, названий 
Ґудмундом Шютте «телескопічним»)*24.

Всі, ґерманські чи іноземні, герої наділялися ґерманськими або 
такими, що розумілися як ґерманські (скажімо, Аттіла > Атлі), 
іменами, які, за винятком обмеженого числа канонізованих героїв 
періоду переселень, є не особистісними, а прозивними («spre
chende Namen»)25. Географічні назви в епічних творах також усі 
прозивні (topical) або такі, що належать до міфологічної географії.

* Йдеться при властивість телескопічної трубки.
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І лише в тих випадках, коли на епіку перетворювалися реальні 
історичні події, вживалися назви реальних місць26.

Збереглися лише два фрагменти з двох давньогерманських 
епічних оповідей: данська «Битва коло Фіннсбурґа» англосаксон
ською і Готська «Hildebrandslied» («Пісня Гільдебранда»), на
писана давньоверхньонімецькою мовою. Деякі дослідники 
додають до них ще Готську «Битва Готів з гунами», включену до 
пізнішої ісландської «Hervarar saga».

Не слід забувати, що жодне із суспільств не починало своєї 
епіки з власними героями: поява національної свідомості 
знаменувала кінець довгого учнівства. Ідеї національної іден
тичності можна навчитися, лише перебуваючи у прямих 
контактах з народом, який її вже має. Суспільні групи, котрі 
ще не витворили власних героїв, спочатку пристосовують 
іноземних, які з певних причин приваблюють їх або які вже 
зажили слави; цей процес подібний до процесу формування 
історичної свідомості. Оскільки кожне людське суспільство 
повинно було обумовити себе в первісності, то, разом з обраною 
світовою релігією, воно намагалося запозичити і всі минулі 
традиції, пов’язані з цією релігією. Так, разом з християнством 
Германські народи успадкували іудейську, грецьку і римську 
міфологію та історію. Так само монгольські переймання буддизму 
розширили їхню історичну пам’ять минулим Індії та Тибету.

Стародавні норманські міфологічні оповіді — пізніші від 
героїчних саг, вочевидь, тому, що жоден з великих давньо
германських героїв (за винятком Германаріха, пом. бл. 375 р., і 
Аттіли, пом. 453 р.) не був язичником. Більшість з них були 
християнами-аріанцями: Ґуннар або Ґундагарі з Бургундії (пом. 
436 р.), Іп обгік ії/Д ітр іх  з Берна або Теодоріх Великий 
остроґотський; пом. 526 р.), Ельфвіне або Альбойн з Ланґобардії 
(пом. 572 р.) та інші. Ганс Кун визначає Сіґурда/Зіґфріда — 
героя Германських переказів як Сиґизмунда (516—523 рр.), 
бургундського християнського короля і святого, стверджуючи, 
Що, «напевно, одна й та ж сама особа могла бути вшанована у 
власній країні як християнський святий, згадуватися в Англії 
як мужній воїн-емігрант і сприйматися на Півночі як герой з 
оточення поганського бога Одіна»27.

Як кельтські (зокрема, ірландський), так і англосаксонські 
(зокрема, англійський) народи свої перші пам’ятки літератури, 
писані народною мовою, розвинули в рамках християнської
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культури. Щоб краще зрозуміти цю унікальну обставину, давайте 
розглянемо англійську літературу 700—900 pp. Протягом сьомо
го століття школа Кедмона пристосувала героїчний стиль 
давньогерманських оповідей до християнського способу мислення 
та біблійної тематики. Таке співіснування двох тематичних 
пластів, давньогерманського і християнського, як свідчить відома 
♦скринька Франка», яку вважають нортумбрійською роботою із 
прибл. 700-х років, де, з одного боку, зображена тема поклоніння 
волхвів, а з другого — сцена, взята з переказу про Германського 
героя Віланда-коваля, відомого також з поетичної «Едди», де 
Віланд (VQlundr) щойно помстився королю Нідгаду, вбиваючи 
його синів28.

[На відміну від ранніх континентальних Германських законів 
(започаткованих від Leges Visigothorum, вироблених бл. 456— 
466 pp.), укладених латиною, англосаксонські закони, що беруть 
початок від законів Етельберта Кентського (560—616 pp.), 
укладені місцевою мовою, як і «Давньосаксонська хроніка», 
написана під час правління Альфреда Великого (871—899 pp.)].

Англосаксонська версія давньогерманських оповідей, яку 
перейняли давні нормани, перекривала християнською вуаллю 
язичницький пласт (як це видно з «Беовульфа»), і сканди
навським язичникам необхідно було якось асимілювати героїв 
шляхом поступового перетворення християнських королів на 
добрих язичників, шанувальників Одіна.

Передумовою для такого перетворення стало набуття певного 
теоретизованого знання про суть язичництва, яке до того часу 
не стало систематизоване в літературній формі. Показ одних 
лише ритуальних зразків був явно недостатнім для виконання 
цього завдання. Виникла необхідність вкласти міфологічні теми 
у рамки нового літературного мислення і виразити їх ново- 
створеною поетичною мовою. Зрозуміло, що це потребувало 
певного часу. Автори багатьох міфологічних оповідей ще плекали 
язичницькі релігійні традиції своїх предків, хоча насправді вони 
вже не вірили у язичницьких богів і не втримувалися навіть від 
анекдотів про них. Тому слід визнати, що поетична «Едда» до 
певної міри просякнута християнським мисленням29.

Цей скептицизм щодо язичницького пантеону, мабуть, і 
призвів до того, що міфологічні оповіді лишилися відмітною 
рисою давньонорманської літератури. Габріель Турвілл-Петре 
зазначає з цього приводу: «тоді, як героїчні оповіді були галуззю 
літератури спільної водночас для всіх Германських народів, все
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свідчить про те, що міфологічні оповіді, подібні до представлених 
в «Едді*, були поширені лише серед скандинавських племен, і 
можна припустити, що ті з них, які дійшли до нас, за своїм 
походженням є або норвезькими, або ісландськими»30.

Починаючи з VIII ст. епічна поезія на Германських хрис
тиянізованих землях вступає у новий етап свого розвитку, 
спершу в Англії (Нортумбрія, Уессекс), а затим у каролінґській 
державі. Скоп — давній поет племені, член королівської дружи
ни — поступається місцем освіченому ченцеві, котрий старанно 
вивчав латинських авторів, як класичних (зокрема, Верґілія — 
майстра епічного стилю), так і християнських (наприклад, 
Статія). Використовуючи так званий ретроспективний метод 
верґілієвої «Енеїди*, він навчався побудові великої епічної оповіді 
(«повному епосу*). Він також розвинув систему комбінування 
язичницьких тем з біблійними сюжетами.

Наслідки цього видно в «Беовульфі*, написаному народною 
англійською мовою, ймовірно в останні десятиліття VIII ст., а 
також у «Валтарії*, складеному латиною бл. 930 р. у Східній 
Франції (мабуть, в монастирі святого Ґалла)31.

Тоді як християнський «повний епос* верґіліевого стилю став 
домінувати в тогочасному осідлому вищому суспільстві, 
розвинувшись у жанр надвірної епічної літератури, давні героїчні 
і міфологічні оповіді стали прерогативою нижчих класів, селян 
(рустиків) по всій Західній Європі32. Деякі з них стали відомі 
навіть у християнських літописців.

Одначе в колоніальній Ісландії місце селян посідав високо
освічений клас ґодарів. В їхніх гридницях і знайшли притулок 
стародавні героїчні оповіді. Ґодари стали пристрасними анти
кварами, збираючи і записуючи на пергаменті стародавні героїчні 
оповіді. Місцеві таланти також знайшли в цих оповідях нат
хнення до створення нового літературного жанру, цього разу — 
прозових fornaldar sògur, або саґ давніх часів.

Яким чином епічні та міфологічні оповіді перейшли з епохи 
переселень у вікінґівський період? Ця проблема з новою силою 
постала в останні десятиліття. Донедавна основною теорією, 
Що пропонувала розв’язання цієї проблеми, була теорія швей- 
царсько-німецького ученого Андреаса Гойслера. Гойслер вважав, 
Що Германські героїчні оповіді з ’явилися бл. 800 року у вигляді 
пісень, однак задовго до того існували у поетичній формі33. Ганс 
Кун був першим, хто піддав критиці цю точку зору у своїй
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праці «Heldensage vor und ausserhalb der Dichtung» («Героїчна саґа 
перед поезією і поза нею»)34. «Зрозуміло, — пише він, — що 
слухач героїчних оповідей мав бути обізнаним із суттю тем, 
хай навіть вони [ці оповіді. — Перекл.] і були «важкопоєдну- 
ваними» («straffe Einheiten»); вони ж були лише епізодичними 
порівняно з епікою в цілому. З другого боку, Франц Рольф 
Шредер35, O t t o  Гефлер36 та Карл Гаук37 розвинули тезу про те, 
що в системі давньогерманських епічних традицій лежали не 
пісні, а поетично несформовані сюжети (plots) з міфологічно- 
культовими елементами.

Вирішальну роль у духовному розвитку давньогерманських 
воєнізованих суспільств відігравали прикордонні контакти з 
римлянами (limes) на заході і з аланами та гунами на сході. 
Зонами контактів були, відповідно, землі вздовж римських 
кордонів (по Дунаю та Рейну), а також басейн Дону (алани і 
гуни). Історичні джерела свідчать, що деякі з таких Германських 
воєнізованих суспільств, найперше Готи38 та ланґобарди, а 
пізніше — бурґунди та франки вже мали поетичний хист.

Як свідчить «Nibelungenlied» («Пісня про Нібелунґів»), до 
XIII ст. особливо важливим вмістилищем давніх пісень та 
оповідей була територія, де нині розташовані Баварія та 
Австрія39. Протягом кількох століть ці землі не тільки поєдну
валися з Германською Італією, з її центром у Вероні (Берн) або 
Павії, але й відіграли роль транзитного регіону, який викорис
товували Готи й інші племена для пересування з Східної чи 
Центральної Європи до Італії, Ґаллії, Африки та Піренейського 
півострова.

Цей регіон відіграв також значну роль у контактах Скандинавії 
з Італією. Через нього пролягали два шляхи: прямий південний, 
що починався або від Верхньої Вісли і повертав до Сілезії, або 
від Верхньої Ельби і продовжувався до Баварії (Augusta Vindeli- 
cum, Ауґсбурґ). Обидва відгалуження цього шляху з ’єднувалися 
на Дунаї у Віндобоні (Відні) — Карнунтумі40. Іншим шляхом 
був західний, що проходив вздовж Рейну. До кінця VII ст. ними 
користувалися рідко, бо протягом 240 років прямий зв’язок 
між Скандинавією та Італією був заблокований внаслідок 
утворення бл. 560 р. аварської імперії з центром у Паннонії.

Франксько-аварські війни Карла Великого 791—796 pp. дали 
поштовх до відродження героїчних пісень; авари були новим 
уособленням історичних гунів, а франки відігравали тепер роль 
ґотів. Ось чому Карл Великий перевіз кінну статую, що, на
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його думку, була пам’ятником готському королю Теодоріху, з 
Верони до своєї резиденції в Аахені (Aix-la-Chapelle).

Тут набуває нового змісту історія про повернення герулів41.
V «Готських війнах» Прокопія, візантійського історика, котрий 
помер невдовзі після 562 p., викладена історія герульського 
короля Гродульфа. Бл. 512 р. він зазнав поразки і був убитий 
ланґобардами (підкореними ним раніше), що призвело до падіння 
могутнього Герульського королівства на Середньому Дунаї, яке 
існувало там приблизно від 453 р. Одна частина герулів була 
поселена римлянами в Іллірії, решта повернулася до Скандинавії 
(воиА,г|) і осіла поблизу йотів (оі Гаотої)42. Протягом деякого 
часу вони продовжували підтримувати зв’язки зі своїми спів
вітчизниками в Іллірії. У 545 р. дунайські герули звернулися з 
проханням до герулів Йотланду (Gôtland) прислати їм для 
правління молодого князя королівської крові, — проханням, 
яке, згідно з Прокопіем, було виконане.

Учені надають цій історії великого значення. Вони пов’язують 
її з частими згадками в рунічних текстах імені Герул (ErilaR). У
VI ст. у Веренді (територія йотів), звідки герули поширилися 
по всій Скандинавії, вони встановили культ Одіна — широко
відомий з того часу по всій Скандинавії, започаткували вироб
ництво металів південноґерманського типу (зокрема, емалі), 
провели земельну реформу (герульський акр), встановили 
князівський титул erilaR і розповсюдили йотські саґи на північ43. 
Нільс Клаузен Лукман розробив теорію про те, що цикл пізніших 
ісландських саг Скйолдунґар-Скілфінґар (відомий з «Беовульфа» 
(бл. 800 p.), Саксо (бл. 1200 р.) та деяких пізніших ісландських 
car) був занесений до Йотланду герулами44. Також є всі підстави 
вважати, що «Битва Готів з гунами» була створена на основі 
йотського матеріалу, принесеного, мабуть, герулами.

Іще у двох випадках можна простежити поширення героїч
них оповідей на північ. Це каролінґські (франкські та німецькі) 
оповіді. Франкські поширювалися у Скандинавії протягом
VIII ст. Рейнським шляхом, мабуть, за посередництвом фризів. 
Це твори так званої Бургундської оповіді (написаної у Савої 
між 443 та 534 pp.) про падіння їхньої династії Н іфлунґів/ 
Ґ ’юкундар, однак уже в поєднанні з Готською легендою про 
Германаріха; на цій поєднаній оповіді заснована еддична 
«Гамдісмал» (VIII чи IX ст.).

Наприкінці VIII ст. той же процес простежується і в нижньо
німецькій традиції, в якій історія смерті Аттіли (Атлі) поєдналася
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з оповіддю про Зіґфріда (Сіґурда) і скарб. Історія про коваля 
Віланда (Удішісіг) також поєдналася потім з історією про Зіґфріда 
(8І&И). Еддичні оповіді «П існя про А т лі» та ♦П існя про 
Віланда» були складені в IX ст. вже на основі цього нового 
німецького матеріалу.

Аналіз еддичної поезії дає кілька можливих варіантів її 
інтерпретації. Можна вбачати в ній заепічений міф, тобто міф 
в епічній вуалі, однак і епіка також може служити вмістилищем 
для замаскованої історичної пам’яті. Наведений матеріал свідчить 
про п’ять напрямків перетворень: а) міф перетворюється на 
епіку та історію (див. розділ 6 другої частини цієї праці), б) і 
міф , і історія переходять в епіку (розділ 7), в) міф став епікою 
і змішався з історією, яка тим самим також стала міфом (розділ 
8), г) історія стала міфом, щоб перетворитися на власне епіку 
та на епіку надвірну (розділ 9), д) історія перетворилася на 
епіку (розділ 10).

П оезія скальдів  і рунічні написи

Збереглася лише (невелика?) частина поезії скальдів. Хоча 
довкола окремих строф (головним чином з великих королівських 
саґ) ще точаться суперечки стосовно їх трансмісії, однак самі 
по собі тексти загалом сприймаються ученими за автентичні.

Ця поезія має специфічне авторство. Звичайно, нами означені 
високородні члени королівської дружини, однак складали її не 
вони. Так само як панегірична і глумлива, скальдична поезія 
надихалася поточним моментом. Поет декламував строфи у 
гридниці свого патрона і водночас намагався привернути увагу 
короля. Така поезія процвітала протягом останніх десятиліть
IX і всього X ст. серед оточення скандинавських королів-воїнів 
і князів Західної Норвегії, на Трондгеймі та Британських 
островах. Вона виникла під впливом контактів з кельтською та 
англосаксонською поезією.

У другій половині XI ст. гридниці королів-воїнів перетво
рюються на зали християнських королів та лицарів. Саме в цей 
час скальди експериментують з християнською тематикою, однак 
без особливого успіху, так що їхня поезія витісняється згодом 
баладами — модним жанром західноєвропейського походження, 
і в XIII ст. занепадає зовсім. Виявилося неможливим відділяти



яскраву скальдичну поетичну мову (передовсім систему ken
ning) від міфу і героїчного віку.

Рунічні написи з поетичного погляду є виключно маргінальними, 
однак для історика вони є першорядним джерелом завдяки тому, 
що це — автентичні оригінальні свідоцтва. Давньогерманські руни 
були створені, очевидно, в маркоманській державі Маробода, 
розташованій в Богемії (І ст. н. е.), або в Готській державі північно- 
західного узбережжя Чорного моря (II ст.)45. Рунічна абетка (futhark) 
складалася спершу з 24 знаків (рун) і засновувалася на грецькому 
та римському провінційному побутовому скорописові. Рунічне 
письмо було відоме англосаксонським переселенцям, які і занесли 
його до Англії (бл. 450—550 pp.).

Вивчення рун дозволило розділити їх на два хронологічних 
періоди: найдавніша рунічна абетка («старший futhark* прибл. 
до 800 р.) і написи, складені на основі більш пізньої абетки 
(♦молодший futharkь бл. 800— 1100 pp., сюди ж належать і 
пізньосередньовічні берґенські написи XIII—XIV ст.). Збереглися 
223 рунічних тексти, написані давнішою абеткою, однак 
дешифруванню піддаються лише 120 з них; вони були перевидані 
і коментовані недавно Елмером Г. Антонсеном46. Тексти ці були 
знайдені у Східній та Центральній Європі, Шлезвіґу, Германії, 
Скандинавії, Фризії та Англії, найчастіше на дрібних предметах 
(пряжках, гребінцях, рукоятях ножів, келихах з рогу, нако
нечниках списів, брактіатах тощо), а також на каменях. Не 
торкаючись проблеми датування цих написів у цілому, скажу, 
однак, що дати Антонсена, засновані на лінгвістичних критеріях, 
здаються надто ранніми. Проте він і сам зазначає: «Я мушу 
підкреслити, що дати кожного напису, зрештою, є нічим іншим, 
як припущенням»47. Лишається все ще в силі теорія O t t o  фон 
Фрісена про те, що герули принесли руни з Чорного моря до 
Шлезвіґа, Фюнену та Йотланду48.

Тривалий час написи використовувалися виключно в магічних 
і культових цілях. Однак три камені з Блекінґе (Швеція), датовані 
прибл. 600—650 pp., є попередниками пізніших меморіальних 
написів; вони містять інформацію про померлого (власне та 
батьківське ім’я), а також про його покровителя49.

Переважна більшість рунічних написів (бл. 5000 каменів) 
належить до більш пізнього рунічного періоду. Проте слід 
зазначити, що напис з Рьок у Східному Йотланді (бл. 800 р.) — 
одна з перших пам’яток другого періоду — свідчить про 
наявність у йотів генеалогічного мислення; в ньому йдеться
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про те, що Теодоріх Великий жив «дев’ять поколінь тому» (for 
nlu aldum; aldr «генерація»)50. Відомо, шо Теодоріх помер 526 p.; одне 
покоління існувало протягом ЗО років. Тридцять, помножене 
на дев’ять, дає 270. Додавши до 526 років ще 270, матимемо 
796 рік, тобто приблизну дату напису із Рьок.

Рунічні написи з історичним змістом найперше з ’являються 
в Ютландії бл. 940 р. і продовжують побутувати там приблизно 
до 1000 р.51 Бл. 1000 року вони з ’являються у Норвегії, де 
існують приблизно до 1050 p., а також у Західному Йотланді, 
Смоланді і Готланді. Власне у Швеції (Сьодерманланд, Упп- 
ландія) так само як і у Східному Йотланді та Борнгольмі, ці 
написи поширилися тільки після 1020 р. і продовжували існувати 
до кінця століття52. Остання хвиля християнізації Скандинавії 
пришвидшила їхнє зникнення.

П ерехідний період

Дві головні ознаки нової епохи — поселення в Ісландії та 
християнізація скандинавів — визрівали ще в першому періоді, але 
вони дозріли тільки протягом наступного. Процес поселення в Ісландії 
тривав майже 60 років; загальновизнаним вважається датування 
874—930 рр. Набагато складнішим був процес християнізації давніх 
ндрманів (незалежно від індивідуального навернення деяких 
скандинавських королів, скажімо, Гаральда Клака з Ютландії і 
Дорестада у 826 р.); він тривав набагато довше, охопивши спочатку 
колонії данів, затим поширився на Данію та Норвегію, згодом — 
Ісландію. Останніми прийняли християнство шведи — бл. 1100 р. 
Послідовність навернення до нової релігії виглядає таким чином:

912 р. — християнізація князівства Нормандія (Руен
у Франції).

943 р. — Дейнлоу (Дейнлаґ) в Ірландії та Англії.

[988—1036 рр. — Русь та Східна Європа],

прибл. 965—986 рр. — Данія.

995—1000 рр. — Норвегія.

1000 р. — Ісландія.
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1008 р. — Західний Йотланд.

прибл. 1050—1100 рр. — Швеція.

119

Утвердженню християнства на півночі сприяли дві події: кано
нізація першого скандинавського мученика — святого короля- 
Олафа Гаральдсона Норвезького бл. 1035 р. і утворення окремого 
північного архієпископства з єпархією у Лунді 1103 р.

Як і для всіх інших народів, християнізація означала для 
скандинавів вступ до нового духовного світу — із абстракт
ним мисленням, інституціями навчання, зведеннями релігійної 
прози (проповіді, агіографічна* література, теологія, філософські 
науки), писаних на пергаменті чи восківці** латиною або 
місцевою мовою. Це також відкривало широкі міжнародні 
контакти (з Римом, Парижем, Гамбургом, Герфордом у Вест- 
фалії).

Материковим скандинавам нетерпеливилося досягти статусу 
інтернаціональних городян всесвітньої церкви і використовувати 
латину для широких зв ’язків. Натомість аристократичне 
населення найпівнічнішого колонізованого острова Ісландії 
воліло за краще лишатися у національній церкві. Це було 
спричинене не тільки консерватизмом, характерним для всіх 
колоній, але й більшою мірою обумовлювалося схожістю 
характерів ісландців і Германських народів епохи переселення. 
Е. В. Ґордон зазначав з цього приводу: «Організація суспільства 
і характери людей були надто схожими на Германські суспільства 
героїчного періоду IV—VII ст., як видно з літератури обох 
періодів, у них засвідчена лише незначна відмінність у духовності 
та поглядах на життя. Ми бачимо, наприклад, що трагічна 
ситуація в ломбардській розповіді про Альбуїна і ґепідського 
короля повторена цілком незалежно в ісландській «Vatnsdcela 
saga».

Саґи цього пізнішого періоду ближчі до Германської героїчної 
традиції, ніж навіть така поема, як «Беовульф», складена 
кількома століттями раніше»53.

Всюди, навіть в Ісландії, з ’являлися віднині нові літературні 
жанри; деякі з них є надто важливими для істориків. Такими є 
передовсім аннали і біографії (оригінальні, а також перекладені),

* Агіографія ( грецьк.) — наука, що досліджує життєписи святих.
** Тонкий пергамент.
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що з ’являються приблизно в середині XI ст. Сюди належать 
також зведення законів, історичні описи, генеалогічні та 
топографічні розшуки і, далі, енциклопедична та географічна 
література. В Ісландії всі такі праці написані місцевою мовою; 
у Норвегії нею написані лише деякі; у Данії майже всі — 
латиною. Швеція, що до XI ст. ще не вступила у вікінґівський 
період, не брала участі у цій інтелектуальній діяльності аж до 
1220-х років.



РОЗДІЛ ТРЕТІЙ

Вступ до першого та другого томів 
Культурна ситуація: Схід

Контакти між германськими та степовими народами

Від початку писемної історії Германські народи контактували 
зі степовими кочовиками на римських кордонах, зокрема на 
території сучасної Угорщини і Трансільванії (вздовж лівого 
берега середнього Дунаю, в басейні Тиси та її притоків Кереша 
і Марешула)1, а також, про що часто забувають, на кордонах 
Боспорського царства, між річками Доном (Танаїсом) та Дністром 
на півночі від Кримського півострова2.

Приблизно до 370 року назву «кочовики» вживали в Європі 
стосовно народів іранської мовної сім’ї, скажімо — сарматів, 
язиґів і, особливо, аланів. Приблизно після 370 р. їх замінили 
народи алтайської мовної групи — гуни, авари, булгари і 
тюрки3.
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Основними Германськими степовими народами були бастарни, 
(г)ерули, готи, Гепіди, вандали (обидві групи — силінґи та
(г)астінґи), ланґобарди (ломбарди)4. Всі ці групи можна вва
жати не тільки попередниками, але й одним із видів вікінґів.

Контакти між Германцями і степовиками набирали різно
манітних форм, включаючи військові сутички, спільні кампанії, 
об’єднані піратські експедиції на території осідлих держав, 
Германські торгові експедиції на схід (скажімо, приїзд Готських 
та ерульських торговців до Індії у II ст.)5, спільні поселення і 
заснування варварських королівств на руїнах Західної Римської 
імперії (зокрема, Готами та аланами і аланами та вандалами)6.

На жаль, дати, наведені у джерелах, що збереглися, недос
татні для того, аби прояснити всі подробиці Германсько-кочових 
стосунків. Однак і те, що ми маємо, ясно свідчить: спільні по
селення і навіть взаємні шлюби між згаданими Готами та аланами 
були досить поширеним явищем. Наприклад, перший римський 
імператор варварського походження Максимін (235—238 рр.) 
був Готом по батькові і аланом по материнській лінії7. Королі 
гастінґських вандалів Північної Африки (скажімо, Гуннерік, 
477—484 рр.), як про те свідчать його офіційні укази, носив 
титул короля «вандалів та аланів» — Rex (Hunerix) Wandalorum 
et Alanorum8.

Нині важко оцінювати інтенсивність культурного обміну між 
цими групами племен, адже всі вони, за деякими винятками, не 
мали своєї писемності. Навряд чи можна сумніватися в тому, 
що, живучи у схожих соціальних умовах, вони виробили і схожі 
ідеологічні системи. Тому нас не повинні дивувати численні 
свідчення у римських джерелах про культ іранського бога війни 
Мітри (уособлення першої функції за Дюмезілем), що його 
сповідували в римській армії Готські найманці9.

Дехто вважає також, що багато оригінальних індоєвро
пейських (=степових) міфів, забутих потім у землеробському 
духовному кліматі Скандинавії, відродилися згодом у міфології 
Германських народів завдяки близькому знайомству з культовою 
практикою кочовиків. «Поетична Едда» і «Пісня про Нібелунґів» 
засвідчують той факт, що гунський король Аттіла (434— 
453 рр., давньонорм. Atli, середньоверхньонім. Etzel), як уособ
лення ідеального правителя, став головним героєм найбільшого 
Германського епосу.

За норманською літературною традицією, землі між Танаї- 
сом/Доном і Азовським морем вважалися винятково важливими
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як місце, де відбувалися значні події, як обитель богів. На мою 
думку, такі погляди були не результатом якихось ісландських 
спекуляцій «gelehrte Urgeschichte»*, користуючись терміном 
Андреаса Гойслера, а епічно-міфологічним відлунням тієї 
надзвичайної ролі, яку відіграло в культурі Східної Європи 
Боспорське царство.

Серед євразійських степових кочовиків визначальні позиції 
зайняли тюрки. Упродовж писемної історії вони заснували кілька 
своїх імперій — з 550-го по 970 рік (останньою з таких була 
західна тюркська Хозарська імперія, що існувала приблизно з 
650-го по 970 р.); Імперія Монголів, що процвітала з 1206 (чи 
1218) й до 1368 р.; Імперія Тунгузо-Маньчжурів, існування якої 
тривало з 1616 (чи 1644) й до 1912 р. Нині лише близько шести 
тисяч чоловік розмовляють тунгузькими діалектами, нарахову
ється понад три млн. монголів і 100 млн. тюрків.

Виняткова життєспроможність тюрків пояснюється тим, що 
вони витворили власні національні версії кожної світової 
релігійної культури власними ж мовами: буддизм — невдовзі 
після 550 року, маніхейство і християнське несторіанство — 
протягом VIII ст., іудаїзм — протягом VIII та IX ст., іслам — з 
840 року.

У першій половині VII ст., після епохи переселення, в Європі 
та західноєвразійських степах склалася якісно нова ситуація. 
Поворотним моментом при цьому було правління східно- 
римського імператора Іраклія (610—641 рр.). Грецька мова стала 
офіційною в управлінні, культурному житті та побуті, і так із 
Східного Риму постала Візантія10. Іраклій визнавав лише двох 
сусідів своєї імперії: на заході — франкського короля Даґоберта 
І (629—639 рр.), чиє правління багато в чому було передвістям 
політики Каролінґів (його договір з Іраклієм укладено 629 року)11, 
східним сусідом Візантії був тюркський каган Тон Ябгу (Зебел, 
618—630 рр.)12. Договір з каганом 626 року був підкріплений 
шлюбом візантійської принцеси і тюркського правителя — 
безпосереднього попередника хозарських каганів.

Якщо Візантія вважала Даґоберта своїм молодшим партнером, 
то тюркський імператор виступав як рівний. Згідно з візантій
ською системою рангів, тюркський каган (потім — хозарський) 
перебував на найвищому щаблі, що, звичайно, не поширювалося 
на вождів Германських народів, які перебували під візантійським

* Усна праісторія (нім.)
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культурним впливом. У схожій ситуації найпочесніше місце 
могутнього гунського правителя епохи переселення до походів 
вікінґів і протягом до- і раннього вікінґівського періоду посідав 
хозарський (тюркський) імператор ( Тугк}а konungr).

У Північно-Східній Європі скандинави зустрілися з фінськими 
народами. Фіни займалися торгівлею, підсічним землеробством, 
полюванням, риболовлею, уміли ходити на лижах та чаклувати. 
Ними були в основному ести, власне фіни і вепси (весь). 
Протягом раннього середньовіччя вони не мали своєї писем
ності. Однак їхні потомки, подібно як потомки іранських аланів, 
зберегли їхній міфолого-епічний спадок. Це засвідчують естон
сько-карельський епос «Калевала» і осетинські (осетини — 
нащадки аланів) сказання про Нартів. Майбутнє покаже, чи 
спеціалісти зможуть дешифрувати оті ремінісценції обох груп 
про пригоди їхніх предків у Східній Європі.

Культурницька діяльність тюрків, надто їхня відома релігійна 
терпимість щодо хозарської держави, сприяла зближенню і 
взаємозбагаченню культур, співробітництву, що практично втіли
лося у писемних системах.

Боспорське царство і пізній  еллінізм*

1

Слово «боспор» (оВоа-яород) — давньогрецького походження 
і означає дослівно «бичачий брід»; воно вж ивалося для 
позначення перешийка між двома морями. В історії відомі два 
таких боспори: Кіммерійський Боспор (о Кі|іцєрю<; В.), розта
шований, за класичними географами, на стику Європи та Азії, 
тобто на території сучасного Керченського півострова, що 
відділяє Чорне море від Азовського.

Згадані в «Одіссеї», загадкові кіммерійці (II, 13— 19), що про 
них пише і Геродот, жили в країні туманів і пітьми на самому 
краю ойкумени (Європи). Дослідники пов'язують з ними багато 
археологічних культур (скажімо, катакомбну, кобанську, 
фракійську), однак для етнічного ототожнення немає поки що 
вагомих підстав13.

* Цей розділ у скороченому вигляді опубліковано в: «The Mutual Effects of 
the Islamic and Judeo-Christian Worlds*. New York, 1979, pp. 3—21. — Прим, 
автора .
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Інший Боспор, Фракійський (0 ©р<хкю<; В.), був перешийком 
між Чорним та М армуровим морем на Середземномор’ї, 
фракійський Боспор добре відомий з грецького міфу про дівчину 
Іо, яку Зевс зробив своєю коханкою, а ревнива Гера перетворила 
на корову. Під час своїх блукань Іо переходила згаданий пере
шийок.

У VIII—VII ст. до н. е. в кіммерійському регіоні виникають 
грецькі колонії полісного типу. Найважливішою серед них була 
колонія Пантікапей (суч. м. Керч), заснована вихідцями з Мілета
і розташована на західному боці півострова (найсхідніша точка 
Криму). В 10 милях південніше лежала ще одна колонія — 
Німфей. На східному боці були колонії: Фанаґорія (поблизу 
суч. Тамані), заснована вихідцями з Теоса, і Гермонасса, 
заснована мітіленцями14. Рання історія цих колоній лишилася 
невідомою, за винятком хіба що Пантікапей, що, за переказами, 
був заснований з дозволу скіфів, які змінили кіммерійців у Східній 
Європі. Однак, виходячи з імен правителів першої правлячої 
династії тиранів у Пантікапеї (Археонактиди, з 480 р. до н. е.), 
династія ця була, мабуть, виключно грецькою за походженням. 
У 438 р. до н. е. її змінила напівфракійська династія Спартокідів, 
історія яких добре відома через їхні тісні зв’язки з Афінами.

«Напівфракійські риси нової династії були, очевидно, 
місцевою реакцією на грецьке панування. Підтвердженням цьому 
служать титули нових правителів: архонти Пантікапея і царі 
синдів та меотів. Той факт, що серед синдських царів, які правили 
в один період із грецькими тиранами Пантікапея, зустрічаються 
фракійські імена, як-от Ґорґіппа, Комосар’є, і що обидві династії 
злилися невдовзі після повстання Спартака, свідчить про те, 
Що основною причиною політичних змін була нагальна потреба 
узгодити місцеві інтереси, зокрема інтереси місцевої аристократії, 
з інтересами грецького населення [полісів]15... загалом же це 
явище було характерним не лише для Пантікапея. Схожі 
обставини породили схожі форми правління майже одночасно в 
понтійській Гераклеї, малоазійському Галікарнасі і сицилійських 
Сіракузах. Подібні зрушення призвели до піднесення греко- 
македонської династії в Македонії, а згодом до співіснування 
міста-держави і монархії в Пергамі»16.

Можна погодитися з цією думкою М. Ростовцева. Однак така 
Форма правління була основою стабільності лише в Кім
мерійському Боспорі. Це тривало з 438 р. до н. е. до IV ст. н. е. 
(карбування боспорських монет припиняється в 337 р. н. е .)17.
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Ранні Спартокіди правили як архонти; вони не користувалися 
царськими титулами аж до епохи еллінізму. Синдське царство 
на Таманському півострові було згодом приєднане до Боспору, 
отож влада Спартокідів поширилася далі на північний схід, за 
гирло Танаїсу/Дону (де пізніше виникло м. Азов). Підприємлива 
династія Спартокідів приборкала чорноморських піратів і процві
тала завдяки мудрому керуванню.

До поразки в Пелопоннеській війні (431—404 рр. до н. е.) 
Афіни утримували монополію на боспорську торгівлю: тиран 
Пантікапея мусив погодитись на те, щоб стати афінським 
торговим агентом і продавати всю пшеницю виключно Афінам. 
Згодом Пантікапей одержав право вільної торгівлі з єдиною 
умовою — сплати Афінам гарантованого і значного мита. 
Правління царів Сатира (433—389 рр. до н. е.), Левкона (389— 
349 рр. до н. е.) та Перісада (349—310 рр. до н. е.) були періодом 
розквіту Боспорського царства. Левкона вважали в Афінах 
взірцем талановитого тирана; аттичні історики оспівували його 
так само, як і пантікапейські. Статуї згаданих трьох царів 
прикрашали громадські місця у столиці Греції. Незалежність 
Боспорської держ ави з її могутньою найманою армією, 
торговельним флотом і чіткою системою сполучень поважали і 
скіфи18.

Процвітання Боспору, втілене у високохудожніх ювелірних 
виробах, вазах, монетах, засновувалося на широкому сприянні 
торгівлі. Крім зерна, головним експортом була риба і, особливо, 
раби. Очевидно, що саме в Боспорі вперше у Східній Європі 
работоргівля перетворилася на державне підприємництво. 
Протягом епохи Спартокідів основними торговельними парт
нерами Боспору, крім Афін і Делоса (що в 478 — 404 та в 
377—338 рр. до н. е. були центром Делійської Ліґи — 
конфедерації грецьких держав на чолі з Афінами), виступали 
острови Родос і Хіос, а також міста Перґам, Синоп та 
Александрія19. Боспор підтримував тісні торговельні стосунки 
з егейським і середземноморським світом, але ніколи не втру
чався у внутрішню політику грецьких держав і ніколи не воював 
з ними.

Починаючи від Александра Великого (пом. 323 р. до н. е.), 
точніше, його наступників, стародавній світ вступив у нову 
епоху — так званої елліністичної цивілізації. Основною полі
тичною рисою цього періоду було створення бюрократичних 
патримоніальних монархій, де верховна влада і власність
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об’єднувалися в особі автократичного правителя. Елліністичний 
режим накладався зверху на будь-яку сферу політичної 
діяльності20. Він скеровувався чиновниками, безпосередньо 
пов’язаними з правителем, які до того ж повністю залежали від 
монаршої милості та його армії. Цар (король) був головним 
державним підприємцем і торговцем.

Не бажаючи втрачати торговельних зв’язків з егейським 
світом, боспорський правитель Евмел (310—304 pp. до н. е.) 
прийняв царський титул і реформував свою державу згідно з 
елліністичним зразком21, що набуло епохальної ваги, — еллініс
тична патримоніальна держава затвердилась як політична 
система в Східній Європі.

У другій половині III ст. до н. е. Боспорська держава почала 
занепадати. Династія Спартокідів правила приблизно до 110 р. 
до н. е.; згодом царство потрапило в залежність до понтійських 
царів (Мітридата VI Євпатора, 121—63 pp. до н. е.). На початку 
нової ери на Боспорі утвердилася нова династія Юліїв, що 
правила до середини IV ст. н. е. — часу східноєвропейської 
остроґотської держави Германаріха22.

Не слід забувати також і про те, що герульсько-ґотські морські 
походи на Чорному морі (що почалися 256 р. н. е.) мали точкою 
виходу Кіммерійський Боспор, а Готи заволоділи морем лише 
тоді, як перебрали до своїх рук боспорський флот23.

Згідно з візантійськими джерелами, давньоруський великий 
князь Ігор використовував Кіммерійський Боспор як базу для 
військових операцій проти візантійського флоту24. Знаменитий 
давньоруський торговельний і культурний центр Тмуторокань 
(то Тацатосрха) був спадкоємцем боспорської Гермонасси25.

2

Арабський учений Абу-ль-Фарадж Мугаммед б. Ісгак аль- 
Варрак, знаний як ан-Надім, у своїй бібліографічній праці Kitab 
al-Fihrist, завершеній близько 377 р. гіджри (988 р. н. е.), 
наводить цікавий факт, який і досі не можуть пояснити 
Дослідники. У вступній частині, присвяченій літературній 
Діяльності аббасидського халіфа аль-Ма’муна, сина Гаруна ар- 
Рашіда (813—833 pp.), є такі слова: «Серед його [аль-Ма’муна] 
творів були: «Відповіді на запитання царя бургар [Kitab gawab 
nialik al-Burgar], заданих йому [аль-Ма’муну] щодо Ісламу і 
Єдності... [тіп итйг al-Islam w a’t-tawhid\ »26.
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В цій праці містяться і більш детальні згадки про книгу 
запитань: «Він [аль-Ма*мун] написав царю бургар листа на сто 
сторінок без сторонньої допомоги, а також не цитуючи ані рядка 
з книги Аллаха [=Корану], хвала йменню його, ані слова з мудрих 
попередників, і аль-Джагіз удавано схвалив його, сказавши: «Ми 
вважаємо, що цей лист, зроблений на основі бесіди з аль- 
Джагізом, виконаний просто чудово»27.

Ці слова належать, очевидно, великому арабському письмен
никові Абу ‘Отман ‘Амр ібн Бакр аль-Джагізу (бл. 776—869 рр.)28, 
котрий, як і халіф, був послідовником інтелектуального руху 
Му'тазіля (сецесіоністів) чи, інакше, «людей єдності (at-tawhid) 
і справедливості (a l-‘adl)> — руху ліберальних теологів, що 
вивчали природу божественного29.

Ми не торкатимемося питання, чи був той лист плагіатом із 
творів аль-Джагіза. Наше завдання — збагнути: чому учений- 
халіф знайшов за потрібне листуватися саме з царем бургар, 
ще й заторкуючи таку тонку матерію, як філософія? Це дивує 
ще й тому, що саме учасники Му‘тазіля були першими серед 
мусульманських учених, хто для пояснення своєї теологічної 
системи вдавався до категорій і методів грецької філософії.

Відомо, що аль-Ма’мун заснував у Багдаді наукову академію, 
яка називалася Bayt al-hikma («Дім мудрості»), де вивчення і 
переклад грецьких творів, зокрема природничих і філософських, 
посідали провідне місце. Перекладачами туди були запрошені 
сирійські несторіанські вчені, котрі володіли і арабською, і 
грецькою мовами.

Але ж хто були оті бургари/булгари? Булгари з’явилися у 
Східній Європі після занепаду гунської держави Аттіли (453 р.) 
як нове угруповання розбитих гунів. Пізніше, у VI—VII ст., 
існувала Велика Булгарія (BouXyapia г\ цєуаХ,т|), практично 
новий варіант Боспорського царства30.

З основ колишнього боспорського добробуту лишався тільки 
рибний промисел. Значення цього промислу, як зазначав 
В. Мінорський, очевидне вже з самого факту процвітання бос- 
порських міст, а також з того, що голови в містах Боспор і 
Таматарха (іудейське «Самкарч») мали офіційні титули baliyti, 
що тюркською мовою означало «рибалки»31.

За свідченням Ібн-Хордадбега (добре інформованого араб
ського географа перського походження, прибл. 840 — 880 рр.), 
офіційним титулом царя боспорських булгар до 641 р. (тобто 
до кінця правління сасанідської династії) був «цар сакалібів»,
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себто правитель території, що вважалась резервом потенційних 
рабів. Можливо, що і терміни Sklav-/Sclav і Saqlab-, а також 
пізніший Slav-, потрапили до Середземномор’я саме з Боспору 
прибл. в VI ст.32.

Слід зазначити також, що Ібн-Фадлан, арабський мандрів
ний місіонер у Волзькій Булгарії (922 p.), наводить той же 
титул — «цар сакілібів» — щодо Алмуша, правителя волзьких 
булгар33. Ті булгари були, однак, не слов’янського, а тюркського 
і гунського походження. Булгарську династію започаткував 
Кубрат з Боспорської Булгарії, котрого згаданий Ібн-Хордадбег 
називав так само — «цар сакалібів»34.

Коли в боротьбі за гегемонію хозари поклали край Великій 
Булгарії як незалежній державі (бл. 660 p.), багато булгар 
переселилося на Дунай або до Італії, однак більша частина 
залишилася на історичній території, а їхній правитель прийняв 
іслам ще у VIII ст. Це державне утворення відоме в джерелах 
X ст. під назвою «Чорна Булгарія» (т| цаирг) ВоиХуаріа, Чернии 
Болгаре). Пізніше (бл. 880 p.), під тиском нез’ясованих обставин, 
значна частина чорних булгар переселилася до волзько-камського 
басейну. Протягом IX ст. боспорська булгарська держава була 
єдиним культурним центром, до якого халіф, цікавлячись 
грецькою філософією, міг звернутися за порадою чи для дискусії 
у тонких теологічних проблемах.

З

Умиротворення аварів після їхньої воєнної поразки було 
справою непростою. У 60-х pp. IX ст. обидва Рими все ще нама
галися заповнити вакуум, утворений після розпаду аварської 
держави. їхній план полягав у піднесенні слов’ян — колишніх 
аварських підданих — і в наданні їхній варварській мові статусу 
сакральної, подібно до єврейської, грецької та латини.

Згідно з цим планом майбутні місіонери-просвітителі мали 
оволодіти мистецтвом перекладу і єврейською мовою — сак
ральною мовою Біблії. У Константинополі, однак, в IX ст. писали 
лише грецькою. Протягом кількох століть ця мова лишалася 
єдиним засобом спілкування освічених людей. Кожен, хто 
претендував на таку роль, знав грецьку мову і користувався 
нею. Єврейська ж протягом кількох століть лишалася у 
Константинополі невідомою35.

Християнство поширилося на Чорноморське узбережжя ще 
в ранні часи і мало кілька єпархій (включаючи Кримську Ґотію)36,
8 7—142



130 Загальний  вст уп

давніших за Константинополь. Вони були засновані ще до 
Першого Вселенського Собору в Нікеї (325 р.). Очевидно, такі 
єпархії перебували спершу під юрисдикцією антіохійського 
патріарха (кафедра св. Петра)37. Сакральною мовою у них була 
сирійська. Показовою в цьому плані була позиція вірменської 
державної церкви (заснованої 301 р.), що прийняла обидві 
священні мови — грецьку і сирійську. «Житіє» Константина 
(Кирила) свідчить, що він знайшов у Херсоні Кримському (що 
належав Хозарії) Євангеліє і Псалтир, писані сирійською мовою38. 
Це може служити підтвердженням тому фактові, що анті- 
охійський патріархат мав колись юрисдикцію над усією Східною 
Європою. Кирило, однак, прибув до Херсона з особливою метою: 
Крим, разом з колишнім Боспорським царством, був єдиним 
місцем у Європі, де можна було оволодіти мистецтвом перекладу 
і де неіудей міг вивчити давньоєврейську мову39.

За

У 867 р. у Венеції спалахнула незвичайна суперечка. Згідно 
з 16 розділом «Житія Константина», слов’янські місіонери, 
брати Кирило і Мефодій, були звинувачені зібранням латинських 
єпископів, священиків і ченців у безпрецедентній акції — 
використанні в літургії слов’янської мови. Венеціанське «три
мовне» духовенство оголосило, що лише єврейська, грецька і 
латинська мови повинні мати сакральний статус у християнстві 
і тільки їх слід використовувати при богослужінні.

Константин заперечив цьому, сказавши, що християнська 
релігійна істина не дійде до серця і розуму язичників, якщо 
виголошуватиметься незрозумілою мовою. Ось чому на Сході, 
поряд з незнайомими для язичників священними мовами, треба 
використовувати мови місцевих письмен і місцеві говірки. Затим 
Константин представив знаменитий перелік дванадцяти східних 
народів, що мали свої священні мови: вірмени (християнізовані 
з 301 р.), перси (з 50-х рр. III ст.), абхази (північно-західна Грузія,
з 30-х рр. VI ст.), іберійці (власне грузини, з 337 р.), соґдійці 
(кримські, християнізовані до 325 р.), Готи (кримські, див. про 
них далі), авари (обри Північного Кавказу), тюрки, хозари, араби, 
єгиптяни (що належали до александрійського патріархату) і 
сирійці (що належали до антіохійського патріархату)40.

Всі народи, перелічені Константином, мешкали на територіях, 
що перебували під значним впливом еллінізму, який поширив-
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ся з Александрії, Антіохії, а згодом і з Боспору. Викорис
тання місцевих мов як місійних, а потім теж як сакральних 
було нормою на тих територіях, тоді як на західних христи
янських територіях (за винятком кельтських народів), що 
успадкували універсальну державу та латинську культуру, 
використання місцевих мов вважалося єретичним аж до епохи 
Реформації.

4

З 1890 по 1910 рр. німці, угорці, росіяни, англійці, французи 
і японці споряджали експедиції до оазисних держав басейну 
Тарім у Східному Туркестані, Північної Індії (Ґандара), Монголії 
та Північно-Західного Китаю з метою розшукати письмові тексти, 
твори мистецтва тощо. Дослідники, серед яких були Альберт 
фон Ле Кок (1890—1930 рр.), сер Аурел Стейн (1862—1943 рр.) 
та Поль Пелліо (1878—1945 рр.)41, відкрили тексти, писані неві
домими письменами і мовами. Талановитий учений Ф. В. К. Мюллер 
(1863 — 1930 рр.), працюючи в Берліні та інших містах, швидко 
дешифрував їх, в результаті чого були відкриті дві індоєвропейські 
мови, тохарська та мова саків (скіфів) Хотану42.

Знайдені пам'ятки різнилися за стилями, найважливіші з них 
були насичені елементами елліністичної культури (скажімо, 
ґандарські пам’ятки території сучасного Північного Пакистану)43. 
Тобто працьовиті народи оазисних держав вміло поєднували 
міжнародну торговельну діяльність з культурною і релігійною. 
Прикладом може бути той факт, що всі світові релігії знайшли 
своїх палких послідовників в обох Туркестанах. Тисячі 
манускриптів та фрагментів з буддійськими, маніхейськими та 
християнсько-несторіанськими текстами, писані різними мовами, 
переконують в цьому.

Після філологічного аналізу текстів вражені дослідники 
відкрили явище надзвичайної релігійної терпимості в Туркестані. 
Стало також зрозуміло, що там існували і професійні перекла
дачі, які вільно володіли кількома священними мовами. Один з 
таких перекладачів (скажімо, на китайську чи согдійську) міг 
перекладати буддійські тексти так само, як маніхейські чи 
несторіанські. Швидше за все такими перекладачами могли бути 
іранські соґдійці44.

5*
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«Що таке еллінізм? З одного боку, це нова культура, що 
увібрала і грецькі, і східні елементи; з іншого — продовження 
традицій давньогрецької цивілізації; ще з іншого — давньогрецька 
цивілізація в нових умовах. Всі ці теорії мають рацію, однак 
жодна не охоплює всієї істини»45, — зазначає відомий дослідник 
В. В. Тарн.

Німецький історик Й. Г. Дройзен наприкінці XIX ст. першим 
усвідомив цю культурну позаісторичну єдність цілого ряду держав 
Європи і Західної Азії в період з 323 р. до н. е. й по ЗО р. н. е., 
тобто від смерті Александра Великого й до приєднання Єгипту 
до складу Римської імперії46.

Слово «еллінізм» походить від грецького кеііепігеіп, що 
означало «говорити [чи діяти] як елліни», тобто «подібно до 
греків». Воно застосовувалося виключно до негреків, котрі вели 
грецький спосіб життя. Термін цей не дуже вдалий, бо в той же 
період багато хто з греків вів негрецький, східний, перський чи 
іудейський, спосіб життя.

Немає сумнівів у тому, що елліністичний світ був створений 
походами Александра Македонського, котрий, подібно до бос- 
порського царя Спартока, був напівварваром за походженням. 
Такий світ став можливим завдяки впевненості Александра 
у можливості світового «єднання культур». «[Александр] 
передовсім проголосив єдність і братерство народів... — 
пише В. В. Тарн, — його надихнуло до цього зенонівське бачення 
світу, де всі люди мали бути рівними членами, громадянами 
однієї Держави безвідносно до расових чи суспільних від
мінностей, підпорядковуватися виключно загальному законові 
гармонії Універсуму, об’єднуватися єдиним суспільним життям 
не примусово, а за велінням серця, тобто (як він це розумів) 
Любов’ю»47.

Таке розуміння світу передбачало, що всі явища і речі, які 
сприятимуть взаєморозумінню між людьми, повинні бути 
рівнорядними: себто, скажімо, можуть співіснувати дві релігії4*, 
а дві різні сакральні мови є рівними, зберігаючи водночас своє 
значення у двох різних культурах. Таким чином вводилася ідея 
перекладу однієї літературної мови на іншу, рівнозначну, що 
стало основою для формування людства як єдиної культурної 
спільності.

Переклади виникли досить давно. Найперші з них відомі у 
Месопотамії в II тис. до н. е. Це були переклади шумерських

5
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текстів семітичною аккадською мовою. З тих часів походить і 
міжнародний термін talami (Штаб) — «перекладач», «тлумач», 
що зберігся й до сьогодні в німецькому Dolmetschfer)*9.

Однак у ті давні часи, аж до періоду еллінізму, перекладалися 
в основному державні документи та офіційні тексти, де важив 
не смисловий, а дослівний переклад.

Переклад, у якому всі творчі можливості однієї мови 
використані для передачі смислу, ідеї, закладених в іншомовному 
тексті, з’являється лише в елліністичні часи. Зрозуміло, що 
цей період посідає чільне місце в культурній історії людства. 
Збереглися два таких документи: Milindapafiha та лист Псевдо- 
Арістея, обидва датовані приблизно 100 роком до н. е.50.

Milindapafiha, або «Запитання Мілінди» (що його приписують 
індійському цареві грецького походження Менандру, який жив 
у II ст. до н. е.), зберігся в палійській версії та, частково, в 
китайському перекладі IV ст. н. е. Написаний у формі діалогу, 
він є чудовим зразком інтелектуальної винахідливості греків. У 
цьому творі цар Менандр і буддійський мудрець Н&гасена 
дискутують про основні аспекти буддизму.

У листі Псевдо-Арістея йдеться про запросини сімдесяти двох 
іудейських старійшин греко-єгипетським царем Птоломеєм II 
(пом. 246 р. до н. е.) до Александрії. Вважається, ніби Птоломей 
попросив старійшин перекласти їхні тексти грецькою — такою 
є легенда про виникнення Септуаґінти. Я не торкатимусь 
питання про достовірність листа, хоча загальновідомо, що він 
був складений з пропагандистською метою, аби принадити греків 
до іудейської релігії. Септуаґінта — наслідок александрійської 
діяльності — не зникла безслідно, а (що, власне, нас і цікавить) 
стала першим зразком успішного перекладу високолітературного 
тексту з однієї літературної мови на іншу51.

5а

Після того як територія колишнього Боспорського царства 
увійшла до складу Російської імперії (1783 р.), а археологія 
стала наукою, на Боспорі працювали численні археологічні 
експедиції. Було відкрито багато грецьких та елліністичних місг 
(Пантікапей, Фанаґорія, Танаїс, Гермонасса, Ґорґіппа та ін.) з 
громадськими і культовими центрами, де знайдено чимало епігра
фічних та інших пам’яток“ . Хоча на сьогодні епіграфічний 
матеріал відкрито лише фрагментарно (на Боспорі не було таких
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пустель, як в Єгипті та Туркестані, де документи зберігалися 
поховані під товщею піску), все ж ми можемо відтворити 
загальну картину, особливо після виходу у світ «Корпусу 
боспорських написів», виданого академіком Василем Струве53.

Більшість із цих написів виконано грецькою мовою, однак 
чимало з них, починаючи з І ст. до н. е., є за змістом не 
грецькими, а іудейсько-грецькими. Один з найважливіших 
написів, що походить з Пантікапея і датується 81 р. н. е., містить 
такі слова: «...Я, Крісте (Хртіатг|), колишня дружина Друза 
(Ароиаос;), відпускаю на волю свого домашнього раба Геракла... 
який може йти, куди тільки забажає... однак коритиметься небу 
і долучиться до синагоги (яроаєихл) ПІД наглядом єврейської 
громади (аімхуюу^)»54.

В. Ф. Гайдукевич вважає, що євреї прийшли на Боспор з 
Понту після його приєднання до складу Боспорського царства55. 
Проте не виключена можливість і того, що дехто з них пересе
лився до Боспору з Єгипту, адже боспорські торговці зерном 
підтримували тісні взаємини з торговцями Єгипту і навіть часом 
споряджали спільні експедиції на пошук нових ринків56.

У Боспорському царстві57 євреї оселилися передовсім у його 
столиці Пантікапеї (сучасна Керч) та в містах Фанаґорії, 
Гермонассі (яка пізніше, в хозарські часи, називалася Самкарч 
аль-Ягуд, або Єврейським Самкарчем)58 і в Танаїсі. Тобто жили 
вони в сприятливих умовах, розбудовуючи свої громади і зводячи 
синагоги, що правили їм за громадські центри.

Характерною рисою єврейського життя на Боспорі був зв’язок 
з грецькою культурою та грецьким соціальним устроєм. Євреї 
включилися в грецькі поліси як метойки , однак дуже швидко 
почали утворювати типові елліністичні псевдоавтономні угрупо
вання, що мали назву політеума  («корпорація») з власним 
самоуправлінням. Цар Боспору надавав багатьом євреям статус 
«потенційних громадян», або ізополітію™.

Грецька мова та звичаї проникали і в єврейські синагоги: 
євреї одержали право ману м ісії, тобто звільнення рабів; кілька 
боспорських документів, що збереглися (включаючи й цитовані 
вище), є манумісійними грамотами60. Серед єврейських боспорських 
організацій можна знайти і типові саме для еллінізму — тіяс-иьх, 
які мали усталену ієрархічну структуру, що складалася з ієрея , 
котрий відав дотриманням обрядів і звичаїв, батька синоду , 
головуючого на зібраннях, і грам м ат ея , тобто секретаря.
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Типовим для таких організацій було гармонійне поєднання 
релігійних, торгових та наукових інтересів.

Єврейський бог Ягве одержав у Малій Азії грецьку назву, 
яка дуже часто зустрічається в боспорських написах (о ©єс><; 
Осріатск;)62. Пізніше, вже в хозарські часи, починається проник
нення в синкретичний іудаїзм деяких алтайських елементів. У 
хозарському єврейському документі з Києва, датованому бл. 
930 р. (відкритому серед ґенізських текстів професором 
Норманом Ґолбом), єврейські імена згадуються поряд з іменами 
гунно-булгар — членів місцевої єврейської громади. Надто 
цікавим у цьому плані є згадуване чоловіче ім’я Gwstt’bar Кіа- 
bar Kóhén. Gostatà означало приналежність до булгарського 
політичного клану Ґостан (Gostan). Kiabar >Kabar було назвою 
правлячого хозарського племені. їхній зв’язок з єврейською органі
зацією Kóhen, куди входили левіти, є досить-таки несподіваним.

Разом з професором Ґолбом ми пропонуємо таке пояснення 
цьому фактові: серед давніх тюрків надзвичайно важливу роль 
відігравали жерці культу Тенґрі. Вони об’єднувалися у свої 
організації і займалися також медициною та заклинанням дощів. 
Згадуваний чоловік на ім’я Gostatà, очевидно, належав до 
прошарку жерців з харизматичного клану Kiabar і, навіть 
ввійшовши до єврейської громади, зберіг своє важливе в 
соціальному відношенні місце уже в межах нової релігії.

6

Місто Тмуторокань (Гермонасса/Таматарха) зіграло не
звичайну роль в історії Київської Русі. Першим київським 
письменником-істориком, редактором першого варіанта літо
писного Зводу 1072 р. був єпископ Никон Тмутороканський63.

Історія Київської Русі аж до часів Ярослава відома переважно 
У зв’язку з подіями у Візантії та Болгарії. Лише після смерті 
Володимира в 1015 р. поступово стали відомі й інші сторінки 
давньоруської історії.

Основним політичним суперником Ярослава у боротьбі за 
владу був його брат Мстислав, що правив у Тмуторокані. Під 
Час правління Ярославичів (синів Ярослава) Тмуторокань була 
Дуже бажаним уділом для кожного з них. І вони поспішали 
випробувати долю в боротьбі за це місто64.

Близько 1150 р. візантійський імператор Михайло Комнен 
захопив Таматарху (Тмуторокань); його договір з Генуєю (1169 р.)
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звільняв цей торговельний і морський центр від будь-якого мита; 
але в ньому наголошувалося, що генуезці можуть користуватися 
будь-яким портом Візантії, окрім Тмуторокані65. Ось звідки і 
пильна увага до Тмуторокані з боку автора *Слова про Ігорів 
похід».

Між мешканцями Києва, чиї правителі належали до династії 
Володимира Мономаха, і тими, хто перебував під рукою князя 
Олега Святославича, існувало незрозуміле, майже природжене, 
недружелюбство.

У 1113 р. згідно з правом спадковості, встановленим Яро
славом (прабатьком провінційної династії Рюриковичів) після 
смерті князя Святополка, київський престол начебто перейшов 
до Олега Святославича. Повстання, що вибухнуло в Києві того 
ж року, набуло безпрецедентних форм: оскільки кияни не любили 
Тмутороканського Олега, який також правив у Чернігові, вони 
почали переслідувати заможних мешканців дільниці Жиди66.

Перша літописна згадка про євреїв обумовлена в науковій 
літературі. Натомість саме дії повстанців 1113 р. так і не знайшли 
грунтовного пояснення67. Нижче наведене одне з можливих таких 
пояснень.

Кожен східноєвропейський учений знає, що серед найдав
ніших пам’яток слов’яно-руської літератури є два збірники 
(*Изборники>) Святослава, датовані 1073 і 1076 рр. Святослав 
був чернігівським і тмутороканським князем, адже з часів 
Мстислава Володимировича, брата Ярослава Мудрого, ці два 
князівства були об’єднані під єдиним правлінням. Тмуторокань 
була портом для Чернігова, так само як Новгород для Києва. 
Однак в той час, коли для Святослава існували два *Избор- 
ники*, київський князь не мав жодного. Чому?

Відповідь полягає в тому, що першим центром слов'янської 
літературної діяльності в Східній Європі не могло стати тільки- 
но засноване (бл. 800 р.) стольне місто Київ, чиї мешканці ще 
тільки (у 1036 р.) досягли освіченості і в цьому відношенні 
перебували, так би мовити, на рівні початкової школи. Натомість 
елліністичний центр Гермонасса-Таматарха-Тмуторокань 
плекав давні (більш ніж 1500-літні) безперервні культурні 
традиції. Ворожнечу між Києвом та Черніговом (Тмутороканню), 
що управлялися представниками двох гілок однієї династії, 
можна пояснити певним київським комплексом культурної 
неповноцінності. Після утвердження християнства освіченість 
стала надто важливою зброєю, якою Київ, однак, ще не володів.



Боячись домінування Чернігова/Тмуторокані, кияни не 
сприймали як правителів Рюриковичів з тієї династичної гілки, 
які мали до своїх послуг євреїв. Повстання 1113 р. було 
спрямоване на те, аби перешкодити Олегу Святославичу — 
сеньйорові усіх Рюриковичів, але із чернігово-тмутороканської 
династичної гілки — посісти київський престол. Руські (київські) 
євреї були ототожнені з тмутороканськими — освіченими 
носіями давніх писемних традицій. Тобто місцеві демагоги 
спрямували київське повстання проти київських євреїв як 
символу загрози «іноземного* поневолення.

Цю теорію підтверджує і точка зору відомого російського 
ученого Н. А. Мещерського, який на основі аналізу глос та 
інших текстуальних критеріїв довів, що деякі найдавніші 
давньоруські перекладні літературні твори, такі як *Іудейська 
війна» Йосифа Флавія, перекладалися в боспорсько-кримському 
регіоні6*. Він довів також, що автор Першого Літопису мав у 
своєму розпорядженні слов’янський переклад твору Йосиппона, 
виконаний безпосередньо з єврейської в тому ж регіоні®9.

7

Християнізація Готів і досі криє чимало нерозв’язаних 
проблем. Але можна погодитися з Людвіґом Шмідтом, що 
кримські ґоти своїм наверненням до християнства ще до 325 р. 
н. е. завдячували діяльності християн-неофітів з Боспору70.

Появу Улфіли (бл. 311—383 рр.), християнського готського 
апостола і перекладача Біблії.місцевою мовою, можна зрозуміти 
лише в контексті культурного впливу еллінізованого припон- 
тійського середовища. Улфіла належав до престижного готського 
роду з Садаґолтіни, розташованої поблизу Парнасу на кордоні 
між Каппадокією і Галатією в Анатолії. Під час Готського походу 
264 р. цей рід опинився далеко від Дунаю, однак Улфіла зберіг 
зв’язки з Константинополем і країною своїх пращурів. Тобто 
те, що в 341 р. Улфіла одержав духовний сан єпископа-місіонера 
серед свого рідного народу (візіґотів) з рук знаменитого на ті 
часи Євсевія Нікомедійського (пом. бл. 342 р.), не було 
випадковим71. Це посвячення відбулося в Антіохії — давньому 
елліністичному центрі, єпархії східного патріархату.

Дух еллінізму зберігався на землях, розташованих на схід 
від стародавньої Римської імперії. Поступово місцеві народи 
винайшли свої національні системи письма, засновані або на
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грецькому унціальному шрифті, або на арамейській абетці 
(скажімо, грузинське письмо). Священні християнські тексти 
були перекладені на ці місцеві мови. Готська абетка, винайдена 
Улфілою, складалася з 27 літер, 19 з яких були запозиченими з 
грецького унціального письма, 6 — з унціальної латини і 2 — з 
давньогерманського рунічного письма72.

8

Кочовим імперіям (союзам), подібним до Хозарської держави, 
справедливо приписують зразкову релігійну терпимість, хоча 
таке твердження і вимагає додаткової оцінки. Дослідники 
середньовічної Євразії переважно зосереджують увагу на полі
тичних аспектах степової держави, де кочовики були най
помітнішими, а тому і найбільш відображеними в джерелах. 
Але, хоч вони й були засновниками імперій, водночас виступали 
як найманці, наглядачі й «шантажисти». За ними стояли як 
партнери освічені аристократичні мандрівні торговці (на Заході 
їх звали fréquentantes), котрі зосереджувалися в оазисах і містах, 
володіли кількома мовами і мали звичайно зацікавлення до справ 
філософських і релігійних. Вони (скажімо, східні іранці, ел
ліністичні євреї) сформували суспільство, подібне до пізніших 
західно-буржуазних, суспільств нової історії, після періоду 
феодальної роздробленості. Саме ота міська торгова еліта, а не 
кочові вожді чи командири були справжніми носіями релігійної 
терпимості.

Загалом, мою гіпотезу можна окреслити таким чином:
Найхарактернішою рисою еллінізму було поєднання культур, 

що реалізувалося в теорії та практиці мистецького перекладу.
Класичний середземноморський еллінізм на Заході закінчився 

близько 31 р. до н. е. (битва при Акціумі), однак у євразійських 
степах еллінізм (принаймні в межах сказаного тут) продовжував 
процвітати аж до X—XI с т .73. На сході він кінчиться з 
утвердженням тюркського ісламу (держава Караханідів); на 
заході — із завоюванням Тмуторокані Руссю. Останнє, чим 
послужилося це колишнє боспорське місто культурі, було спри
яння підйому слов’янської мови до рівня сакральної й літера
турної.

В історії євразійського степу слід розрізняти два важливих 
елементи: торговельне, інтелектуальне й релігійне толерантне 
співжиття жителів міст та оазисних поселень серед варварського
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оточення (іп рагНЬиБ іп/\\delium), про яке часто забувають чи 
яким нехтують історики; а також військово-політична імперія, 
контрольована царськими ордами, яким, починаючи з кіммерійців
IX ст. до н. е., помилково приписували роль єдиної рушійної 
сили в історії Євразії.

У східній частині євразійського Степу дійсними носіями 
інтелектуальної діяльності, носіями ідеї поєднання культур були 
іранські соґдійці, а в західній частині цього Степу — очевидно, 
євреї елліністичного Боспору.

Троїста система давньотюркської міфології

Для вивчення давньотюркської ідеології, так само як і її 
суспільної й духовної системи, за locus classicus* служить 
пам’ятний запис на честь князя Кюль Тіґіна тюркськими рунами 
в Монголії 732 р. н. е.74:

1

(Е 1) ttza kok taijri, 
asra yayaz yar 
qibndugda, 
akin ara kisi oyli 
qilanmas.

«Коли створені були блакитне
небо (кок іацгі) угорі й темно-коричнева
земля (уаузгуаг) унизу,
поміж ними людські сини
(людські істоти) були створені.

kisi оуіащіа Qza acum 
apfim buman qayan istami 
qayan olarmaS. olarapan 
tQrk4 bodanaij 
ilin torusin tuta birmas, 
iti birmas.

Над людьми мої [два)
предки Бумін Каган і Істемі
Каган посіли [трон]. Посівши [трон].
вони заснували імперію (//) 
й створили закон (ідгй)
тюркської держави (bodon).

(Е 2) tort bulan qop 
уауі armas. su subpan 
tort bubijdaqi bodanay qop 
almas, qop baz qilmas. 
baSlayay yukaadarmas, 
lizlagag sdkfirmas.

ilg&rii qadarqan y-iSqa-tagi, 
^ігй timar 
qapayqa-tagi 
4Joadarmas.

Чотири частини [світу] були ворожі. 
Пройшовши з військом, вони [тюркські
кагани] захопили народи в усіх частинах 
світу й підкорили їх. Вони змусили одних 
схилити голови, інших — стати на коліна.

Вони розселили [тюркський народ] 
на схід до (Задзщап Іі5 (Хінґанських гір) 
і на захід аж до Татаг (^арау (Согдійської 
залізної брами). Кбк (голубі>східні) тюрки, 
позбавлені [на той час] будь-якої політичної 
структури (09532), опинилися між тими 
двома [кордонами].

akin ага (Е 3) idi oqsaz 
k4ok Шгк4 адса 
0,arur armas.

* класичний текст (лат.).
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ЬіІ0і чауап іппаа,
аїр цауап ігтаз; Ьиупи)і
у а т і ЬіДО &ПП98 ІгепС, аїр ігтзз
ІгзпС.
Ь&віігі у&ті Ьо4апі 
у&ті І0г агтзз.
апі ОСйп іізу апбі іШтзв 
ІГ9П&, і Ізу ІиОр Ідгй{
і П іт.
дгіп£а (Е 4) кідеік Ьоїшзз, 
уоуйі я і̂узіСі бі|іі І^йп 
Іоузоц(іа
Ьйкіі бдІ9£ ІІ, ІаЬуаС,
Шрйі, араг, ригзт, ц’ігязг,
Аб ч,игіяап,
оі9х Іаіаг, я5і(*3, игіаЬі,
ЬипСа Ьосізп к&Ьр&п, 
зіуіДтзз, уоуіітзз.
апсіау кй1»в цауап ігтзз.
ашіа кіагй і пазі
qayan (Е 5) Ьоїтаз агеп£, оуШі 
Яауап Ьоїтзз агзпС. 
ашіа ківгі іпізі 
і£іяіпОД ціїзптасіия агзпС, 
оуіі цаціп-^ ціїзптасіисі &гзп£, 
ЬіІ9{8Іг цауап оізгтзз ігапС, 
уаЬІац цауап оізппзз ігзпС,
Ьиугиді уіша Ьіізвздг йгзпЙ, 
уаЬІац ігтзз &гзпС.
(Е б) Ь^іагі ЬосЬпі \toa\z йЬп, 
ІаЬуаЕ Ь<кЬп ІіЬІзкіп к й г ^  
йСйп,
агтачбізЧп2 йСйп, 
іпз-И Йі-Н кіпзйгіШсіп йїйп, 
Ь&в-Іі ЬосІвп-1і-у 
уопЗшІидіп2 йСйп,
Ійгк4 Ьосізп іііісійк іііп 
і£узои ід 'тзз, (Е 7) чауапіасіи^ 
Чауапіп укдгік ід'газа.
ІаЬуаС Ікмізіща Ь&£Ізк 
игі оуііп1 чиї ЬоМі,
ізіїзк ч*\г оуЬп1 кйп ЬоМі.
Ійгк4 Ьа81аг 
Шгк4 Піп1 іі'і,
іаЬуаСуі Ьівііг ІаЬуаС 
Піп1 ШІзрав,
ІаЬуаС чауапца (Е 8) кдгтза.
ІІ38 у2і1' ім® кйСав 
Ьігтзз.
іІ£ігй к4йл іоуззч<1а,
Ьйкіі яауапца-І^і 
зйііуй Ьігтзз.
^игауаги Іітзг  яарзуца-ОДі

Мудрими імператорами (да/ап)
були вони; мужніми імператорами були вони.
І їхня дружина (Ьиугия, «сотИаПю») 
також була мудра і мужня, підлеглі їм 
государі (Ьй2Іаг) жили зі своїми народами 
в злаґЬді Ш г).
І в такий спосіб вони заснували 
імперію. Заснувавши імперію, 
створили закон.
Вони відійшли, померли природною 
смертю. Плакальники й жалобники зібралися 
[починаючи! зі сходу, звідти, 
де сходить сонце: жителі імперії Бюклі 
Чоль (на північ від Кореї), китайці, тибетці, 
авари, візантійці (Ригзт), киргизи, 
уч-курікани, огуз-татари, кітани, татабі.
Всі, хто зійшовся, 
плакали й голосили.
Такою була слава в імператорів.
Пізніше їхні молодші брати стали 
імператорами, [а потім] і сини (останніх] 
стали імператорами.
Але, безперечно, молодші брати 
не нагадували старших, 
і сини не походили на своїх батьків.
Вони посіли трон [як] немудрі імператори. 
Вони посіли трон [як] боязливі імператори.
І їхня дружина також була немудрою.
І була боязливою.
[3 одного боку], оскільки їхні 
правителі не жили в злагоді зі своїми 
народами через облудництво Китайської 
держави [та] її хитрощів, [з другого], 
внаслідок розладу між молодшими 
й старшими братами, (і зрештою] через те, 
що правителі й народи мусили наговорювати 
один на одного, тюркський народ 
зруйнував створену ним імперію 
і втратив піднесеного ним імператора.
їхні сини, гідні стати правителями, 
стали рабами Китайської держави.
їхні дочки, гідні стати панями, 
обернулися на рабинь. Тюркські вожді 
залишили тюркські титули (ідеологію ).
[Тюркські] вожді, що [тепер] жили в Китаї, 
перебрали китайські титули (ідеологію ) 
і підкорилися китайському імператорові.
Вони поставили йому на службу [своє] 
вміння і [свою] силу протягом п'ятдесяти років.
На схід, де сходить сонце, аж до царства 
Бюклі Кагана, вони пішли походами,
[служачи китайцям].
На захід, до Ташзг Оарзу
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sfll&yo Ьігшзя.
tabyaC qayanqa ilio
tdr&sin ali birmas.
tflrk4 qara qamay (E 9) bodan in&i
times: illag bodan àrlam,
iUm amti qani?
kimki ibg qazyanur min,
tir і г т м .
qayanlay bodan irtòm, qayanam qani? 
n i qayanqa isag kflcog birOr min, 
tir irmas.
inEi tip, tabyaC qayanqa yayi bolmas.

(E 10) yayi bolap, itanQ 
yaratunu umaduq, 
yana i&akmas.
bunCa isag kfóag birtOkgirQ 
saqanmati,
tOrk4 bodan 610riyin, 
uruysaratayin2 
tir irmas.
yoqadu barir irmas.

Ozi tQrk4 tinrisi, tOrk4 
idug yiri ( El i )  subi in&i 
timas: tflrk4 bodan yoq bolmazun, 
tiyan, bodan bolCun, 
tiyan.
qaijam il-tiras qayanay, dgam

il-bilgi qatunay 
tinri tdpasindi tutap, 
yfigirQ kolflrmas iranC.
qaijam qayan yiti yigrmi Iran 
laSaqmas. taira (E 12) yorayur 
tiyan,
kfl isadap, baligdaqi tayiqmas, 
taqdaqi iirnias, 
tiralap yitmas ir 
bolmas.

tiijri к4й£ birtQk &£an qanam 
qayan sflsi bòrì-tig irmas, 
yayisJi q’on-tig 
àrmas.

(Согдійсько? залізної брами), пішли 
вони походами, [служачи китайцям].
Вони віддали китайському імператорові 
свою імперію і свій [власний] закон.
Тоді правителі тюрків й увесь 
простий люд сказали: «Я належав 
до народу, що мав імперію.
Де нині моя імперія? Задля кого 
я здобуваю царства?» Вони сказали:
«Я належав до держави, яка мала Імператора. 
Де нині мій імператор? Якому імператорові 
служу я й віддаю сили?» — спитали вони.
А спитавши, виступили проти 
китайського імператора.
Проте, виступивши проти, 
не зуміли згуртуватися [і] знову 
були підкорені [китайцями].

Не зважаючи на те, що [тюрки] 
так багато служили й віддали стільки сил 
[китайському імператорові], вони (китайці) 
сказали: «Давайте винищимо тюрків 
і позбавимо їх нащадків».

[Тюркський народ *  їхня держава] 
були на межі зникнення.
Тюркський Тенгрі та Тюркські Божественні 
[Близнята] їр та Суб мовили тоді 
на небесах: «Тюркський народ не загине 
і [знову] постане як [організований] 
народ (держава).
Тенгрі, схилившись з високості 
[неба], схопив мого батька Іль-тереса і 
підніс його на [трон] імператора, а мою 
матір Іль-більгє — на [трон] імператриці.

Мій батько, імператор, вирушив 
у похід із сімнадцятьма мужами.

Почувши про те, що [він] 
вирушив, городяни піднялися 
[до нього], а горяни зійшли 
[до нього]. Зібравшись 
[разом], їх стало сімдесят.
А що Тенгрі дарував силу, 
то воїни мого батька, імператора, 
стали наче вовки, а їхні вороги 
обернулися на овець».

Розглянемо цей фрагмент за схемою Дюмезіля, доповнюючи 
текст, у разі необхідності, фактами з інших фрагментів того 
самого джерела чи споріднених давньотюркських написів VIII ст. 
У такий спосіб аналіз спиратиметься виключно на оригінальні 
дані й тексти, вільні від впливу будь-якої «вищої» світової 
релігії.
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Фрагмент, що ми його розглядаємо, знайомить нас із троїстою 
концепцією простору та її троїстим загальним зображенням: 
простір угорі (üzä) представлений блакитним небом; простір 
унизу (kök tär\ri) представлений темно-коричневою землею; і 
простір «поміж» (порівняй із давньоскандинавським miö-garör — 
«середнім градом») представлений людськими синами, тобто 
людськими істотами.

Це також являє собою троїсту концепцію часу: історія 
стародавніх тюрків від заснування їхньої імперії 550 р. н. е. до 
681 р., проміжок у 130 років, поділений на три періоди: правління 
двох співзасновників, покоління молодших братів і покоління 
синів співзасновників.

У цьому давньотюркському міфі про створення світу творець 
залишається невідомим, через те й уживається пасивний стан. 
Невідомий творець і давньоскандинавській міфології75.

Так само, як Готи, франки чи сакси, тюрки спершу були не 
союзом племен, а новим угрупованням типу Männerbünde, загоном 
пов’язаних клятвою воїнів, очолюваних королем-воїном (qayan/ 
каганом). Більше того, сама національна назва «тюрк» є, 
вочевидь, епітетом, що означає «чоловік в розквіті сил, дужий». 
Епітет також уживається в сполученні із словом yigit, «юнак», 
скажімо, türkyigit, означаючи «юнак у розквіті сил»76.

На полі бою ці тюркські воїни відзначалися неабиякою 
мужністю і витривалістю. їхнім верховним заступником був бог 
на ім’я Тюрк Тенґрісі чи просто Тенґрі. Відразу спадає на думку 
Германська паралель: верховне божество саксів (племінна назва 
«сакс» є епітетом, що означає «короткий меч») мало ім’я Saxnöt 
(давньоангл. Seaxneat), яке означало «брат меча» чи «друг саксів» 
(<sahs-ginöt)77. Слово «тенґрі» — це давньотюркське загальне 
ім’я, що має значення «небо» і «бог»; суфікс / s i /  є означеним 
артиклем.

Постать Тюрк Тенґрісі належить до першої функції Дюмезіля. 
Його царина — дотримання належних правових взаємин між 
людьми (зокрема, тюрками): отож, його можна класифікувати 
як постать Мітри. Наші основні джерела інформації — це 
королівські написи, в яких Тюрк Тенґрісі чи Тенґрі, як правило, 
представляє надприродну ієрархію як уособлення верховної 
влади. Тюркський імператор (Türk qayan) — його витвір. Офі
ційний титул імператора є [Türk] tar\ridä bolmss76 або [Türk] tär\ri 
yaratmss79, що означає просто «створений [Тюрк] Тенґрі’єм». 
Тюркський імператор (qayan) також має ім’я tä^ri-täg80 або Тах\гі-
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КапЬІ\ обидва слова виражають одну й ту саму думку: «подібний 
до [Тюрк] Тенґрі». Дії [Тюрк] Тенґрі сприймалися як волевияви 
верховного правителя; що б він не зробив, казали, що він рачив 
зробити так (yarliqa — «рачити, звеліти»)82.

Так само, як Одін, Тюрк Тенґрісі робив своїх воїнів нестримно 
шаленими. Ті дужі юнаки, сповнені шаленства, названі у записах 
bòri-tàg — «подібні до вовків». Таке означення можна порівняти 
з ґермано-давньоскандинавським/давньоанглійським Ylfingar 
Wulfingas та нашими вовкулаками. У тюркському епосі «Dedem 
Qorqud», записаному в XIV чи XV століттях, тих воїнів названо 
tdelii». Згадуючи про ту назву, англійський перекладач Джеффрі 
Льюїс пише: «De/w, пізньотюркське deli, що я часом відтворював 
як «дикий», а часом як «несамовитий», означало щось на зразок 
«берсеркера»*; справді, якби ж не було несумісності (sic! — О. П.) 
цього ісландського слова в тюркському контексті, то я б вдався 
до нього»83.

Засновники тюркської династії були мовби копіями образу 
Ромула—Рема, і як вони — це сини вовчиці чи виховані серед 
вовків. Китайська назва давньотюркської династії була відповідно 
А-ші-на, що етимологічно походила від прототюркського слова 
«сірий вовк» (<*aq-ćinyu).

Тюрк Тенґрісі був тим, хто дарував гідність тюркського 
імператора (qan bir-, «дати короля»); він також наділяв його 
мудрістю (bilig bir-, «дати мудрість») і силою (kuć bir-, «дати 
силу»). Хто порушував заповіді Тюрк Тенґрі, був ним покараний 
смертю (òlt- «казати убити»).

Згідно з Дюмезілем, суттєвою ознакою поняття верховної влади 
було роздвоєння першої функції. В цій системі Мітра дістав 
співправителя в особі Варуни. Такий співправитель називався 
давньотюркською Od Tàr\ri, або Бог Часу (Ód давньотюркською 
«час») і був, вочевидь, найверховнішим правителем, який 
відповідав за дотримання космічного ладу, а отже, не мав 
безпосереднього зв’язку з тюркським імператором. Ód Тацгі 
згадується в королівських записах лише одного разу, в запису 
Кюль Тіґіна від 732 р. н. е.:
inani kul tigsn kargàk «Мій молодший брат Кюль Тіґін відійшов
boldj... dzam saqandam: у кращий світ... А я подумав: «Якщо Od Тенґрі
od tàijri yasar (<yasasar), призначає [комусь померти, то на це нема ради],
kisi о irli q3op diagli [оскільки] всі людські сини смертні»,
tòrumos.

* несамовитий, безстрашний і невразливий давньоскандинавський воїн.
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Термін täijri, «бог» має обмежене вживання лише для 
обожнення першої функції. Тільки öd і Тюрк мали право 
називатися тенґрі. Божества другої та третьої функцій ніколи 
не носили цього імені. Імператорський титул qayan відповідає 
вживанню терміна «тенґрі» («бог найвищого класу»).

Розділення першої функції було основним принципом 
давньотюркської політичної структури. Подвійний тенґризм на 
надприродному рівні мав свій аналог на землі. Справжнє подвійне 
королівство («Doppel-Königtum»), відмінне від інституції 
мажордомства, було однією з визначальних ознак давньо- 
тюркської конституційної історії, принаймні до 1212 р. 
Вищенаведений фрагмент, як ми бачили, називає двох пращурів 
чоловічого роду королівської династії й навіть уживає два слова: 
ääüm—арйт для означення поняття «пращур».

Два засновники давньотюркської імперії, які спільно правили 
тюрками, добре відомі за китайськими, візантійськими та 
ісламськими джерелами. Це Бумен Каган (545—552) та Істемі 
Каган (545—575). У кожного з двох каганів було по парі прямих 
спадкоємців, що носили титули yabyu і sad. Отож, було відповідно 
по два yabyu («лівий* yabyu і «правий» yabyu) і по два sad, лівому 
й правому, в тюркській корпорації правителів. А всіх разом їх 
було шестеро — в цьому видно як троїсту систему, так водночас
і принцип дихотомії (біфуркації).

Цікавий феномен подвійного царства можна розглянути на 
прикладі держави Караханідів у Туркестанах (840—1212), які 
себе вважали наступниками династії стародавніх тюрків. Назви 
двох тварин — ars I an «лева» і Ьиуга «верблюда*, з епітетом 
qara «великий* — були використані для означення двох половин 
розгалуженого володарства. Перша пара прямих спадкоємців 
носили титул ilig «король*, друга — tigin «князь*.

Всю корпорацію Караханідів складали:84 
Арслан Кара Каган Буґра Кара Каган
Арслан Іліґ Буґра Іліґ
Арслан Тіґін Буґра Тіґін
Розгалужена і троїста система відбивалася і на уявленні про 

належне функціонування держави, що процвітала лише тоді, коли 
дотримувалася il («імперської організації») та törü («закону*). 
Представники соціальних і політичних структур мусили бути 
bilgä («розумними») й аїр («мужніми»). Щойно правителі та 
їхні чиновники ставали b ihgsiz  «нерозумними» й yablaq
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«боязкими», гармонія порушувалась. Держава оберталася на 
tüzssz «негармонійну» і прирікалася на загибель.

Другу функцію Дюмезіля — фізичний захист суспільства — 
представляло божество на ім’я Ärkhg. Тюркське слово ärk 
означає «сила», «могуть», «звитяга на полі битви», «влада», а 
суфікс / l i g /  значить «посідає, володіє*.

В імперських написах особа Еркліґа перебуває в тіні Тенґрі; у 
двох випадках його згадано разом і лише після Тенґрі. На жаль, в 
обох випадках фрагменти записів пошкоджені, тож ми не знаємо 
напевно, що робили разом üzätär\ri ärkhg, «нагорі Тенґрі [та] Еркліґ»85.

Так само, як у Скандинавії, королівські бічні сини були 
основним джерелом для військових керівників, королів-воїнів. 
У давньотюркській мові існував спеціальний термін для такого 
королівського нешлюбного сина — inällänäl>yinäl (>niyäl)\ 
загальне ж означення («колективна форма») цієї інституції було 
inäl-gü. Перший запис із Алтина Кьоля (поблизу річки Абакан 
у Сибіру) містить такий фрагмент:86
(5) tört änälgfi artam, «Нас було четверо королівських байстрюків;
bdzni arklag aderti yata. та Еркліґ, на жаль, нас роз'єднав».

За своїми обов'язками, як представник класу воїнів, Еркліґ, 
тюркський образ Індри/Тора, тримав королівських нешлюбних 
синів під своїм особливим наглядом.

На початку нашого століття сер Аурел Стейн відшукав у 
рукописних архівах у залах Тисячі Будд біля Тун-гуанґа краси
вий манускрипт, написаний давньотюркськими рунами десь у 
VIII ст. Назва Irq bitig («Книга ворожінь») і зміст засвідчили, 
що це був своєрідний підручник з тлумачення різноманітних 
комбінацій після трьох кидків гральної кості — таке собі 
передбачення долі, що до нього зверталися тюркські воїни у 
своїх позиціях на прикордонній службі в Китаї, аби згайнувати 
час. Знаменно, що головним божеством цих найманців був 
Еркліґ, як те доводить 12-те ворожіння:87
är abqa barmis. tayda «Мисливець пішов на полювання; він зірвався

зі скелі.
qamdlmis. ifiijridl «Еркліґ на небі», — каже він.
ärkbg tir. Запам'ятай це, бо [це] поганий [знак]»,
btéft biliijlir: yatoz ol.

Особливістю третьої функції, за Дюмезілем, є присутність 
Божественних Близнят. У давньотюркській міфології цих близнят 
уособлюють YirlYär «Земля» і Sub «Вода», що мають загальну 
назву iduq або «божественний», часом із терміном Türk. Часто
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їх супроводжує, що лише підтверджує систему Дюмезіля, жіноче 
божество на ім’я Умай, що дослівно означає ♦плацента*88.

Божественні Близнята діють разом з Тюрк Тенґрісі, і означення 
♦Тюрк» часом уживається до них: коли китайці вирішили винищити 
тюрків, то ♦Тюрк Тенґрісі (Могутній Тенґрі) і Тюрки Божественні 
Близнята, Єр та Суб мовили тоді на небесах: ♦Тюркський народ не 
загине і [знову] постане як [організований] народ [держава]»89.

Божественні Близнята і Тюрк Тенґрісі, як теж харизматичне 
щастя (quty ♦харизма») померлих родичів, могли втручатися в 
державні справи; вони не схвалили зраду племен Токзз-Оґузів, 
котрі підкорилися китайцям:
(II Е 35) Qzà lanri iduq уаг sub «Тенґрісі, а також Божественним Єрові та
a&m qayan qJufi laplamadi Субові на небесах, як також провидінню мого
aren#. дядька, імператора, це, безумовно, не сподобалось».

Жіноче божество Умай приєднується до компанії в рунічному 
написі давньотюркського першого міністра Тоньюкука (пом. після 
725 р.) саме напередодні вирішальної битви тюрків з могутнім 
киргизьким військом коло річки Іртиш (Сибір):90
(T 38) tàxjri umay iduqyàrs:ub «Тенґрі, Умай і Божественні
basa barn агзп£, nàkà [Близнята) Єр та Суб завжди
tàzàr biz. долали ворогів тюрків.

Чому ж нам відступати?*

Часом Їр /Є р  виступає один як представник третьої функції, 
скажімо, в написі Сіне Усу 758 року. Посівши трон після смерті 
свого батька, уйгурський каган Іль-Ітмиш (747—759) зіткнувся 
з повстанням групи своїх підлеглих (третя функція). У цій 
складній ситуації:91
(SU, Е 1—2: nop. S 9) qufóm kuijam «[Обидва] і Тенґрі, і Єр зволили керувати

bodanay taijrì yàr ayu birti. людьми [й зробити їх слухняними], моїми
рабами й рабинями».

Один фрагмент у написі Кюль Тіґіна (732) свідчить про 
існування конфлікту (bulyaq) між першою (Тенґрі) та третьою 
(Єр) функціями:
(IN 4) tàijri уіг bulyaqiir йййп «Поки Тенґрі та Єр перебували в розбраті,
уауі bolli. вони (Токзз-Оґузи) ставали нашими ворогами».

Стандартне значення дієслова bulya---- це ♦порушувати лад».
Воно містить у собі поняття насильницького змішання різних 
рівнів. Тюркський лінґвіст Магмуд аль-Кашґарі (прибл. 1070) 
так описує значення дієслова bulya-: ♦коли щось перемішують, 
щоб заварився і верх, і низ — як то у вівсяній каші тощо»92.
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Приходимо до висновку: давньотюркський пантеон мав, по 
суті, ту саму будову, що й реконструйовані Дюмезілем структури 
для культур ведійських індусів, іранців, стародавніх римлян і 
стародавніх Германців:93

функція Ведійські інд. Давні Герм.

Перша
Співправителі
Друга
Третя
божественні
близнята

жіноче
божество

Варуна
Мітра
Індра

Тюр
Одін
Торр (ї>6гг)

Два Ашвіни Фрейр і Ньйорд

Сарасваті Фрейя

Давні тюрки

Од Тенґрі 
Тюрк Тенґрісі 
Еркліґ

Два Іду кути: 
Єр і Суб

Умай

2

Глибоке дослідження ьимагало б розгляду всієї багатющої 
тюркської епічної традиції, стародавньої й новітньої, що, 
зрозуміло, неможливо здійснити в межах цієї праці. Однак і 
одержані результати вказують на ту невипадкову відповідність 
між тюркською троїстою  ідеологією  й ідеологією  індо
європейською, розробленою Дюмезілем та його школою.

Наріжним каменем теорії Дюмезіля є внутрішній зв’язок 
між ідеологією та мовою. Відкрита ним троїста система 
виступає, на його думку, єдино й винятково як індоєвропейська 
суспільна спадщина. Оскільки тюрки не належать до індо
європейської мовної сім'ї, а представляють одну алтайську 
мовну сім'ю, то наші висновки суперечать цьому поглядові. Я 
не маю ні найменшого сумніву в тому, що вироблена Дюмезілем 
троїста ідеологія насправді існувала, однак, як і кожна 
ідеологія, була пов’язана не з мовою, а скоріше із соціальною 
структурою.

Тут я погоджуюсь із Стіґом Вікандером, що троїста ідеологія 
Дюмезіля виникла в сусі.*.:ьстві, ознакою якого 5уло існування 
військового неземлеробського об'єднання МаппегЬиіиі-ів, загону 
пов'язаних клятвою молодих воїнів, «очолюваних вождем чи 
королем, який відрізнявся від інших прошарків суспільства 
(тобто жерців і землеробів) і відзначався на полі бою неабиякою 
мужністю і витривалістю*94. З погляду Дюмезіля, індоєвро
пейське поняття «загону воїнів*, або МаппегЬшкі, згуртованого
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навколо особи безстрашного керівника (пор. Фінна з його 
фіаном, Індру з марутами*), схоже, було «таємною зброєю, яка 
полегшила індоєвропейську експансію*95.

Степові держави («союзи*, «імперії*), відомі з історії прибл. 
з 900 р. до н. е., були всі створені харизматичними вождями, 
котрі використовували воєнні союзи (Mannerbiinde), що завжди 
виконували функцію племен у їх становленні, для реалізації 
своїх імперських візій. Не існує істотної різниці між степовими 
державами й державами морських кочовиків. Держави ві- 
кінґівських королів (морських кочовиків) різнилися від держав 
скандинавських королів, співіснуючи, вони дуже рідко 
збігалися. Зате вони мали багато паралельних структур із кочо
виками.

Соціальна структура та ідеологія складають одне ціле; вони 
взаємообумовлюються. Але мова — лише засіб для вираження 
даної ідеології. Вплив ідеології на мову визначається, безперечно, 
мірою зануреності в словник на рівні термінології чи навіть 
абстракції. Проте ідеологія не залежить від мовної структури: 
мова не може змінити сутність ідеології чи її характер. Якщо 
ми уявимо соціальну структуру у вигляді «А*, то мусимо 
прийняти й існування взаємопов’язаної з нею ідеології «А*; мова 
ж не висуває таких вимог. Ідеологія А, що відбиває соціальну 
структуру А, може бути вираженою через мову 1, 2, 3 чи N. 
Навпаки, мова 1 здатна задовольнити не лише вимоги ідеології 
А, що випливає із соціальної структури А, але й ідеології Б, 
породженої соціальною структурою Б, ідеології В, що відбиває 
соціальну структуру В, і т. д.

У XVIII—XIX ст. побутувала думка, що кочові імперії 
Середньої Азії та Євразії були продуктом і типовим проявом 
тюрко-татарського генія. Тепер нам відомо, що скіфи й тохари, 
представники індоєвропейської мовної сім’ї, були володарями 
степів задовго до тюрків чи навіть гунів. Лише в IV ст. до н. е. 
влада в степах перейшла від індоєвропейців до представників 
алтайської мовної сім’ї. Доказом цієї важливої глобальної події, 
окрім іншого, служить і політична термінологія. Всі вищі 
імператорські титули, що їх використовували стародавні тюрки,

* Фіни — герой, мудрець і провидець в ірландській міфо-епічній традиції, 
фіаи — загін його воінів-мисливців, для вступу в який треба було пройти складні 
випробування; Індра — бог грому та блискавки в давньоіндійській міфології; 
марути — божества бурі, вітру, грому і блискавки, що супроводжують Індру.
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мають індоєвропейське походження, такі як qayan «імператор», 
qatun «імператриця», yabyu і Sad — титули для заступників 
короля. До цих запозичень належить також дуже важлива ідея 
і слово qut «імператорська харизма».

У до-зороастрійському Ірані жерці й воїни пили зброджений 
сік гаоми під час релігійного ритуалу, відчуваючи смак безсмертя 
завдяки сп’янінню, викликаному цим священним напоєм. Скіфи 
не лише практикували такі узливання, а й обезсмертили цю 
традицію в практиці поховань з кам’яними нагробками, статуями 
померлих родичів, що тримають келихи для гаоми. Ці нагробки 
стали типові для євразійського степу. Названі пізніше слов’яна
ми «кам’яними бабами», вони з’явилися вперше у VIII ст. до н. е. 
і продовжували з’являтися до IV ст. н. е. (протягом скіфського, 
сарматського і аланського періодів). Потім традиція перервалася 
на два століття, однак у VI ст. була відновлена стародавніми 
тюрками, котрі — згідно з китайськими джерелами — називали 
себе спадкоємцями скіфів. Етнонім sak- (<saka = скіфи) насправді 
існує й досі в назвах кількох тюркських племінних підрозділів.

Пристосувавши до своїх потреб ідеологію індоєвропейського 
Mànnerbund-y і концепцію та структуру степової імперії з необ
хідною термінологією, представники алтайської мовної сім’ї, 
приміром, стародавні тюрки, не могли не засвоїти релігійні 
вірування, оскільки вони були нерозривно пов’язані з ідеологією, 
їхня мова зуміла пристосуватися до вираження нової ідеології, 
так само як пізніше змогла адаптуватися, коли різні гілки носіїв 
давньотюркської мови змінили степ на місто. Вони перейшли 
від кочової ідеології військового союзу (Mannerbund) до міської 
торговельної ідеології й суспільства, внаслідок чого рано чи 
пізно мусили прийняти осідлу релігію. Це можна побачити на 
прикладі уйгурів у Китайському Туркестані — маніхейство (767), 
Караханідів в обох Туркестанах — іслам (840) і хозарів у Східній 
Європі — іудаїзм (бл. 830).

У системі Дюмезіля є два слабких місця, які, втім, можна 
легко поправити. Перше — це мало не тоталітарна думка про 
те, що суспільство стародавніх часів служило одному королеві, 
одній ідеології, одній релігії. Насправді все було навпаки. 
Християнство стало першою релігією, що намагалася досягти 
певного загального підкорення, однак їй рідко вдавалося 
проникнути до селищ, перш ніж були створені шляхи й 
комунікація стала доступною; у багатьох християнських 
державах це відбулося лише в XIX ст.
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Друге слабке місце в системі Дюмезіля — це його індоєвро
пейська винятковість. Дюмезіль ставить своє надвиняткове 
індоєвропейське суспільство поза часом і простором. Він не лише 
заперечує можливість іноземного впливу (тільки неєвропейці 
можуть запозичати в індоєвропейців; самі ж індоєвропейці надто 
величні, щоб опуститися до запозичень іззовні) на індо
європейців, а й відкидає думку про можливість внутрішнього 
запозичення серед різноманітних індоєвропейських гілок. Така 
цілковита ізоляція абсолютно невідома в людській історії. Навіть 
у наш час, коли існують тоталітарні ідеології й тоталітарні 
політичні структури як у самій Європі, так і поза нею, вони не
спроможні досягти цілковитої ізоляції.

Замість припускати, ніби дуже складна ідеологія може 
пережити соціальну структуру, що її вона скопіювала, й 
проіснувати майже непорушеною в структурно відмінному 
суспільстві протягом понад тисячоліття, логічніше завважити 
на низку ідеологічних запозичень, що спонукали передбачуваного 
позичальника сприйняти соціальну структуру, спарену з даною 
ідеологією.

Ґоти прожили майже століття в гунській державі. Саме як 
гунський політичний діяч Аттіла став головним героєм гер
манського епосу, отож можна припустити, що гунська ідеологія 
справила вплив на ґотів. Протягом століть вони жили разом з 
аланами; останні навіть супроводжували їх у західних походах. 
Назва Каталонії (Ґото-Аланії) на північному сході Іспанії 
залиш ається красномовним доказом співробітництва двох 
народів. Якщо і в ісландській, і в осетинській (аланській) 
традиціях постаті прислужників Анґро-Майнью*, великих 
обманщиків Локі й Сирдона96, структурно однакові, то спадає 
на думку, що ісландський Локі, який кінець кінцем потрапив до 
Ісландії, був задовго до того запозичений ґотами в аланів, котрі, 
будучи східними іранцями, ніколи не поривали зв’язків зі своїми 
західно-іранськими братами.

Сноррі Стурлуссон неодноразово підкреслює, що Одін спершу 
з ’явився в Центральній Європі, а пізніше — в Скандинавії, 
прийшовши зі Сходу, з області Танаїсу, тобто з краю, названого 
Ойпііеібг в « Б и т в і м іж  ґотами й гунами». Сноррі вживає для 
цієї території назву Тюркланд (Тугкіапсі). Між 650 роком і

В іранській міфології голова сил зла, темряви й смерті.
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X століттям Тюркланд насправді там існував — це була Західна 
тюрксько-хозарська імперія, звідки походять десятки тисяч 
куфічних монет, викопаних у Скандинавії. Таке нумізматичне 
свідчення достатньо вагоме, щоб зробити давньоскандинавсько- 
хозарські зв’язки історичним фактом, з чим згодні як історики, 
так і археологи.

Навіть Арі інн Фроді (пом. 1148) мав причину розпочати 
свій рід від Tyrkja konungr, тобто від хозарського імператора. 
Якщо на факти Сноррі в давньоскандинавській міфології так чи 
так покладаються, то чому ж його наполягання на тому, що 
аси*, очолювані Одіном, прийшли зі сходу (з Тюркланду), 
відкидається як нісенітне? У VII—VIII ст. майбутнім вікінґам 
потребувалася належна ідеологія, і хозарські тюрки, що їх вони 
зустріли під час торговельних походів, виявилися здатними — 
як спадкоємці степової імперії — надати їм цей необхідний 
духовний товар.

Реф орма Одіном ф утарка

Фахівці з давньогерманської рунології зіштовхуються з 
проблемою пояснення аномалії в рунічній системі: близько 
800 року кількість знаків у Скандинавії було зменшено з двадцяти 
чотирьох до шістнадцяти97. Загальноґерманський рунічний алфа
віт (старший футарк) складався з двадцяти чотирьох знаків, однак 
якщо у Фризії та Англії їхня кількість збільшилася, спершу до 
двадцяти восьми, а пізніше до тридцяти трьох98, то в Скандинавії 
вона редукувалась99, хоча водночас у давньоскандинавській мові 
існувало від тридцяти до сорока фонем100.

Щоб пояснити це зменшення, спершу треба уявити, як 
редукована система змогла витримати новий тягар — зрозуміло, 
що окремі знаки мусили представляти кілька фонем. Можна 
встановити чотири типи перенесення навантаження101: одна 
вокальна руна представляла тепер дві фонеми — руна «а» 
представляла фонему / а /  і фонему / ж / ,  байдуже переднього 
чи заднього ряду. Одна приголосна руна представляла дві 
фонеми, дзвінку й глуху, тобто відмінна ознака дзвінкості була 
стерта: руна «Ь» представляла фонеми / р /  і / Ь / ;  руна <Ф>

* У скандинавській міфології основна група богів, очолюваних Одіном.
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представляла фонеми / t /  і / і / ;  руна ♦!»* представляла фонеми 
/ Ь /  і / б / .  Одна приголосна руна представляла три фонеми -  
дзвінку, глуху і носову: руна «к» представляла фонеми / к / ,  / g /  
і / ij / .  Одна голосна руна представляла одну приголосну 
(проміжну) і дві голосні фонеми: руна «і* представляла проміжну 
/ і /  і голосні фонеми / і /  та / е / ,  а також (частково) — / æ / ;  
руна «її» представляла / w /  і чотири губні голосні фонеми як 
переднього, так і заднього ряду: / о / ,  / и / ,  / о /  і / й / .

Факти свідчать, що таке перенесення навантаження незвичне 
для Германської мови, а отже, не може сприйматися як випад
кове. Воно мусило відштовхуватися від якоїсь іншої системи, 
для якої було типовим. Найочевидніше, що йдеться про тюркську 
систему, бо ті самі чотири типи перенесення навантаження 
можна виявити в мові тюрків, коли літературна давньотюркська 
прийняла семітський алфавіт приблизно в VI—VII ст.

У семітських мовах приголосні фонеми відіграють ключову 
роль, а тому лише приголосні мають відповідні їм знаки на письмі. 
Існує лише три голосні Графеми: низька / а / ,  висока дела- 
біалізована / і /  та лабіалізована / и / .  Чотири приголосні 
фонеми, зокрема знаки для проміжних / \ /  і / w / ,  також 
представляють відповідно й голосні «і» та «u/о*, виконуючи 
секундарну функцію (тобто matres lectionis).

У давньотюркській були принаймні дві делабіалізовані голосні 
фонеми переднього ряду, висока / і /  та середнього підйому / е / ,  
і чотири губні фонеми: висока переднього ряду (й), висока 
заднього ряду / и / ,  низька переднього ряду / о /  і низька заднього 
ряду / о / .  Семітський (арамейський) приголосний знак «yod* 
тюрки використали для представлення як проміжкового при
голосного звука / j / ,  так і для всіх делабіалізованих голосних 
фонем переднього ряду / і / ,  / е /  і частково /а е / .  У цьому вони 
спиралися на усталену протягом двох тисячоліть семітську 
письмову традицію. Семітський (арамейський) приголосний знак 
«waw» вони використали для представлення як проміжкового 
приголосного звука / w / ,  так і для всіх чотирьох голосних 
лабіалізованих фонем / и / ,  / й / ,  / о /  і / о / .

Система голосних і набір проміжкових були дуже схожими 
в давньотюркській і давньоскандинавській мовах на початку 
вікінґівського періоду. Тож для давньоскандинавських учених 
не становило великих труднощів сприйняти тюркський спосіб. 
Але і його неважко пояснити як перероблену семітську письмову 
систему. Якщо в семітській мові літера «алеф» представляла
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один низький делабіалізований голосний, то стародавні тюрки 
в усіх своїх алфавітах (арамейському>соґдійському>уйгурському) 
використали цей знак для відтворення обох своїх низьких 
делабіалізованих голосних звуків, заднього / а /  і переднього 
/а е / ряду.

Типовим для давньотюркської мови було обмеження 
приголосних фонем в основі слова, зокрема в початковій позиції. 
Допускалися лише три проривні: дзвінка / Ь / ,  глуха / к /  і 
глуха / \ / . Навряд чи було випадковим, що молодший футарк 
обрав саме ці графічні знаки (b, k, t) для передачі своїх проривних 
фонем: / Ь / ,  а не / р / ,  і глухі / к /  та / \ / , а не / g /  чи / d / .  
Семітські знаки b, k і t з арамейського (>соґдійсько- 
го>уйгурського) алфавіту слугували для передачі двох тюркських 
приголосних фонем / р /  і / Ь / ,  / к /  і / g / ,  / х /  і / А / .

Тюркська середньовічна система письма, використовуючи 
семітські абетки, виробила два способи передачі задньо
піднебінного носового / i j / ,  не існуючого в семітських мовах. На 
сході (Центральна Азія, Монголія) вживали зв’язку n—к; на 
заході (Іран, Близький Схід, частина Східної Європи) носовий 
елемент ігнорувався — як правило, знак / к /  з арабського 
алфавіту ніс додаткове навантаження і заміняв /п  / .  Це пояснює 
перенесення навантаження в скандинавському рунічному письмі 
на руну «к», що мала відтворювати також фонему / i j / 102.

Ці факти свідчать, що реформатор скандинавського варіанта 
молодшого футарка був знайомий з давньотюркською мовою 
VIII—IX ст., якою писали на основі арамейської (>соґ- 
дійської>уйгурської) абетки. Він також мусив знати те, як в 
арабському алфавіті передавався тюркський задньопіднебінний 
носовий звук / л / ;  про це неважко було скласти уявлення в 
головних містах Хозарської імперії, зокрема в Шаркелі на Дону 
(Танаїсі) та в столичних містах-близнятах Хамліґ-Шаріґшін в 
дельті Волги. Значну частину міського населення представляли 
мусульмани, які вживали арабське письмо; отож ним користу
валися також і військовий міністр імперії, й більшість найманців, 
які були мусульманами, котрі складали постійну армію. Найман
ська служба' в іноземному війську була до того ж поширеним 
ремеслом у стародавніх скандинавів.

Іншим шляхом мовного взаємообміну була інтенсивна 
торгівля між Скандинавією і Хозарською імперією, що тривала 
починаючи з останніх десятиліть VIII ст. протягом усього IX ст. 
її жвавість і великий розмах чудово підтверджують археологічні
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знахідки, рештки матеріальної культури й, передусім, тисячі 
мусульманських срібних дирхемів у скандинавському ґрунті.

Досі залишаються відкритими деякі питання щодо зв'язку 
Одіна з рунами103. Література вікінґівського періоду приписує 
Одіну винахід рун, однак ім’я бога Тюра (<tTwaz), а не Одіна104 
невідривне від рун105, і не Одін, a Top (Pórr) був покликаний 
зберегти й благословити руни106.

Одіна почали пов’язувати з рунами десь після VI ст., коли 
саме відбулася реформа молодшого футарка. Розповідаючи про 
самопожертву Одіна, відома поема «Гавамал» (Hàvamàl) вкладає 
в його вуста такі слова107:

(139) Vid hleifi mik sacido
né viò homigi; 
nysta ck niór, 
nam ek upp rùnar, 
spandi nam, 
fell ek aptr t>aóan.

(142) Rùnar munt Jш finna
ok ràóna stafi,

mjok stóra stafi,

mjqk stinna stafi, 
er fàói fimbul^ulr 
ok gordo ginnregin 
ok reist hroptr rqgna.

( 144) Veiztu, hvé rista skal?
veiztu, hvé ràda skal? 
veiztu, hvé fa skal? 
veiztu, hvé freista skal? 
veiztu, hvé bidja skal? 
veiztu, hvé blóta skal? 
veiztu, hvé senda skal? 
veiztu, hvé sóa skal?

Мені не приносили ні хліба, 
мені не приносили вина, 
я втупився в землю, 
схопив низку рун, 
із зойком схопив їх 
і кинув назад.
Ти знайдеш ті руни 
і правильно [тобто 
згідно з реформою] 
їх прочитаєш; 
легкі [тобто менше знаків] 
дивовижно, 
чарівні, забарвлені 
[кров'ю] грізного (бога, 
навіяні силами неба, 
вкарбовані Одіном.
Відомо тобі, як писати? 
Відомо тобі, як читати? 
Відомо тобі, як барвити? 
Відомо тобі, як збагнути? 
Відомо тобі, як спитати? 
Відомо тобі, як труждатись? 
Відомо тобі, як молити? 
Відомо, як офірувати?

Як ми побачили, лише скандинави VIII—IX ст., котрі побували 
в Хозарії, зуміли змінити «тяжку» (із багатьма знаками) 
Германську рунічну систему на «легку» (менше знаків), власне 
в такий спосіб, що вона наслідувала тюркські письмові зразки. 
Можна знову згадати про те, що Сноррі Стурлуссон неодноразово 
наголошував (в «Едді», «Інґлінґасазі»), ніби Одін прийшов на 
північ із земель тюрків біля Танаїсу/Дону, а єдиними тюрками
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в тому регіоні у вікінґівський період (VIII—IX ст.) були хозари. 
Якщо приймаємо інші факти, наведені Сноррі, то мусимо 
серйозно поставитися і до його повідомлення про прихід Одіна 
із земель тюрків, тобто з Хозарії.

Смертний бог Одін, захований в епічній традиції, не був 
творцем староґерманських рун, що існували принаймні від біля 
150 р. н. е. (див., напр., наконечник списа із 0vre Stabu в 
норвезькому Опланді)108; але він був реформатором сканди
навського молодшого футарка із другої половини VIII ст.

Еліас Вессен (Wessen), провідний шведський рунолог, 
представив свої погляди на походження молодшого футарка у 
двох публікаціях109.

Руни, про які відомо, що ними користувалися скрізь у 
Стародавній (до VII ст.) Скандинавії, писалися не лише на 
камені, а й  — згідно з Вессеном — також на дереві. Написи на 
камені служили лише як меморіальні пам’ятники й тому були 
рідкісними. Дерев’яні ж, провадить далі Вессен, передавали 
щоденні секулярні послання і були загальнопоширеними, але 
що дерево нетривкий матеріал, то збереглися лише кам’яні 
написи. Таким чином, ми маємо лише часткові відомості про 
обсяг і поширення письма у Стародавній Скандинавії. Все- 
загальний характер і часте використання письма на дереві 
породили необхідність зменшити кількість букв і спростити їхні 
форми як у молодшому футарку, так і в так званих шведсько- 
норвезьких рунах — процес, схожий на той, що сприяв 
виникненню стенографії.

На жаль, теорія Вессена — лише філологічне припущення. 
Археологія не підтвердила існування жодного мирського 
(секулярного) напису на дереві у Скандинавії до XIII ст. (як у 
Бергені). Нема жодної підстави приймати на віру високий рівень 
писемності на півночі протягом того раннього періоду. Історія 
культури та релігії також не підтримує теорію Вессена. Рунічне 
письмо використовували насамперед (і спершу — виключно) у 
магічних і культових цілях. Жодний мирський текст, що пере
давав якесь буденне повідомлення, не міг бути написаний 
рунами, доки стародавні скандинави залишалися прихильниками 
релігії Водана (Одіна). «Руни вигадали як Германські, так і північні 
народи, — пише Йоганнес Брондстед, — з метою підкорити 
культові сили, що приносили б користь. Ці сили не породжува
лись майстрами, які викарбовували рунічні букви на камені чи 
дереві: вони вже існували в самих рунах і могли бути визволені 
лише посвяченими»110.
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Використання рун з мирською метою було можливе лише в 
проміжковий період, хронологія якого різнилася в різних 
країнах, між втратою  Скандинавією язичницької віри й 
циклічного м ислення і часом, коли вона стала в ін те 
лектуальному плані часткою християнства, лінійної цивілізації, 
що вживала латинську абетку. Тож треба шукати інших причин 
для появи «спрощеного» набору шістнадцяти рун у молодшому 
футарку.

Кілька десятиліть тому Сергій Андрійович Козін (1879— 1956), 
російський монголіст, особливим інтересом  якого була 
монгольська епічна традиція, зробив важливе спостереження 
щодо вибору письмових систем духовними лідерами євразійських 
степових імперій, що народжувались. У тих вождів була 
альтернатива: або фонетично точна система письма (монг. /о</о 
ЬіД#), яка спиралася на абетки, що походили від санскриту, 
або ж фонетично невизначена система, на зразок семітської чи 
китайської“ 1.

1269 року фонетично точне письмо було запроваджене 
монгольським імператором Кублаєм Ханом (Кубілаєм) для всіх 
мов своєї імперії, включаючи й китайську. Абетку склав 
тибетський монах її Р ^ в -р а  на основі тибетського варіанта 
санскритського письма. Отож завдяки Кублаєві Хану фонетично 
транскрибовані тексти були створені відтоді в багатьох східних 
мовах. Багато з них збереглися й досі, а деякі чекають на 
свого дослідника.

Однак для тогочасної імперської бюрократії такий розвиток 
подій уявлявся нищівним, оскільки навіть монголи, що роз
мовляли діалектом, відмінним від діалекту імперського клану, 
були не в змозі цілковито збагнути офіційні декрети. Тому після 
смерті привернутого до фонетики імператора 1294 року 
монгольські бюрократи точну систему відкинули.

Натомість семітські письмові системи, як арабська, так і 
арамейська, довгий час зберігалися в Азії. Особливо це 
стосується арамейської системи. Вперше прийнята Ахеменідами, 
а опісля іранськими соґдійцями (через що її часто називають 
согдійським письмом)112, вона пізніше була використана 
тюркськими уйгурами (звідси назва уйгурське письмо), які 
передали її монголам (монгольське письмо), а ті, в свою чергу, — 
маньчжурам (маньчжурське письмо)113. Ці системи завдячують 
своєю популярністю тому, що переважно вказували лише на 
тип тієї чи цієї голосної фонеми, за допомогою таіїез ІесНопіз, а
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представляючи приголосні, часто не означали їхніх опозиційних 
особливостей (тобто дзвінкі чи глухі). Таким чином, письмо 
являло собою лише контури слова, і той, хто говорив, міг 
вимовляти його згідно з фонетичними правилами власного 
діалекту. А що степові імперії складалися з носіїв різноманітних 
діалектів і споріднених мов, то всі вони побачили в семітській 
системі письма ідеальний спосіб спілкування.

Як тільки стародавні ґерманці почали створювати великі 
королівства за прикладом алтайських гунів і хозарів (скажімо, 
ґоти), то зіштовхнулися з потребою складати офіційні документи. 
Водночас, як того й можна було чекати, вони наслідували 
приклад степових імперій у прийнятті фонетично вільної 
письмової системи, що відповідала їхнім вимогам. У такий спосіб 
і з ’явився редукований молодший футарк. Щоб якось символізу
вати цей процес, я називаю реформу германської письмової 
системи «реформою Одіна». Але наголошую, що цей Одін уже 
не був маловідомим богом Германських селян: тут не береться 
до уваги етимологія означення, яке виступає як «племінний» 
покровитель (ґавтів, ґотів, саксів тощо) того «дореформного» 
Одіна. Він був тепер Одіном-асом, Одіном «другої фази», за 
Сноррі, вождем торговельної та військової верхівок, котрі саме 
взяли на озброєння під час перебування в хозарських 
торговельних містах останній варіант ідеології/релігії степового 
МаппегЬип(1-у. Цей процес нагадує практику інтелігенції деяких 
сучасних розвинутих країн, представники якої після навчання 
в М оскві пош ирили войовничий м арксизм -лен ін ізм  на 
батьківщині. Подорожі Одіна, про які переповідає Сноррі, слід 
сприймати не як фізичні міграції Германських народів (хоча це 
припускають багато вчених), а скоріше як поширення нових 
*революційних* ідей (з-поміж них — реформи письма) тим 
прошарком, що відповідав сучасній інтелігенції.



РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ

Вступ до першого 
та другого томів: Історіографія 
скандинавських джерел, 
що стосуються Східної Європи

Стародавні скандинавські джерела протягом тривалого часу 
не знаходили належного місця в працях фахівців з історії Східної 
Європи. Це пояснювалося, почасти, сумнівами щодо досто
вірності самих джерел. Авґуст Людвіґ фон Шльоцер (von 
Schlözer; 1735— 1809), перший видатний дослідник давньо
руських літописів (його «Нестор» з ’явився в 1802— 1809 pp.), 
на початку своєї наукової діяльності був гарячим прибічником 
саґ1, однак пізніше ставився до них більш скептично: «Weg also 
mit isländischen Sagen aus der ganzen ältesten russischen Geschichte»*2. 
Шльоцер, котрий вважав Миколу Михайловича Карамзіна 
(1766— 1826)3, фундатора російської наукової історіографії, 
одним із своїх послідовників, був і залишається досі значним

* «Геть із ісландськими саґами із усієї найдавнішої російської історії».
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авторитетом у російській та українській історіографії. Цим по
яснюється те, що історики відмовили стародавнім скандинавським 
саґам у статусі історичного джерела так само, як стародавнім 
шведським рунічним написам та поезії скальдів, і тим самим оті 
джерела повністю залишилися поза увагою дослідників.

С кандинавські дж ерела

Починаючи з другої чверті XIX ст. паралельно сформувалася 
й інша думка. З метою поліпшення свого фінансового становища 
скандинавське Королівське Товариство Старожитностей у 
Копенгагені (засноване 1825 року) вдалося до підготовки 
колекцій скандинавських джерел, що в них ішлося про інші 
країни, зокрема Америку та Російську імперію. 1837 року 
секретар копенгагенського Товариства Карл Крістіан Равн 
опублікував перший том цих джерел під назвою «Antiquitates 
Americanae sive scriptores septentrionales rerum ante-Columbianarum 
in America». У 1841 році в Копенгагені побачив світ «Додаток*. 
Готуючи до друку в 1833 році латинський переклад «Jjœttir*, 
пов’язаної з «Саґою про Св. Олава* (п’ятого тому з серії 
«Королівських саґ*), Равн привернув увагу дослідників росій
ської історії до «Eymundar J)âttr*, правильно припустивши, що 
цей твір містить цінну інформацію з історії Київської Русі. 
«Eymundar jpâttr» вийшла окремим виданням мовою оригіналу й 
у латинському перекладі під назвою: «Eymundi et Ragnaris, 
Norvegicorum principum, tandem Polteskae vel Polociae in Russia 
Dynastarum; Vitae et gesta, in originali islandico e membrana 
Bibliothecae Daniae regis unacum latina versione et brevi introductione 
edidit Societas Regia Antiqvariorum Septentrionalium» (Kbh, 1833, 
VIII+60pp.)4. Було видрукувано лише сімдесят примірників твору 
і всі надіслано до російських наукових закладів. У Данії не 
залишилося жодного5.

Провідний російський орієнталіст того часу, поляк за 
походженням, Осип Іванович Сенковський (Йозеф Юліан С. 
Сенковський, 1800— 1858) звернув особливу увагу на цю 
публікацію. Якраз тоді він почав захоплюватися журналістикою, 
виступаючи під псевдонімом Барон Брамбеус на сторінках 
впливового літературного й наукового журналу «Библиотека для 
чтения*, що видавався з 1834 по 1865 рік раз на два місяці. 
Сенковський негайно почав вивчати давньоісландську мову, і 
вже в першому томі «Библиотеки* за 1834 рік він видрукував
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захоплене есе про значення саґ як джерел російської історії®. З 
властивою йому переконливістю він зіставив два типи джерел: 
лаконічного «Нестора» і барвисту «Еутшкіаг 1>4Нг», щедру на 
подробиці та описовість. Природно, що остання переважила. У 
другому томі «Библиотеки* того-таки року Сенковський публікує 
російський переклад цієї саґи з додатком тексту оригіналу та 
вичерпного коментаря7.

Есе Сенковського спонукало російську громадськість засну
вати національний фонд для підготовки й публікації стародавніх 
скандинавських джерел, що стосувалися ранньої історії Русі: 
♦Мабуть, немає для нас, росіян, більш почесного способу 
відгукнутися на просвітницькі зусилля данських вчених і до 
того ж збагатити нашу історію, як утворити національний фонд. 
Ми мусимо зібрати прибл. 35—40 тис. крб. пожертв, щоб 
передати їх до копенгагенського Товариства як наш патріотичний 
внесок у справу публікації такої важливої і корисної праці. Цим 
самим ми беззаперечно покажемо, що вміємо цінувати їхню 
важливу роботу і пам’ятки нашого власного минулого**.

Ця пропозиція привернула увагу графа Сергія Семеновича 
Уварова (1789— 1855), державного міністра народної освіти. 
Наступного 1835 року між ним і Товариством зав’язалося 
листування9, а необхідна сума грошей була зібрана й передана 
до Копенгагена. 1843 року Товариство офіційно відкрило 
Російську секцію, яка призначила спеціальну комісію для 
досліджень давньоруської історії.

Членами комісії були10 Равн та віце-президент Товариства, 
ісландський текстолог Фіннур Маґнуссон (Фінн Маґнусен, 
1781 — 1847). Російська наука була представлена фахівцем з' 
фінно-угорських проблем Андерсом Йоганом Шеґреном (1794— 
1866), архієпископом Стефаном Карповичем Сабініним (1789— 
1863, першим російським експертом з давньоскандинавської 
мови), Михайлом Петровичем Погодіним (1800— 1875) та 
Фрідріхом Карлом Германом Крузе (1790— 1866), істориками й 
прихильниками норманської теорії.

Відповідальність за підготовку видання була покладена на 
Равна та його ісландських колег — Фіннура Маґнуссона (слабо 
обізнаного в східноєвропейській історії) й Свейборна Еґілсона 
(1791 — 1852) — перекладача з ісландської на латину. В самому 
розпалі роботи помер Маґнуссон, і його замінив норвезький 
історик та дослідник саґ Петер Андреас Мунк (1810— 1863). 
Помічниками Мунка в питаннях текстології були ісландці Йон



Сіґурдсон (1811 — 1879) і Бріньйольфур Сноррасон (1820— 
1850)11.

Спільними зусиллями було видано «Antiquités Russes d’après 
les monuments historiques des Islandais et des Anciens Scandinaves 
éditées par la Société Royale des Antiquaires du Nord»12. Згідно з 
планом, праця складалася з трьох томів, однак світ побачили 
тільки два. В цих двох великих фоліантах містилися уривки з 
«Поетичної Еддиьхг, *Едди* Сноррі14, героїчних і міфологічних 
саґ15, королівських саґ16 та родових саґ17. До них долучалися 
фрагменти з географічних праць18, подорожніх звітів (Огтере, 
Вульфстан)19, ісландські аннали20, давньоскандинавські зведення 
законів21 та тексти двох договорів між скандинавськими королями 
й новгородцями (1323-го та 1326 pp.)22. Тексти наводилися як 
мовою давньоскандинавських оригіналів, так і в латинському 
перекладі23. Проте, як зазначив 1906 року російський скан
д и н а в ів  К. Тіандер, справа не досягла мети, оскільки не 
надихнула на нові наукові розшуки24, а видані томи стояли в 
бібліотеках незайманими, наче прикрашаючи полиці25.

Основна причина невдачі «Antiquités Russes» полягала, мабуть, 
у її неспроможності поєднати такі принципово різні дисципліни, 
як давньоскандинавська філологія й східноєвропейська історія. 
Російські історики хоча й брали теоретичну участь у роботі 
Російської секції Товариства, однак не запрошувалися до спів
праці над «Antiquités Russes». Робота Равна та його колег не 
відповідала запитам східноєвропейських істориків, оскільки 
більшою мірою ґрунтувалася на передрукові уривків попередньо 
виданих текстів, супроводжуваних латинським перекладом. Що
правда, були і філологічні коментарі, які, однак, більше важили 
для скандинавських вчених, ніж для істориків Східної Європи. 
Крім того, паралельні чи схожі тексти цитувалися часто лише 
давньоісландською, що виключало можливість їх використання 
будь-яким істориком-нескандинавістом. До того ж і філологічні 
методи, застосовані Равном та його колегами, не завжди були 
на належному рівні, а рукописи друкувалися часто без перевірки 
їхньої достовірності. Не найкращим було і рішення про переклад 
скандинавських текстів класичною мовою — надто вже далекими 
були вони від класичних традицій. Латина — це мова окремої 
епохи, вона не здатна передати повною мірою нюанси іншої, 
притому новочасної, мови.

Провідний російський норманіст Ернст (Аріст Арістович) 
Кунік (1814— 1899) зазначив 1851 року26, що російські історики
6 7-142

В ст уп до перш ого та другого  т омів... 161



162 З агальний  вст уп

не зможуть користуватися працями данських вчених без 
історіографічної передмови (Einleitung). Згідно з Куніком, ця 
передмова мусила включати відповідні «загальні висновки щодо 
походження та природи саме тих давньоскандинавських 
літературних творів, які цікавили російських істориків». На його 
думку, «це був єдиний спосіб, у який східноєвропейські історики 
могли оцінити витяги, що стосуються руської історії. ...Крім 
того, описуючи релігійні вірування норманів, їхні методи ведення 
війн тощо, слід було наголосити на тих, що могли б служити 
паралелями до російських чи інших джерел з давньоруської 
історії»27. Такі закиди відлякували видавців та спонсорів, унаслі
док чого запланований третій том «Antiquités Russes» так і не 
побачив світ.

Протягом 20-х років XX століття два нескандинавісти — 
Аркадій І. Лященко (1871— 1931) та Павло Петрович Смірнов 
(1882— 1947) заново відкрили колекцію Равна і використали її 
як основу для дослідження скандинаво-давньоруських зв’язків. 
За допомогою фахівця з давньоскандинавських проблем Олени 
Ридзевської Лященко проаналізував «Eymundar frattr» (мовою 
оригіналу), «Саґу про Олава Трюґґвасона» та «Haralds saga 
haröräöa» («Саґу про Гаральда Суворого»)28. На підставі цих саґ, 
а також свідчень мусульманських авторів Смірнов зробив спробу 
відтворити історію Руського каганату на Волзі в IX ст.29.

Після невдалої спроби данських дослідників старожитностей 
скандинавські джерела знову було залучено для вивчення історії 
Східної Європи лише наприкінці XIX ст., коли відомий учений- 
славіст Олексій Олександрович Шахматов (1864— 1920) за
пропонував Імператорській Академії наук у Санкт-Петербурзі 
опублікувати стародавні скандинавські джерела, пов’язані з 
російською та східноєвропейською історією до XIII ст.30. Здійснен
ня цього проекту було доручено ґерманісту Фрідріху (Федору) 
А. Брауну (1862— 1942). До 1917 року Браун спромігся ви
друкувати лише кілька статей із спеціальної тематики, присвяче
них головним чином ідентифікації Фріанда і Шимона (синів 
варязького князя Африкана, відомого з Києво-Печерського 
«Патерикона»)31 та Інґвара з давньошведських рунічних написів 
1041 р.32.

Згодом, уже в лейпціґській еміграції (1924— 1925 pp.), Браун 
опублікував цінну синтетичну наукову працю «Das historische 
Russland im Nordischen Schrifttum der X—XIV Jahrhunderts»33, що й 
досі лишається єдиним аналітичним узагальненням з цієї
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проблематики. І хоча сорок сім сторінок цієї праці виявилися 
надто задовгими як для журнальної статті, вони не змогли 
вмістити всіх найголовніших і найсуттєвіш их подробиць 
дослідж уваного м атеріалу. У берлінському російському 
емігрантському журналі «Беседа* Браун видрукував також 
першу частину широкої передмови до своїх досліджень34, однак 
решта його праць так і не з ’явилася, можливо, через те, що сам 
журнал припинив існування.

Роботу Брауна продовжили в Росії два його учні. Карл Ф. Ті- 
андер в ґрунтовній монографії проаналізував факти, наведені в 
саґах про походи скандинавів на Біле море та в Біармію, з погляду 
фольклориста і літературознавця35. Цей метод він застосував і 
для вивчення міграцій народів на основі Германської традиції36.

Другий учень Брауна, Олена Олександрівна Ридзевська (1890— 
1941), видрукувала кілька коротких філологічних статей, заснова
них на тих давньоскандинавських джерелах, що давно цікавили 
східноєвропейських істориків: Стара Ладога в скандинавських 
джерелах37; проблема вживання назви Hólmgardr до Новгорода38; 
Володимир Великий39 та Ярослав Мудрий40, як вони представлені 
в окремих скандинавських саґах, тощо41. На жаль, дочасна смерть 
у блокадному Ленінграді обірвала роботу дослідниці.

За планом-проспектом Інституту історії AH СРСР 1971 року 
передбачалася публікація скандинавських джерел42 як четвертої 
частини зібрання найдавніших джерел з історії народів Ра
дянського Союзу. Згідно з планом, до зібрання мали увійти рунічні 
написи, саґи, еддична поезія, поезія скальдів, історичні хроні
ки й агіографічні пам’ятки. Згодом у цій серії вийшли: книга 
О. О. Мельникової з рунічних письмен (опублікована 1977 ро
ку), посмертне зібрання недрукованих статей О. О. Ридзевської, 
окремі праці Мельникової, Т. Н. Джексон, М. В. Свердлова та 
ін. Я ще згадаю ці публікації нижче на властивому місці.

Цікаву монографію під назвою «Die Varägersage als Quelle der 
altrussischen Chronik**43 опублікував Адольф Стендер-Петерсен 
(1893— 1963), данський славіст, автор низки статей у збірнику 
«Varangica*44. На жаль, його знання стародавніх скандинавських 
Джерел не завжди глибокі, як це часто буває, коли користуються 
підрядником, а не безпосередньо оригіналом. Отож, не з усіма 
його висновками слід погоджуватися.

* «Саґи варягів як джерела давньоруського літопису».
6*
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З-поміж польських вчених безпосередньо над скандинав
ськими джерелами працювали Леон Кочий45 та Ґерард Лябуда46. 
Втім, коло їхніх інтересів обмежувалося джерелами, пов’язаними 
лише з історією балтійських слов’ян та Польщі. Все-таки їхні 
праці, зокрема дослідження Ґерарда Лябуди, котрий залучав і 
англосаксонські джерела47, також важливі для нашої теми.

Я розглядав скандинавські джерела не як скандинавіст, а як 
історик Східної Європи та Азії, котрий вивчив скандинавські 
мови навмисно, щоб допомогти східноєвропейським історикам, 
щоб зробити приступним для них увесь масив стародавніх 
скандинавських джерел, що стосується історії Східної Європи в 
період між VIII та XIII ст., шляхом повного перекладу англійською 
мовою або ж переказу менш важливих фрагментів. У роботі я 
користувався лише тими виданнями текстів, що визнані вченими 
за правильні і достовірні. До того ж я намагався залучити всю 
необхідну спеціальну літературу. Витяги з джерел включено до 
цієї праці лише після аналізу їхнього місця в структурі самого 
джерела. Відомості аналізувалися з огляду на автентичність та 
цінність джерела на тлі історичної дійсності й способу життя 
стародавніх скандинавів.

В цій праці я використав виважені англійські переклади, 
вносячи правки там, де окремі терміни були перекладені неточно 
або ж окремі фрагменти подавалися більш літературно, ніж 
науково. Я систематизував транскрипцію стародавніх сканди
навських назв. Всі уривки, важливі для істориків Східної Європи, 
наведено в їхній давньоскандинавській формі (в дужках або 
паралельною колонкою).

Прошу шановного читача пам’ятати, що я аналізую й 
коментую витяги із стародавніх скандинавських джерел з єдиною 
метою — пролити світло на походження Русі. Критерієм відбору 
історичного джерела була його здатність сприяти розумінню 
читачем структури, природи, походження й типу джерел 
давньоскандинавської традиції, що належать до даної проблеми. 
Цей том охоплює еддичну поезію, поезію скальдів, рунічні 
написи, географічну літературу, зведення законів, аннали і 
хроніки; наступний том присвячено саґам; в ньому дається 
загальна оцінка матеріалу стародавніх скандинавських джерел 
для східноєвропейської історії.



ЧАСТИНА ДРУГА

Поезія та міф 
як історичні джерела

Структурна модель може бути свідомою чи несвідомою, що, однак, 
не впливає на її характер. Власне кажучи, коли структура певного 
явища не лежить у великій глибині, то найочевидніше, що в колек
тивній свідомості виникне якась відповідна модель, щоб як ширма 
приховувати її. Якщо давати визначення свідомим моделям, тобто 
загальноприйнятим «нормам», то вони дуже бідні, оскільки прагнуть 
не прояснити явище, а лише увіковічнити його. Отож, структурний 
аналіз наштовхується на широковідомий мовознавцям парадокс, а саме: 
чим ясніша структурна організація, тим важче до неї дошукатися, бо 
на заваді стають неточні свідомі моделі.

Клод Леві-Стросс. Бігисіигаї А п ^ г о р о ^ у . — 
Нью-Йорк, 1963. — С. 281.





РОЗДІЛ П’ЯТИЙ

Еддичні поеми 
та їхня рукописна традиція

«Поетична Едда»

Найстародавнішу давньоскандинавську поезію називають 
еддами через два рукописи, складені в Ісландії в XIII ст. Термін 
«едда», навколо значення якого й досі точаться суперечки, 
зустрічається насправді лише в колофоні до «Едди» Сноррі («Co
dex Upsaliensis», «Уппсальськйй кодекс», бл. 1300 р.): «Ця книга 
називається «Едда», і була складена Сноррі Стурлуссоном».

У 1643 році Бріньйольв Свейнссон (1605— 1675), єпископ 
Скалагольтський (1639— 1675), придбав сорок п’ять сторінок 
ін-кварто зібрання старовинних пісень, фрагменти з яких були 
йому відомі за «Еддою» Сноррі. Він назвав той пергаментний 
список (бл. 1270 р.) «Еддою Семунда Мудрого», вважаючи його 
за працю попередника Сноррі Семунда Сіґфуссона Мудрого
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(«multiscius», 1056— 1133). 1662 року єпископ Бріньйольв 
подарував манускрипт «Едди» королеві Фрідріху НІ Данському 
(1648— 1670). Відомий ученим як «Codex Regius» («Королівський 
кодекс») (GkS 2365, 4°), пергамент зберігався в Копенгагені до 
квітня 1971 року, коли був повернений до Ісландії в щойно 
засновану бібліотеку фундації Арні Маґнуссона при Ісландському 
університеті в Рейк’явіку.

Визначаючи час написання окремих пісень, я в основному 
спираюся на дослідження Яна де Фріса, Ейнара Ол. Свейнссона, 
Gabriel Turville-Petre та Урсули (Браун) Дронке.

Вся еддична поезія анонімна. Характерними ознаками її є 
стриманість і реалізм у міфологічних піснях та захоплення 
ідеальними надлюдинами в героїчних піснях. Еддичні пісні були 
складені вільною змінною стопою, що спершу тяж іла до 
тонічного, а не силабічного розміру, з обов’язковою для мет
ричної структури алітерацією. Ось чому еддична поезія, на 
відміну від силабічної поезії скальдів, була ритмізованою: 
кількість складів у рядках мінялася, а кількість наголосів (доль) 
лишалася визначеною. Ці ознаки були типовими для стародавньої 
поезії всіх Германських народів. Вибір виражальних засобів в 
еддичній поезії був не регламентований, але порядок слів — 
жорсткіший, ніж у поезії скальдів.

Метричною одиницею еддичної поезії була швидше півстрофа 
з чотирьох рядків, поділена глибокою цезурою, ніж повна 
восьмирядкова строфа. Строфічну форму вчені сприймають як 
скандинавську інновацію в Германський вірш, можливо, внаслідок 
зовнішніх впливів.

В еддичній поезії застосовували три метричні розміри: forny- 
rdislag, màlahàttr і Ijôâahattr. Fornyrôislag, або «стародавній 
епічний розмір», що ним користувалися в епічних піснях, мало 
чим відрізнявся від розміру давньоанглійської «Битви коло 
Фіннсбурґа» або давньогерманської «Пісні про Гільдебранда». 
Рядок, як правило, складався з чотирьох складів, двох наго
лошених і двох ненаголошених; наголошені склади, або долі, 
пов’язувалися алітерацією в пари. Màlahàttr, або «розмовний 
розмір», використовувався в піснях для створення діалогів. Він 
відрізнявся від fornyrôislag лише тим, що в рядку мав, як правило, 
більшу кількість ненаголошених складів. Рядки звичайно 
складалися з п’яти, часом із шести, рідко — із семи складів.

Третій розмір, Ijôâahattr, або «розмір чародійних пісень», — 
найбільш нерегулярна з еддичних форм; вона має неясне
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походження. ЩодакаМг складається з шестирядкових строф, які 
діляться на півстрофи з трьома рядками, де два перші мають 
двд наголоси й алітерують один з одним, у той час як третій 
рядок, що несе два-три наголоси, має внутрішню алітерацію. 
Цей розмір притаманний для міфологічно-повчальних пісень.

Еддичну поезію можна грубо поділити на два різновиди: 
міфологічні та героїчні пісні. Міфологічні пісні дещо пізніші за 
героїчні й не мають паралелей у літературі інших германських 
народів, окрім норвежців та ісландців. Більшість героїчних пісень 
беруть початок з Європейського континенту, решта мають 
скандинавське походження. «Безсумнівно, — пише Ян де Фріс, — 
що героїчний епос пов’язаний з історичними подіями. Ті події, 
очевидно, справили таке враження, що були виділені із загаль
ного плину історії й зажили міцної слави»1.

Германська героїчна епоха була часом великих переселень, 
що тривав близько двох століть від прибл. 375-го по 572 рр. 
П’ять правителів того періоду й стали головними героями: 
Ерманаріх (пом. 375 р.), король остроґотів у Східній Європі; 
Гундаґарі (пом. 437 р.), король рейнських бурґундів; Аттіла 
(пом. 453 р.), король європейських гунів; Теодоріх Великий 
(пом. 526 р.), король остроготів в Італії, та Альбойн (пом. 572 р.), 
король італійських лангобардів/ломбардів. У відповідності із 
загальним законом епічної традиції (циклічністю) всі правителі, 
що згадувалися в одній і тій самій пісні, виступали сучасниками. 
Навіть 572 рік не став неподоланою перешкодою: кожна нова 
версія, що з ’являлася, включала місцевого героя до традиційного 
сонму, всупереч хронологічності. Так, королева з династії 
Меровінґів Брюнгільда (пом. 613 р.) стала прообразом епічної 
героїні у франкській версії пісні про падіння бургундів2.

З чотирьох поетичних циклів континентального походження 
перший — це пісня IX ст. про помсту братів Гамдіра і Сьорлі 
королю Йормунрекку (Ерманаріху) за ганебну смерть їхньої 
сестри. Пісня складається з двадцяти одного вірша, написаного 
«розмовним розміром», з пізнішими додатками «епічного 
розміру». Другий цикл — це пісня про гунів і бурґундів- 
нібелунґів (нібелунґський цикл) та трагічну загибель Ґуннара/ 
Гундагарі, що відбиває бургундську традицію в (давньо)франк- 
ських редакціях і відома в двох версіях (стародавній коротшій в 
«Аіїакуіба» («Пісня про Атлі») — сорок чотири строфи, написані 
У таІакаПг з додатками у /іогпугдіБ/ая, у IX ст.; та пізнішій довшій 
в «АНашаІ» («Промова Атлі») — сто три строфи, написані у
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màlahàttr, або у «GuörunarhvQt», «Підбурюванні Ґудрун» — 
різновиді героїчної елегії, написаної у fornyröislag). Обидві пісні 
датуються XII ст. Третій — це франкський цикл про С іґурда/ 
Зівріта (Зіґфріда>Сігі)3, пізніше поєднаний з нібелунґським 
циклом. Він відбиває франкську традицію, але дійшов до нас у 
пізнішій Германській версії. Його можна поділити на три частини: 
пісні про «юного Зіґфріда», написані всі у Ijóóahàttr, з пізнішими 
додатками у fornyröislag; до нас дійшли твори не раніші за XI— 
XII ст. («Промови Реґіна», «Промови Фафніра», «Промови 
Сіґрдріви»); пісні про трагічний трикутник — Сіґурд — Брюн- 
гільд — Ґудрун (Кримгільд), всі написані fornyröislag  і 
датовані XII ст. («Brot af Siguröarkviöu», «Уривок Пісні про 
Сіґурда», «Gudrünarkviöa II», «Друга Пісня про Ґудрун», 
«Gudrünarkviöa III», «Третя Пісня про Ґудрун», «Siguröarkviöa in 
skamma», «Коротка пісня про Сіґурда», «Gudrünarkviöa І», 
«Перша Пісня про Ґудрун», «Helreiö Brynhildar», «Поїздка 
Брюнгільд до пекла», і «Oddrunargràtr», «Плач Оддрун»); останні 
три пісні нагадують ісландську героїчну елегію; огляд життя 
Зіґфріда у пізнішій пісні бл. 1200 р. «Gripisspä», «Пророцтві 
Ґріпіра», написаній у fornyröislag.

Нарешті, пісня про Вейленда, чарівного коваля: «VQlundark- 
viöa», що є, очевидно, однією з найдавніших героїчних пісень 
у fornyröislag.

Пісні скандинавського походження можна поділити на ті, що 
відбивають ґотську, й ті, що відбивають данську традиції. До 
перших належить одна з найдавніших пісень «Битва ґотів з 
гунами», написана у fornyröislag, яка, на загальну думку, пред
ставлена в редакції IX ст. Ґотська традиція (у своїй західнонорвезькій 
версії) також відбита в «Hyndluljoö», «Пісні про Гюндлю», родовій 
пісні XI—XII ст. (написаній у fornyröislag). Див. також строфу 
Теодоріха (fornyröislag) на рунічному написі на камені Рьок (с. 356).

Данська традиція4 представлена кількома циклами, серед яких 
слід назвати:

«GróttasQngr», «Пісню про Ґротті», пісню про данську aurea 
aetas* Фроді (з ґотськими відповідностями); збереглася в редакції
XI ст. (fornyröislag).

Родову сагу із соціологічним контекстом (та ґотськими 
паралелями) «RigsJjula», «Пісню про Ріґа», що датується прибл.
X ст. (fornyröislag з додатками у Ijööahättr).

* Золота доба (лат.)
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Цикл про Гельґі (fornyrdislag): давніша пісня кінця XI ст. 
(«Helgakvióa Hundingsbana І», «Перша Пісня про Гельґі Вбивцю 
Гундінґа»), і дві пізніші — XII ст. («Helgakvióa Hjqrvarós- 
sonar»,«Пісня про Гельґі сина Гйорварда», і «Helgakvióa Hun
dingsbana II», «Друга Пісня про Гельґі Вбивцю Гундінґа»). На 
думку G. Turville-Petre, пісні з циклу про Гельґі «очевидно 
походять із джерел, складених у Данії в IX—X ст.»5.

Цикл про Hrólfr Kraki (Грольва Жердинку), з якого можна 
згадати так звані «Bjarkamàl» («Промови Б ’яркі»), зберігся в 
латинському переказі (прибл. 1185— 1216) Саксона Граматика.

Пісні про Ingjaldr (Інґ’яльда) та Starkadr (Старкада), що 
збереглися як в латинському перекладі Саксона Граматика 
(«Пісня про Інґ’яльда»), так і мовою оригіналу, однак уплетені 
в структуру родової саґи, наприклад, «Vikarsbàlkr» у «Gautreks 
saga» («Сазі про Ґаутрека»), написаній у fornyrdislag, але збере
женій у версії, що датується після 1200 р.

Невідомий англосаксонський автор «Беовульфа» мусив бути 
знайомим з піснями двох останніх названих груп, оскільки 
багато героїв скандинавських героїчних пісень з ’являються у 
«Відсіті».

Також можна розрізнити кілька різновидів міфологічних 
пісень. Першу групу складають повчальні трактати з язичницької 
релігії, з центральним богом Одіном («Hàvamàl»,«Промови 
Високого»; «VafJ>rùónismàl», «Промови Вафтрудніра»; «Grim- 
nismàl», «Промови Грімніра»; «Alvissmàl», «Промови Альвіса»). 
Всі вони складені «діалогічним розміром». Дві з них можна 
датувати IX—X ст. («Промови Вафтрудніра» і «Промови 
Ґрімніра»), решта дві («Промови Високого» і «Промови Альвіса») 
побачили світ близько середини XII ст., а то й пізніше. «Промови 
Високого», що складається із 164 строф, є найдовшою з еддичних 
пісень.

Пророцтва Сибілли, «Vgluspà» («Віщування Вйольви»), 
найвизначніша з усіх міфологічних пісень, написана у fornyrdis
lag і належить перу ісландського поета, який жив наприкінці 
язичницької епохи (X ст.)

Лірична пісня «Baldrs draumar» («Сни Бальдра») — це розпо
відь (fornyrdislag) про сновидіння юного бога Бальдра. її вва
жають найвишуканішою з еддичних пісень, складеною в Ісландії 
вже за часів християнства, очевидно, в XI ст.

Історія кохання бога Ф рейра «Skirnismàl» («Промови 
Скірніра») написана з майстерністю, що вирізняє цей твір з
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усієї решти давньоскандинавської літератури. Розмір пісні — 
Ijööahättr. На думку вчених, твір датується XII ст. і, швидше за 
все, має норвезьке походження. Змагання в обмовництві й 
висміюванні один одного між богами є темою двох інших пісень 
(«Härbarösljoö», «Пісня про Гарбарда», і «Lokasenna», «Словесна 
чвара Локі»). Перша з них, датована другою половиною X ст., 
змальовує пересвари між богами Одіном і Тором. Вона написана 
частково у mälahättr, частково у Ijööahättr, з пізнішими додат
ками у fornyröislag. Метрична схема твору дуже неохайна. Друга 
пісня (написана у Ijööahättr бл. 1200 р. в Ісландії) — це скоріше 
сатиричний твір; тут змальовано чвари лукавого бога Локі з 
іншими богами й богинями.

Дві гумористичні оповідки («I>rymskviöa»,«Пісня про Трюма», 
та «Hymiskviöa», «Пісня про Гюміра») були написані у fornyröislag 
близько XII—XIII ст. й обидві пов'язані з богом Тором. Якщо 
перша відрізняється дотепністю й вишуканістю, то друга не 
настільки досконала.

«Едда» Сноррі

Сноррі Стурлуссон (1179— 1241), широковідомий як автор 
«Heimskringla», «Круга земного», написав свою «Едду», усталену 
в науковій літературі як «Едда» Сноррі, або «Молодша Едда», 
або ж «Прозова Едда», між 1222-м і 1225 роками. Праця була 
замислена як довідник для тогочасних норвезьких та ісландських 
поетів, котрі були вже неспроможні відчувати високий стиль 
скальдів X — XI ст. Сноррі поклав собі за мету допомогти їм 
відарнти приховане значення поезії скальдів і навчити майбутніх 
м&мдос поетів писати вірші поетичною мовою скальдів минулих 
часів.

«Едда» Сноррі складається з чотирьох частин: «Прологу», «Gylfagin- 
ning» («Обманювання Ґюльві»), «Skäldskaparmäl» («Мови поезії») 
та «Hättatal» («Переліку метричних розмірів»). «Пролог» визнано 
як шедевр ісландської «gelehrte Urgeschichte» («(псевдо-)наукової 
протоісторії»), в якій стародавні традиції (вихід Одіна та його Асів 
зі Східної Європи) і середньовічна наука (легенда про Трою) змішані 
в чарівній картині скандинавської передісторії, що спирається на 
евгемеристичну теорію. Дані «Прологу», зокрема щодо східноє
вропейської географії, можна оцінити, лише порівнявши їх з даними 
«Прологу» Сноррі до його «Круга земного».
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«Обманювання Ґюльві» — це високомистецький виклад у 
формі діалогу пісень «Поетичної Едди». «SkàldskapaiimàW означає 
♦Мова поезії скальдів». Ця частина була спрямована на те, 
щоб увести читача в таємниці ускладненого мистецтва кеннінґу, 
тобто параф раз та інших технічних прийом ів. Сноррі 
використовує як ілюстрації для своїх пояснень строфи з понад 
сімдесяти скальдів X, XI і XII ст. «Перелік метричних розмірів» 
— це реєстр віршованих розмірів, захованих у поемі, що її склав 
Сноррі на честь своїх норвезьких покровителів. Твір складається
з 102 строф, кожна з яких написана іншим віршованим розміром, 
і містить цінний та ґрунтовний коментар щодо проблем літера
турної практики.

Англосаксонська героїчна поезія

У героїчній пісні «Битва коло Фіннсбурґа» та двох придворних 
епічних поемах, «Беовульф» і «Відсіт», містяться дані, важливі 
щодо проблем, які розглядаються в цій праці.

«Битва коло Фіннсбурґа»

Єдиний відомий фрагментарний рукопис «Битви коло Фіннс
бурґа», найдавнішої англосаксонської героїчної пісні, був 
відшуканий Джорджем Гіксом (1642— 1715), одначе згодом знову 
загублений. Його було записано на одному аркуші з рукописом 
«півсаксонських» проповідей, що належав бібліотеці Ламбет- 
ського палацу. Джордж Гікс* опублікував його в своїй праці 
«Linguarum veterum septentrionalium thesaurus grammatico-criticus 
et archaeologicus I» (Oxford, 1705), p. 192. Учені датують оригінал 
того фрагмента VIII ст.

«Беовульф»

«Беовульф» — це придворна епічна поема, що складається з 
3182 рядків і була, вочевидь, написана при дворі мерсійського 
короля Оффа (757—796), суперника Карла Великого, наприкінці 
VIII ст.6. «Майже вся критика, — відзначив Дж. P. Р. Толкін у 
своїй лекції в пам’ять сера Ісраеля Ґолланца 1936 p., — і 
більшість з похвал, що припали на долю «Беовульфа», поясню
ються або переконаністю в тому, що цей твір був таким, яким
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насправді не був — скажімо, примітивним, язичницьким, 
праґерманським, алегоричним (політично чи міфологічно), а 
найчастіше епічним; або ж розчаруванням від відкриття, що 
він був таким, як є, а не іншим, яким його хотіли б бачити 
вчені — скажімо, варварською героїчною піснею, історією 
Швеції, підручником з Германських пам’яток старовини або ж 
скандинавською Summa Theologica*7.

Толкін, визначаючи справжню сутність «Беовульфа», називає 
його художнім твором, що відбиває трагедію людського існування 
між двома межами — молодістю і старістю. Дія розгортається 
навколо битв з двома чудиськами, що уособлюють відповідно 
сили зла й хаосу. Однак переваж на частина дії твору 
відбувається в королівських покоях — у чарівному Геороті 
данського короля Гродгара та в гридницях королів ґаутів. Чи 
насправді данські Ск’юлдинґи (давньосканд. Скйолдунґи) 
існували й правили в VI ст., безперечно, не цікавило автора 
«Беовульфа». Втім, схоже, що принаймні один персонаж 
♦Беовульфа», король ґеотів* Гюґелак, був списаний з істо
ричного короля Хлохілайко, чий невдалий похід (520—530) 
відзначив франкський історик Григорій Турський (пом. 594 р.). 
Згадку про цю подію можна знайти і в епізоді про Фіннсбурзьку 
битву.

«Відсіт»

Придворна поема невідомого автора «Відсіт» («Мандрівник 
у далечінь*), що складається з 143 рядків, «являє собою, — 
пише Маргарет Шлаух, — хроніку перебування поета (скопа) 
серед легендарних правителів героїчного часу, разом з переліком 
імен інших правителів, поданих без пояснень...8. Поему можна 
сприймати як драматичний виклад автором фактів, які були в 
його розпорядженні для створення епічного твору, замовленого 
на потіху королівського двору»9. «Відсіт» містить безцінний 
перелік понад сімдесяти племінних назв і шістдесяти дев'яти 
імен героїв, переважно Германського походження, від III до VI ст. 
(останній з оспіваних у поемі героїв помер 573 р.).

Учені й досі неодностайні в питанні про час створення 
«Відсіта»; Кемп Мелоун, спираючись на аналіз мови поеми та її

* Скандинавське плем'я ґаутів, що сиділо в Гаутланді, південній частині 
Швеції.
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метричної системи, робить висновок, що твір було складено й 
записано наприкінці VII ст.10. Подібної думки дійшов незалежним 
шляхом й історичний етнолог Ґудмунд Шютте. Він побачив у 
«Відсіті» основне джерело натхнення всієї північної епіки й 
назвав поему (зокрема, її першу частину) давньогерманським 
«Almanach de Gotha» за час між 370-м і 700 pp. н. е .11. Сучасні 
науковці скептично ставляться до факту, що цю християнізовану 
придворну поему було написано так рано; вони воліють 
пов’язувати «Відсіт» із двором короля Альфреда Великого (871 — 
899) наприкінці IX ст.12.

Східноєвропейські назви  в еддичній поезії

«Поетична Едда»

Враховуючи те, як давньогерманські народи сприймали себе 
й навколишній світ, марно сподіватися знайти в їхніх епічних 
піснях назви багатьох інших народів. ДавньоГерманці не лише 
не відбивали національних почуттів, а й сприймали всі конфлікти 
між народами суто як сімейні чвари, розсуваючи час і простір. 
Героям давали Германські а б о /та  Германізовані імена, й їх 
вважали за германців, хоч були вони ними, хоч ні. Звичною 
була транспозиція, тобто довільна ідентифікація нових назв із 
давніми. Так само географічні назви тільки незначною мірою 
можуть служити джерелом історичної географії, оскільки 
переважно були топічними назвами або ж бралися з міфів.

У героїчних піснях «Поетичної Едди» представлено кілька 
різних форм для назв Готів і гунів:13

Готи: (a) GotJ)jó6, «Ґотія* («Видіння Вйольви» 30.4; «Під
бурювання Ґудрун» 8.6; 16.2; «Поїздка Брюнгільд до пекла» 
8.2; «Битва Готів з гунами» 13.7; 17.3; 18.5);

(б) Gotar, «Готи» («Промови Ґрімніра» 2.6; «Пророцтво 
Гріпіра» 35.6; «Уривок Пісні про Сіґурда» 9.4; «Ґренландська 
пісня про Атлі» 20.3; «Битва Готів з гунами» 2.4; 17.3; 26.5; 
«Підбурювання Ґудрун» 2.12; «Промови Гамдіра» 3.8; 18.3; 22.8; 
23.4; 30.2);

(в) gotnescr «Готський» («Друга Пісня про Ґудрун» 17.2).

* Поіменних королівських родів, що видавався в XIX—XX ст. у німецькому 
місті Ґота. J
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Гуни: (a) Hunaland («Перша Пісня про Ґудрун» 6.2; «Плач 
Оддрун» 4.2; «Битва ґотів з гунами» 1.2); див. також Ш огпа- 
land» для «Гуналанду» («Плач Оддрун» 1.4);

(б) Нйпаг «гуни» («Друга Пісня про Ґудрун» 15.6; «Пісня 
про Атлі» 2.4; 4.4; 7.12; 12.14; 15.7; 27.12; 34.4; 38.4; 
«Підбурювання Ґудрун» 12.1; «Битва Готів з гунами» 15.5; 16.7; 
19.5; 23.7; 25.1; 31.1);

(в) Hunmqrc («Пісня про Атлі» 13.5);
(г) hunscr «гунський» («Перша Пісня про Ґудрун» 26.1);
(д) hunlenzcr «гунський» («Промови Гамдіра» 11.5).
У двох гунно-ґотських піснях, «Битві ґотів з гунами» (9.2; 

18.3) та «Пісні про Атлі» (3.4; 5.8; 13.4), так само як у «Словесній 
чварі Локі» (42.5) та в «Першій Пісні про Гельґі Вбивцю Гундінґа» 
(51.6), згадується ліс Myrcviör, що лежав між річкою Дніпром 
і Яськими горами (JassarfjQÜ; «Битва Готів з гунами» 28.4); цей 
ліс служив кордоном між Готами й гунами. У зв’язку з ним 
згадується також назва D anpr/D am pr — Данп/Дамп, «Дніпро» 
(«Битва ґотів з гунами» 9.6; «Пісня про Атлі» 13.4).

На Дніпрі було поселення і фортеця ґотів Ärheimar, Аргейм 
(«Битва ґотів з гунами» 2.4; 29.3); цей центр відповідає, швидше 
за все, скіфській столиці, розкопаній біля Каменецького городища 
в пониззі Дніпра14.

Степ у пониззі річки Донець, Dunheiör, Дунгейд, двічі 
згадується в «Битві ґотів з гунами» (26.2; 28.2).

Назва для ґотів в Україні Reiögotar, рейдґоти, з ’являється 
не у власне «Битві ґотів з гунами», а лише в «Сазі про Гейдрека». 
Одначе форма грейдґоти зустрічається і в «Слові про Ваф- 
трудніра» (12.5). Можливе визначення візіґотів, Tervingr, 
з ’являється або як ім’я власне Тюрвінґ («Пісня про Гюндлю»
23.5), або ж як назва чарівного меча («Битва ґотів з гунами», 
прозовий текст, с. 303, 311).

Відбиток давніх контактів ґотів з Данії (Ютланду) з Україною 
можна знайти в «Пісні про Ріґа» (48.1), де є зв’язок між двома 
назвами Danr і Danpr (Данп, Дніпро), а також у «Другій Пісні 
про Ґудрун» (19.1—4), де данський герой стоїть пліч-о-пліч із 
східноєвропейським: «Вальдар данський і Ярицлейв з н и м / 
Еймодр — третій, а з ними і Ярицкар».

Серед інших вигаданих річок у «Промовах Ґрімніра» названо 
дві дійсні: Rin, Рейн (27.5) і Vina, Північна Двіна (28.1); Рейн 
також зустрічається у «Пісні про Вьолунда» (14.4), «Промовах 
Реґіна» (проз, текст, с. 177), «Уривку Пісні про Сіґурда» (5.2),
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«Короткій Пісні про Сіґурда» (16.4), «Пісні про Атлі» (17.5;
27.5) і в «Поїздці Брюнгільд до пекла» (проз, текст, с. 313).

Назва Finnar, «лапи», «фіни», така поширена в саґах, 
зустрічається лише один раз у прозовому вступі до «Пісні про 
Вьолунда» у формі Finnakonungr, конунґ лапів (с. 116).

Про легендарну східноєвропейську країну jQtunheimar, Йотунгейм, 
що часто зустрічається в саґах, згадується лише одного разу в 
прозовому тексті «Поїздки Скірніра» (с. 69, 71); Asgardr, Асґард 
зустрічається в «Пісні про Гюміра» (7.3), Vanaheimr, Ванагейм — у 
«Слові про Вафтрудніра» (39.1, разом з назвою грейдґоти (Hreidgo- 
tar), 12.5), Noatuny Ноатун — у «Промовах Ґрімніра» (16.1) і в 
«Пісні про Трюма» (22.8); всі чотири назви широко вживаються в 
«Едді» Сноррі.

Цикл про Гельґі містить кілька назв із Стародавньої Данії та 
слов’янської історії Балтики, такі як данські столиці Hringssta- 
дігу Грінґстадір («Перша Пісня про Гельґі Вбивцю Гундінґа» 8.2, 
56.8) і HringstQfl, Грінґстьод («Перша Пісня про Гельґі...» 8.5), 
Sigarshdlmr, Сіґарсгольм («Пісня про Гельґі сина Гйорварда» 
8.2) і Sigarsvellir, Сіґарсвеллір («Перша Пісня про Гельґі...» 8.4; 
«Пісня про Гельґі сина Гйорварда» 34.8); столиця ободритів 
Svarinshaugr, Сварінсгауґ (Zwierzyn; «Перша Пісня про Гельґі...» 
31.6; «Друга Пісня про Гельґі...», проз, текст, с. 153) й. нарешті, 
прикордонний острів Hedinsey, Гедінсей («Перша Пісня про 
Гельґі...» 22.8); у «Пісні про Ґротті» (20.2) засвідчено назву 
стародавньої данської столиці Ніеідг, Глейдр (Lejre).

Слід наголосити, що в «Пісні про Гельґі сина Гйорварда» 
єдиними згаданими ґерманцями були стародавні свеби Suebi15: 
Svavaland, Сваваланд (проз, текст, с. 141), Svavakonungr, конунґ 
свебів (проз, текст, с. 142); Svava, Свава як жіноче власне ім’я 
зустрічається двічі: у «Пісні про Гельґі сина Гйорварда» (проз, 
текст, с. 143, 147, 149; 37.3; 40.1; 41.1; 43.1; як дочка Ейлімі) 
і в «Пісні про Гюндлю» (17.3 як мати Гільдіґун).

«Едда» Сноррі

Географічні та міфологічні назви, що стосуються Східної 
Європи, а також назви харизматичних кланів, які зустрічаються 
в «Едді» Сноррі, були зведені в таблицю на основі видання 
«Edda Snorra Sturlusonar» (Copenhagen, 1931) Фіннура Юнссона. 
Цифри в таблиці вказують на сторінки цього видання. Кількість 
випадків уживання тих чи тих назв дуже різна в чотирьох 
частинах твору. Коротший «Пролог» містить двадцять дві назви,
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а довше «Обманювання Ґюльві» — дванадцять; «Перелік мет
ричних розмірів» — лише чотири; найбільше назв (п’ятдесят 
одна) зустрічається в «Мові поезії».

Що в «Пролозі» переповідається історія трояно-тюркського 
походження Одіна, то вжиті тут географічні назви безпосередньо 
пов’язані з цим. Міфологічний трактат «Обманювання Ґюльві» 
не потребував такої кількості географічних назв; окрім пари 
споріднених з наведеними в «Пролозі», тут є ще пара таких, що 
лишилися з географії героїчних часів, наприклад, Svaring-haugr 
(Zwierzyn). У «Мові поезії* наведено строфи скальдів, що 
творили приблизно між IX—XII ст., а також численні географічні 
та племінні назви й навіть власні імена зі Східної Європи (напр., 
Ярицлейв), широкий матеріал, що його буде розглянуто в 
контексті поезії скальдів.

Сноррі оздобив свій «Перелік метричних розмірів» (H&ttatal), 
поему про короля Гакона Гаконарсона та ярла Скулі Бардарсона 
(написану прибл. 1221— 1223 рр.), великою кількістю витончених 
кеннінґів. Однак не вважав за потрібне наводити багато 
географічних назв. Лише Gandvik, Ґандвік (Біле море) часів 
вікінґів згадується там, навіяне, очевидно, тогочасним походом 
(1222 р.) до Біармії Андреса Skjaldarband та Івара utvik.

НАЗВИ ПРОЛОГ CEMAHCBAHfi МОВА ПЕРЕЛІК
(с. 1—7) ҐЮЛЬВІ ПОЕЗІЇ МЕТРИЧ-

(с. 8—77) (с. 78—212) НИХ РОЗ
МІРІВ

______________________________________________________ (с 213-352)
Азія 3
Англія 7 160, 161
Асґард=Троя 10, 17
Аси 6, 7
Аустрвеґ (Східний шлях) 46 100, 121, 181
Африка 3
Браґнінґи 183
Будлунґи 183
Ванагейм 30
Віна 44
Вйолсунґи 6 184
Галоґаланд 142
Гільдінґи 183
Гладі р
Глейдр 138,139
Гольмґард 181
Гандвік
Ґаути 186
Ґаутланд 142
Ґейррьодарґард 97. 105, 106
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Ґотланд=Данморк 135, 186
Ґрікк’яконунґ 166
Грікланд 158
Гюкунги 130
Дана-вельді 186
Данір 180
Данмьорк 7 8 135, 139
Дьоґлінґи 183
Едлінґи 186
Енея=€вропа 3
Європа 3
Ільвінґи 183
Інґлінґи 7 183
Йом 180
Йордан 158
Йорсалаланд 160
Йорсалір (Єрусалим) 158
Йотланд 6
Йотунгейм 8, 17, 20, 34, 

46, 50, 65, 73
80, 100,101, 102, 104

Ловдунґи 183, 185
Мікліґард (Царгород) 160
Ніфлунґи 130,183
Ноатун 30, 31 81
Норди (скандинави) 135
Нореґ (Норвегія) 7 140,154,162,185,224
Рейдґоталанд 6 186
Сакси 140
Саксланд 5, 7 161
Сварінсгауґ 21
Свіавельді 186
Свіар 140, 142
Світьйод 6. 7 8 135,137,140,162,186
Селунд 8 •
Сіґтун 7
Сікілей 157, 185
Сіклінґи 183
Скільвінґи 184
Скйолдунґи 6 135, 183
Східна Саксонія 5
Тракія 4
Троя=Тюркланд 3, 7 77 86, 87, 88
Тюркір 7 77 86, 87
Тюркланд 3, 5
Уппсалір 140
Фріґіяланд 88
Фіни 174
Фракланд 6 184
Ярицлейв 164



РОЗДІЛ шостий

Від міфу до епіки та історії: 
Цикл Гельґі

Цикл Гельґі

Приступаючи близько десяти років тому до аналізу еддичних 
пісень як історичних джерел, я спершу дотримувався традиційної 
методики німецьких філологів, однак швидко зрозумів, що для 
вирішення такої задачі вона непридатна. Коли я познайомився з 
працями Жоржа Дюмезіля та інших представників «Нової 
порівняльної міфології» й розглянув еддичні пісні під новим кутом 
зору, то зрозумів, що «Едда» була витвором циклічного 
міфологічного мислення і жодна методика, заснована на лінеарному 
мисленні (подібно до філологічної, що її я намагався використати 
раніше*), була принаймні необгрунтованою. На цих сторінках

* Це есе написано в 1969— 1970 рр. 
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зроблено спробу дешифрувати деякі еддичні міфи й окремі переходи 
від міфу до епіки (історії), а також від епіки до міфу.

У трьох героїчних піснях «Поетичної Едди» — «Першій Пісні 
про Гельґі Вбивцю Гундінґа» (ППГ), «Другій Пісні про Гельґі 
Вбивцю Гундінґа» (ДПГ), «Пісні про Гельґі сина Гйорварда» 
(ПГГ)\ датованих XI і XII ст. і складених під впливом поезії скальдів, 
зображено героя на ім’я Гельґі. У двох із них (ППГ та ДПГ) — це 
Гельґі Гундінґсбані («Вбивця Гундінґа»), син Сіґмунда/Сіґемунда; 
у третій пісні (ПГГ) — це Гельґі, син Гйорварда. Укладач циклу не 
ідентифікує обох Гельґі (так само, як і їхніх коханих дружин). І все 
ж, мабуть, вони були інкарнацією одного героя; Гельґі Гундінґсбані 
(та його дружина Сіґрун) уособлювали Гельґі Гйорвардсона (та 
його дружину Сваву). Існувало й третє уособлення — Гельґі 
Гаддінґ’яскаді (та його дружини Кара, дочки Гальвдана), однак ця 
частина циклу не збереглася.

Багато вчених намагалися розкрити структуру й значення цього 
незвичайного циклу пісень. Найбільш перспективною і досить 
переконливою виглядала теорія, запропонована в 1952 році O t t o  

Гьофлером2. Вихідною точкою для гіпотез став уривок з твору Таціта 
«Германія» (розд. 39), де йшлося про священний звичай семно- 
нів — «найстарішого і найзнатнішого [племені] свебів», що давав 
змогу об’єднати всі membra disiecta* циклу Гельґі. Згідно з цією 
гіпотезою, культ Гельґі виник у Північній Свебії, десь у районі 
пізнішої мархії Бранденбурґа, де близько 600 року головну роль 
грала знатна жінка. Час від часу вона, як жриця, мусила добирати 
найгіднішого героя для служби як helgi. Гьофлер пояснює слово 
helgi як tignar-nafn, тобто «високу призначення», а не власне ім’я. 
Це справді було найвищою і найпрестижнішою справою для героя, 
однак і ціна такого злету була не менш високою: через певний час 
Гельґі могли покласти зв’язаним у гай, щоб принести в жертву 
богові, найвірогідніше, Одінові (у «Другій Пісні про Гельґі 
Гундінґсбані» (р. 30) наводиться назва Fjqturlundi — «гай, де 
заковують»). Після його смерті жриця вибирала іншого гельґі. Таким 
чином забезпечувалося вічне існування народу.

Не торкаючись самої міфологеми, Ян де Фріс зазначив, що 
гіпотеза Гьофлера вимагає обережного підходу. Погоджуючись 
загалом з тезою про свебський міф, він указав, що принаймні в 
наявних піснях про Гельґі присутні й елементи інших міфів. На

розрізнені частки (лат.).



182 П оезія та міф як  іст оричні дж ерела

його думку, давня свебська культова легенда була покладена в 
основу данських героїчних пісень, імовірно, при дворі Свейна 
Ульвссона (1047—1076). Пізніше, в XII ст., легенда поширилася й 
на двір норвезьких королів. Тут, догоджаючи усталеним смакам, 
автор мусив увести до пісні вікінґівські елементи й скальдичні 
форми. Зрештою, зазнавши (знову-таки через Данію) впливів 
Германських Spielmannsdichtung, цикл Гельґі досяг Ісландії, де був 
записаний на пергаменті3.

Я поділяю висновки Яна де Фріса щодо комплексного характеру 
циклу Гельґі, а тому обмежуюся лише одним аспектом данської 
стадії циклу. Також я повністю згоден з Яном де Фрісом у тому, 
що Гельґі з «Едди», так само як Гуннар та Атлі, не мають 
конкретних історичних прототипів. Але слід при цьому визнати 
перетворення міфу на епіку, коли до міфу залучаються підходящі 
історичні події.

Серед давньоскандинавських правителів ім’я Гельґі як konungs- 
näßt, тобто «королівський титул», зустрічається вкрай рідко. Крім 
героя з «Беовульфа» (і саґи) Скйолдунґа Hälga/Гельґі, типового 
епі-міфічного вояка, котрий скоїв «третій з воїнських гріхів» 
(кровозмішення, гріх проти третьої функції)4, джерела називають 
лише одного данського короля на «ймення» Гельґі. Він посів престол 
за дивних обставин.

Від 870 року між Рейном і Луарою діяв третій великий 
скандинавський (переважно данський) флот — micel here, що 
становив реальну загрозу для імперії Каролінґів. Наприкінці жовтня 
891 року той флот було розбито й винищено Арнульвом, королем 
Східної Франкії, на річці Діле біля Лувейна. Тисячі скандинавів 
наклали головами (історик Адам Бременський називає кількість 
загиблих у 100 000 чоловік, що є типовим для середньовічних 
хроністів перебільшенням). Забиті були і обидва данських королі — 
Сіґафрід та Ґотафрід5. Коли Адам Бременський, приблизно через 
170 років, попросив данського короля Свейна Ульвссона (1047— 
1076) розповісти йому про останніх данських королів, то почув 
таку оцінку подій після 891 року: «Після розгрому скандинавів 
мене вчили, що [Данією] правив Гейліґо (Гельґі) — людина, котру 
всі любили за справедливість та святість. (Post-cladem, inquit, 
Nortmannicam Heiligonem regnasse comperi, virum populis amabilem 
propter iusticiam et sanctitatem suam). Його заступив Олав (Öläfr), 
котрий, прийшовши із Швеції, силоміць зброєю підкорив Данське 
королівство. В нього було багато синів, з них Хноб (Ґнупа) та 
Ґурд (Ґюрд) правили державою після батькової смерті»6.
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Цікаво, що король Свейн (або усна традиція, яку він уособлював) 
не пов’язував короля на ім’я Гельґі із здійсненими ним подвигами, 
тільки з характерною поведінкою — справедливістю та святістю 
(iustitia, sanctitas). Мабуть, у тій трагічній атмосфері після без
прецедентної поразки, що її відчули дани, зазнавши нечуваного 
розгрому від християнського війська, постала нагальна потреба 
піднести кращі язичницькі традиції, щоб зберегти землю та 
королівство. Тому останнього з живих членів королівської династії 
обрали на служіння як helgi.

Данська традиція зберегла кілька списків стародавніх данських 
королів, донесених усно. З тих списків видно, що туди внесено 
штучний порядок, особливо щодо наступництва в деяких гене
алогічних групах. Однак загалом факти традиції збережені принаймні
з IX ст., що підтверджується іншими джерелами. В цих списках 
немає жодного короля на ім’я Гельґі. Відповідна династична група 
розпочинається від Еріка Унґі/Барна ( «юного»=Горіка II, 854— 
873); його наступниками були Сювард, син Раґнара Шкіряні Штани 
і/або  ще дві династичні гілки. До першої входили Олаф із Швеції 
та його небіж Ґерат/Ґю рт/Ґйорт, до другої — Фроді Переможець 
Англів та його син Ґорм Англійський. Між ними з’являється син 
Еріка Унґі, Лота Кнут — прародитель данських королів X ст. 
(Ґорма, Гаральда, Свейна, Кнута Великого)7. Олаф із Швеції іден
тифікується із шведським Олавом, якого згадує король Свейн 
Ульвссон.

В іншому місці цього твору Фроді Переможця Англів (victor 
Angliae) ідентифіковано з історичним завойовником Нортумбрії та 
Східної Англії (в 865—869 pp.) Гальвданом, сином вікінґа Раґнара 
Шкіряні Штани (пом. 873 p.). Ґустав Шторм визначив, що Ґорм 
Старий з’являється в англосаксонських джерелах під ім’ям Ґодру- 
ма І/Ательстана (пом. 894 р.)8. Таким чином, Лота Кнут, син Еріка 
Унґі, лишився єдиним членом династії, кого могли обрати розбиті 
в 891 р. дани як helgi.

Ерік Унґі був єдиним сином короля Еріка І (Горіка І, 813—854). 
Епітет унґі/барн/«ю ний» вказує, що він посів трон 854 року 
(після насильної смерті батька) неповнолітнім, тобто не досягнувши 
дванадцятирічного віку. Отже, він народився між 844-м і 854 pp. 
Дату народження його сина Лота Кнута можна визначити між 
864-м та 874 pp., найвірогідніше — 870 р. 891-го року, на час 
данської поразки, йому було близько двадцяти років. За шведської 
агресії, бл. 900 року, він напевно був чоловіком у розквіті сил, 
себто мав за тридцять.
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Ні король Свейн, ані жодне інше джерело не вказують, що син 
Еріка Унґі був убитий шведським королем Олавом. Тобто можна 
припустити, що Лота Кнут, котрий десять років прослужив у Данії 
як Ле/£/, мусив потім полишити країну, щоб пошукати щастя деінде. 
Можливість зажити слави західним вікінгом зникла після битви 
на річці Діле (891 р.). Однак на початку X ст. з’явилася нагода 
розпочати походи східних вікінгів. Кому ж іще, як не нащадку 
вікінґів, котрі з середини IX ст. й до 891 року панували на всіх 
західних морях, включаючи й Середземне, було очолити прокладання 
шляху «із варяг у греки»?

Дійсно, під 907 роком у давньоруському літописі вже йдеться 
про договір між візантійськими імператорами й руським конунґом 
вікінґів на ім’я Олег, що було слов’янізованою формою давньо- 
скандинавського НеІ&. Якщо Олег і данський Лота Кнут були однією 
і тією самою особою, то на той час йому мало виповнитися не 
більше тридцяти семи років.

Гельґі й Ільв ін ґи

Ільвінґи або «вервольфи» (перевертні, вовкулаки) були одним з 
континентальних Германських МаппегЬйпйе (чоловічих військових 
угруповань), тобто кланів і/ч и  племен в їхньому становленні, що 
вже мали власну міфологію і культ. Приблизно з 600 року з їхнього 
числа періодично обиралися Аеір  для відправлення древнього культу 
семнонів, який згодом почав занепадати.

Незабаром, після однієї з важливих військових перемог, 
культове значення назви к е^ і  перетворилося на особисте ім’я 
переможця, увінчуючи його в такий спосіб як героя. Цей звичай 
був дуже вигідний для Ільвінґів, котрі не вагалися мати з цього 
зиск.

Я не маю наміру знову дискутувати щодо історичності постатей, 
названих у цій традиції. Відзначу лише три важливих факти: 
1) відносно приблизну дату названої перемоги; 2) ідентифікацію 
супротивника Гельґі; 3) заангажованість самих Ільвінґів та їхні 
історичні домагання. І хоч тут є певна доля припущення, всі ці три 
факти з певною мірою достовірності можна встановити через 
філологічний аналіз9.

Довкола пісень про Гельґі написано чимало наукових праць, 
зокрема про місце їхнього створення (Софус Буґґе10, а пізніше 
Ганс Кун11 пов’язували цикл з Британськими островами), хронологію
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й особливо їхні літературні й міфологічні зв’язки. В бібліографії 
наведено найважливіші публікації з цієї проблеми. Загалом же я 
поділяю комплексну гіпотезу циклу Гельґі, висунуту Яном де Фрісом 
у 1957 році. Нижче подано стислий виклад його теорії, доповненої 
моїми окремими міркуваннями.

У своїх витоках цикл Гельґі пов’язувався не з конкретною 
історичною постаттю (як це було у випадку з епічними оповідями 
про Германаріха чи Аттілу), а зі свебським міфом про helgi (що 
його вдало розкрив Отто Гьофлер).

Ряд інкарнацій міфічної постаті helgi став темою однієї чи кількох 
данських пісень X ст. Первинність Данії над Британськими остро
вами підтверджена давнішим шаром географічних назв, що 
зустрічаються в піснях.

Згодом цю тему підхопили норвезькі й данські придворні скальди. 
Звідси — вплив скальдичного стилю в піснях («еддична пісня гідна 
для представлення при дворі») і присутність елементів з історії 
вікінґів. Перш ніж пісні про Гельґі, з данською переробкою XI— 
XII ст., були записані в Ісландії (вочевидь, у порядку: «Перша 
Пісня про Гельґі Гундінґсбані», «Пісня про Гельґі сина Гйорварда», 
«Друга Пісня про Гельґі Гундінґсбані»), вони зазнали певних змін 
під впливом Германських мандрівних менестрелів (Spielmann
sdichtung). Отож, цикл про Гельґі є дуже повчальним, сказати б, 
взірцевим, у розумінні взаємозв’язків різних традицій. На його 
прикладі можна ясно бачити, як міф перетворюється на епічну 
оповідь, як потім культова сфера впливає на епіку, а через неї й на 
історичні традиції.

Типовим мотивом циклу є вдала помста Гельґі, якого кохає діва 
Валькірія, за смерть близького родича (батька чи діда) й наступна 
його загибель у боротьбі за свою кохану Сіґрун, дочку Гьоґні (ППГ), 
або Сваву, дочку Ейлімі (ПГГ)12.

У «Першій Пісні про Гельґі Гундінґсбані (Вбивцю Гундінґа)» 
(ППГ) тричі наголошується на тому, що кланом Гельґі були 
Ільвінґи13, і лише раз його військо виступає як .Вйолсунґи14. У 
другій пісні (ДПГ) постає, на перший погляд, контамінація двох 
кланів — Ільвінґів та Вйолсунґів. Однак це стосується лише прозової 
частини твору, де йдеться про те, що «конунґ Сіґмунд, син 
Вйолсунґа. був одружений з Борґгільдою з Бралюнда [в Данії, пор. 
Frä dauöa SinfiQtla]. Вони назвали свого сина Гельґі на честь Гельґі, 
сина Гйорварда. ...Конунґ Сіґмунд та його рід називалися 
Вйолсунґами та Ільвінґами (Sigmundr konungr ос hans aettmenn heto 
Vglsungaroc Ylfingar)»15. Однак у поетичній частині твору, хоча до
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неї і входять уривки з поетичної «давньої» пісні про Вйолсунґів (І 
VQlsungaqviòo inni forno — «у давній пісні про Вйолсунґів»)16, клан 
Гельґі належить до Ільвінґів17.

Прозова «Fràdauóa SinfiQtla» дає кульмінацію взаємозв’язку Гельґі 
з Вйолсунґами: тут його названо єдиноутробним братом героя 
Сіґурда (Зіґфріда з «Нібелунґів»)18.

У ПГГ немає жодних відомостей про клан Гйорварда, батька 
Гельґі. Однак у «Крузі земному» названо героя на ім’я Ільвінґ 
Гйорвард19: «Того ж літа конунґ Гйорвард на ім’я Ільвінґ (er Ylfrngr 
var kallaòr) пішов зі своїм флотом до Швеції і кинув якір у затоці 
під назвою Мірквафйорд»20. Це не просто випадковий збіг: герой 
усіх трьох версій (ППГ, ДПГ, ПГГ) був безперечно пов’язаний з 
кланом Ільвінґів.

Helgo Hundingi interemptor (=Гельґі Вбивця Гундінґа) фігурує 
також і в праці Саксона Граматика, але там він є членом данської 
династії, сином Гальфдана (=Гальвдана) і братом Рольво Краґе 
(=Грольва Жердинки)21.

Ми стикаємося із загадковим явищем: з якихось причин охоронці 
героїчних традицій Скйолдунґів, а також ті, хто ввів континен
тальних Германських героїв з «Пісні про Нібелунґів» до Скандинавії, 
вважали важливим пов’язати своїх героїв саме з Гельґі Гундінґсбані.

Незважаючи на те, що Гельґі носив епітет Гундінґсбані (тобто 
Вбивця Гундінґа), його помста ж Гундінґові за смерть батька не є 
лейтмотивом героїчних пісень про нього (ППГ, ДПГ; так само і в 
Саксона Граматика). У ППГ ця подія згадується як справа глибокої 
давнини: «Не довго володар / відкладав битву. /  На п’ятнадцяту зиму22 
заступник народу [=Гельґі]» /Гундінґа вбив,/ хороброго конунґа,/ 
котрий довго правив/ землями й танами (старшими дружинами)»23. 
Центральною темою обох пісень про Гельґі Гундінґсбані є супер
ництво героя з Гьодброддом за руку дівчини. Закінчується історія 
загибеллю всієї родини дівчини, а слідом і смертю самого Гельґі 
від руки брата дівчини, зобов’язаного здійснити помсту.

Згідно з ДПГ, Гьодбродд був сином Ґранмара24, конунґа Сварін- 
ських висот (Шверін)25. У ППГ26 він виступає під ім’ям Ісунґсбані27 
(тобто Вбивці Ісунґа)28. За Саксоном Граматиком, Гьодбродд 
(Hothbrodus) був сином шведського короля Реґнера29 і Суангіти 
(Suanhuita), дочки данського короля Гадінґа (Hadingus), прадіда 
Гельґо/Гельґі. Він загинув у битві з Гельґо, однак другий його син 
Готер (Hetherus)30 став наступником Рольво Краґе (Hrólfr), сина 
Гельґі, в Данії.

Як свідчать придворні англосаксонські епічні поеми («Беовульф», 
«Відсіт»), ім’я Гьодбродд потрапило до скандинавського епосу від
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назви клану, давньоанглійська форма назви якого була «Неабо- 
ВеагсІап». Особливо важливим для ідентифікації цього клану є один 
уривок з «Відсіта», де йдеться про перемогу данських королів 
Н гбб^иЩ -а) (Грольва Жердинки) та його дядька по батьку 
Hгйбgaг(-a) (Гроара) над правителем Неабо-ВеагсІ(-ів) Інґельдом, 
котрий подається тут як член клану Вікінгів (\Vicingas):

(45 ) Hroj)wulf & Hroógar 
heoldon lengest

(46) sibbe aetsomne, suhtorfaedran,
(47) si})])an hy forwraecon 

Wicinga cynn
(48) & Ingeldes ord forbigdan,
(49) forheowan aet Heorote 

Heaóobeardna Jjrym.

Гродвульв і Гродґар дружбу велику
між собою поклали,
небіж і дядько,
по тому, коли прогнали клан
Вікінгів
і розламали спис Інґельда, 
розбивши до пня на Геороті 
війська Гедобардів31.

Отже, Гьодбродда32 з «Едди» слід розуміти як правителя гед- 
бардів (Heaóo-Beard-ів).

Мелоун має рацію, стверджуючи, що слово «Wicingas» у «Відсіті» 
означає «люди з Віка», а також що «Вік», про який ідеться, був, 
мабуть, Бардовіком на Ільменау, притоці Ельби, неподалік Люне- 
бурга, де жили Барди, що про них пише Гельмольд у своїй хроніці 
(XII ст.)33.

У тексті «Відсіта» (що зберігся в рукописі кінця X ст.), подібно 
до іншої англосаксонської придворної епічної поеми «Беовульф», 
відбито надзвичайно важливий процес утворення системи торго
вельних факторій (емпорій), які називалися віки (vlk) й мали 
революційне значення для економічної й політичної історії Європи. 
Мережа факторій вік-інґів (гед-бардів, фризів) дедалі міцніше 
стискала стародавній скандинавський світ (тобто старшу лінію клану 
Скйолдунґів у Данії), якому доводилося боротися не на життя, а 
на смерть, обстоюючи свої права. Після смерті Грольва «молодші 
Скйолдунґи» (вікінґи гед-барди з Бардовіка) встановили новий 
порядок. Відомості з «Беовульфа» можна гіпотетично продатувати. 
Подвиги Скйолдунґів Гродґара й Гродульва, з одного боку, і геадо- 
барда Інґельда, з другого, думається, збігаються приблизно з 
останньою чвертю VI ст.

Що Скйолдунґ Гельґі (як це відомо inter alia* з «Беовульфа») 
був батьком Гродульва (Грольва) і братом Гродґара (Гроара), то

* між іншим (лат.).
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його діяльність також можна віднести до останньої чверті VI ст., 
хоча, вочевидь, він ще не став Гельґі Гундінґсбані. У ПГГ34 Гельгі 
помщається за смерть свого діда по матері (Свавніра)35, а в ППГ36 
та в ДПГ37 — за смерть батька. Вбивцю Свавніра звали Гродмаром, 
а вбивцею Сіґ(е)мунда, батька Гельґі, був сам Гундінґ.

Ім’я Гродмар зустрічається ще тільки в прозовому переказі 
еддичної пісні «Hyndlolioö» («Пісні про Гюндлю», Гд І)38. Там його 
носить батько Гакі39, котрий, у свою чергу, напевно' персоніфі
кується з героєм «однієї з найбільших у світі історій про кохання», 
історії Гакі/Гаґбарта/Гаґбарда і Сіґне/Сіґню. Саксон Граматик 
(у сьомій книзі) також згадує цього Гакі Гаґбарта (Гаґ-Бард-) — 
ім’я, що з’явилося, як це довів Мелоун, під впливом фризької форми 
Had-Bard-, тобто *Haoôu->*Haogu->*Hag-A0.

Отож, стає зрозуміло, що в ПГГ відображена боротьба Гельґі 
Скйолдунґа з гаґ-бардами приблизно в останній чверті VI ст. У 
творі йдеться про те, що герой гаґ-бардів Гродмар (але не конунґ!) 
посів місце короля гаґ-бардів Інґельда. Мелоун41 ясно показав 
зв’язок між повідомленням про Гаґ-Бард- (у Саксона Граматика) і 
про Інґельда (в «Беовульфі» та «Відсіті»). Очевидно, що в обох 
випадках ми маємо справу з традицією щодо гаґ-бардів, з одного 
боку (Саксон Граматик) — з данського погляду, а з другого 
(«Беовульф», «Відсіт») — з погляду власне гаґ-бардів42.

З якихось причин в обох традиціях про гаґ-бардів збереглося 
ім’я Гельґі (або його сина) як їхнього ворога.

Згідно з прозовою передмовою до ДПГ43, Гундінґ був конун- 
ґом Гундланду Uvid kann er Hundland kent»). Цей термін знайде
но у версії R «Саги про Гейдрека», де Гуналанд означав «землю 
гунів»44.

У праці Саксона Граматика «Gesta» («Діяння») Гундінґ був сином 
короля Саксландії Сіріка і зазнав поразки від Гельґі біля Stadium 
oppidumAb, тобто Штаде (Stade), що поблизу Гамбурґа. Тут, як і у 
випадку з Будлунґами, гунів переплутано з саксонцями. Місто 
Штаде на початку X ст. було столицею маркграфства Саксонського, 
безпосереднього сусіда Данії. У 994 р. місто зазнало нападу з боку 
норманів/данів, як це відомо з «Хроніки» Тітмара Мерзебурзького46, 
і цілком можливо, що саме це стало причиною проникнення назви 
«Stade» до данської традиції, переданої Саксоном Граматиком.

Термін «гун» в цьому випадку слід розуміти не як означення 
гунів Аттіли, а скоріше як назву їхніх наступників — аварів, 
котрі з середини VI й до початку IX ст. мали свою могутню державу 
в самому серці Європи. Тогочасні європейські джерела, включаючи
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хроніку ланґобардів (безпосередніх сусідів аварів) Павла Диякона, 
називали аварів «гунами»47. Відомо, що в ті часи влада аварів 
розповсюджувалася аж до Балтики.

У «Відсіті» названо правителя Гундінґів М ерчальфа48. В 
Германських мовах важко знайти переконливу етимологію цього 
імені49, однак в ньому легко розпізнати середньоазіатські слова 
marć аїр, що походять від barć аїр50. Назва barć була назвою 
провідного знатного харизматичного клану Центральної Азії та 
Ірану. Барчі були тісно пов’язані з міжнародною торгівлею і, 
безперечно, відігравали значну роль у державі європейських 
аварів51.

Племінна назва Ільвінґ/Ільвінґи походить від загального імені 
Ülfr — «вовк». Дослідники (зокрема, Мелоун)52 правильно вважають 
епонімом цього клану назву Ülfhamr («вовча шкіра»), тобто «герой, 
здатний прибирати вовчої подоби», вовкулак. Відповідно до «SQrla 
Jjättr» це ім’я носив батько Гйорварда53, а Ільвінґ Гйорвард було 
ім’ям батька нашого героя Гельґі.

Ульвгам Гейдрек був героєм «Heiöreksaga» («Саґи про Гейдрека»)
і, згідно з цим джерелом, прямим нащадком Ґудмунда Glasisvgl- 
Іит-ам. ПГГ називає місце Гйорвардової резиденції Гласіслундом55. 
Давньоскандинавською «g/as/r» означає «бурштин»56, «vę//r» — 
«поле», а «lundr» — «гай». Таким чином, колись вожді Ільвінґів 
жили на «бурштинових полях»/«на бурштиновій землі»57. Це 
локалізує тогочасних Ільвінґів на бурштиновому березі Балтійського 
моря в районах: Ґробіна, головного бурштинового порту Трусо 
(що в другій половині X ст. поступився місцем Данціґу/Ґданську), 
Воліна, Гейтабю в Ютландії58. Відразу спадає на думку назва річки, 
на якій лежав Трусо, — Elfińg (що походить від Ilfing) — один із 
варіантів назви Ylfingr (з якого виникли Elbing, польське Elbląg)59, 
відомої зі звіту Вольфстана про подорож до порту Трусо, здійснену 
за ініціативою Альфреда Великого (871—899)60.

Що Ільвінґа Гельґі згадано як онука Ульвгама Гейдрека, дозволяє 
датувати приблизний час його розквіту. Добре відомий напів- 
історичний завойовник Івар Широкі Обійми, котрий діяв, імовірно, 
між 680/690 рр. та 725 р.61, був онуком Гервьор/Гільди, дочки 
Ульвгама Гейдрека. Таким чином, Гельґі міг жити на одне покоління 
раніше, бл. 640/650—680 рр. Ці дати точно збігаються з історією 
аварів: у 630 році династія Баянів занепадає, і серед аварів спалахує 
міжусобна війна62. «Гельґі» — обидва, як герой Одіна, так і його 
жертва, — могли скористатися нагодою, щоб вирушити в похід. 
Так починається історизація міфу.
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У II—VI ст. жвава торгівля між Римською імперією та країнами 
Скандинавії велася в основному двома найважливішими шляхами: 
Гельвеґом (Helweg), шляхом з Рейнланду вздовж узбережжя аж 
до Ютландії, і Бурштиновим шляхом з Аквілеї до Самбії (Самланду). 
Враховуючи вищесказане, зрозуміло, що Ільвінґи контролювали 
саме Бурштиновий шлях.

Для Скандинавії це був золотий вік, вік миру короля Фроді (Froda 
friör)м та його «чарівного млина»64, час, коли римські золоті соліди 
і товари, вироблені в римській провінції Рейнланд, надходили до 
Скандинавії в обмін на бурштин або службу в римській армії.

Центром бурштинового виробництва в Римській імперії була 
Аквілея на березі Адріатики (між Венецією та Трієстом). З 568-го 
по 774 р. вона належала державі ланґобардів, а пізніше — 
веронському маркграфству (звідси — германське епічне означення 
Верони як Bem). Як не дивно, германський епічний Dietrich von 
Bem (>скандин. епічний I>iörik< історично реальний Теодоріх 
Великий, король остроґотів, який пом. 526 року) вказує на Ільвінґів 
як на соратників (comitatus) вождя авмлунгів (остроґотів) Тео- 
доріха65, чия резиденція містилася спочатку* переважно у Вероні.

Після смерті імператора Юстініана І (565 року) ця торгівля 
несподівано перервалася, що було для Скандинавії справжньою 
внутрішньою катастрофою, відображеною в спалених садибах 
місцевих правителів, як про це свідчать джерела. Археологи від
крили, що причиною розриву контактів між Римською імперією та 
Скандинавією була аварська експансія. Утвердившись у Паннонії 
близько 568 року, авари відрізали Рим від Північної Європи66. Прихід 
аварів мав епохальне значення для народів Скандинавії: він 
зруйнував і золотий вік Скандинавії, і «мир короля Фроді».

Зрозуміло, отже, чому перемога Ільвінґа Гельґі Гйорвардссона 
над аварами (очевидно, під орудою Marćalp-ь), гіпотетично датована 
приблизно серединою VII ст. (тобто століттям пізніше від аварської 
експансії в Європу), могла заполонити уяву сучасників. Ільвінґ 
«Гельгі» став типовим тогочасним героєм, а його «ім’я» обернулося 
на прозивне для інших героїв. Народні пісні про «Гельґі Скйол- 
дунґа», зокрема про його військові та любовні пригоди, існували в 
Скандинавії з незапам’ятних часів. Цього Гельґі (сина Гальвдана) 
можна ідентифікувати тепер з Гельґі Гундінґсбані67. Героїчне «ім’я» 
Гельґі було такою мірою популярним, що його позиції не 
похитнулися навіть з появою нового модного героя ґерманського

після вбивства першого ґерманського короля ІталіТ Одоакера в 493 р.
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епосу («Пісні про Нібелунґів») Сіґурда (<герм. 8ї&ії=3іґфрід). Гельґі 
просто став членом Сіґурдового клану Вйолсунґів і змінив свого 
батька на короля Сіґмунда з цього ж клану; пізніше Сіґурд став 
єдинокровним (але молодшим; sic!) братом Гельґі68.

Отож, пісенний цикл «Гельґі* з «Поетичної Едди» можна 
пов’язати з подіями VII ст., себто з боротьбою Ільвінґів проти 
аварів. Ільвінґи були безпосередньо пов’язані з торгівлею Бурш
тиновим шляхом, який після 568 року опинився під наглядом аварів. 
Ільвінґи, в силу своїх можливостей, мусили тепер перенести 
діяльність в інші місця. У VIII ст. для торгівлі починають 
використовувати Балтику та східноєвропейські річки, а протягом 
IX ст. прокладаються нові торговельні шляхи вздовж Скандинав
ського півострова та довкола Білого моря до напівлегендарної землі 
дорогоцінного північного хутра Біармії. Слід сказати, що Ільвінґи 
не гаяли часу для використання цих нових можливостей.

Наступна хвиля діяльності Ільвінґів пов’язана з (Г)Рейдґо- 
таландом. Значення цього терміна дискутувалося в численній 
науковій літературі, однак найбільш правдоподібною, на мій погляд, 
є гіпотеза O t t o  фон Фрісена69 та Кемпа Мелоуна про те, що цей 
термін означав «гніздових» ґотів: «Імовірно, що це були ті ґоти, 
котрі залишилися на місці, коли інші мігрували, ґоти, які охочіше 
залишалися в рідному гнізді, тоді як інші розпростали свої крила 
на вітрах. Перед навалою на Римську імперію ґоти пережили дві 
великі міграції. Першою була міграція із Скандинавії на Віслу, а 
друга — з Вісли на територію України. З цього випливає, що термін 
Hreidgotar (грейдґоти) міг вживатися в дуже ранні часи до тих 
ґотів, що залишилися у Скандинавії, так само як пізніше його 
могли застосовувати й до тих .ґотів, котрі перебували в районі 
Вісли після переселення їхніх одноплемінників на південь. Тому й 
не дивно, що з приводу грейдґотів ми знаходимо в Скандинавії дві 
традиції: відповідно до першої вони були племенами, що жили в 
Гавтланді або Ютландії (або там і там); згідно з іншою традицією, 
це були племена регіону Вісли»70. Зрозуміло, отже, що термін 
«грейдґоти» був доволі рухливим, його вживали до тих ґотів, котрі 
на той чи той час не мігрували, щоб відрізнити їх від одноплемін
ників, які піддалися міграції.

Після того як основна маса остроґотів полишила територію 
України й рушила через Мезію до Італії (прибл. 475—488 рр.), 
решта, що залишилися, назвали територію України Рейдґоталандом 
(Reiógotaland). Коли балтійські племена (переважно литовські) 
підкорили предків білорусів та українців, що прийшли з району
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Середньої Наддніпрянщини в IX чи X ст.71, вони ще застали термін 
«Готи», що вживався як стосовно мешканців регіону, так і мігрантів. 
Упродовж історичних часів (з прибл. 1546 року й досі) вони зберегли 
термін Guda-s (одн.), Guda-i (мн.) для означення «руського населення 
Литовсько-Польської держави», тобто українців і білорусів, на 
противагу Maskvos, московитам72.

Географічні назви з часів гунно-аварів, такі як Dunheidr 
(Донецький] степ); Jassarfjoll (Яські гори=«Святі гори» на 
Сіверському Дінці); Myrkvidr (Чорний ліс поблизу Дінця); 
Danparstadir («поселення на Дніпрі»)73, свідчать, що назва 
Рейдґоталанд, як вона фігурує в «Пісні про Пдьода», означала 
територію України, зокрема полянську землю IX ст. між Дінцем та 
Дніпром. Вони також свідчать про те, що в той період Ільвінґи 
якийсь час контролювали торговельні шляхи.

Хоча у версії R «СаГи про Гейдрека» (Гервар) Ґудмунда названо 
лише konungr a f Glassisvqllumu , у версії U зустрічається така 
локалізація землі Ґудмунда: «На північ від Ґандвіка вона називалася 
Йотунгеймар»75. Саксон Граматик76 описує володіння Ґудмунда як 
такі, що розташовані in ulteriore Віагтіа (у далекій Біармії). Це 
дуже важливо для нас: коли торгівля північним хутром і рабами 
змінила собою торгівлю бурштином, Ільвінґи прибрали цю справу 
до своїх рук. Вони були вікінґами/варягами, котрі захищали 
місцевий вік (Ґанд-вік) шляхом поширення жахливих чуток про 
свій край, аби вберегти себе від можливих суперників77.

З якихось причин Саксон Граматик включив ґотського короля 
території сучасної України Германаріха (Ярмеріка) до переліку 
данських королів, розмістивши його та його династію не в 
легендарній першій частині свого твору, як того слід було чекати, 
а в двох останніх протоісторичних книгах (восьмій та дев’ятій). В 
цих книгах нащадком Германаріха виступає Ґодфрід (Ґотрік/ 
Ґотфрід/Ґодефрід, що діяв прибл. 800—810 рр.) — достойний 
супротивник Карла Великого. Родовід династії Германаріха/ 
Ярмеріка в данській традиції виглядає таким чином78:

Таблиця І. Ільв ін ґи  (відповідно до данської традиції)

Ярмерік
І

Бродер

Сювальд



Сніо
І

Бйорн

Гаральд
і

Ґормо
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Ґотрік Олав

Ми не входитимемо глибше в історію династії Ґодфреда (Ґотфріда-/ 
Ґодефріда-/Ґоттфріда). Слід сказати, однак, що правитель, який 
добре усвідомлює свої політичні, економічні чи військові наміри, 
не виростає на порожньому місці. Кожна з його дій, зафіксована в 
джерелах, що збереглися, виказує досвідченого правителя, при
вченого реалізувати свої добре продумані плани. За всіма його 
починаннями — спорудженням великої оборонної лінії Даневірке 
на Ютландському півострові, чи знищенням слов’янського бал
тійського порту (емпорії) Рерік, чи насильницьким переселенням 
міжнародних торговців до заснованого ним порту Гейтабю79, стоїть 
досвід поколінь, хоча джерела і зображують Ґодфріда одним з 
перших історичних правителів Данії.

Родовід Ґодфріда можна простежити далі. Його племінник і 
спадкоємець Геммінґ Олавссон80 (810—812) разом зі своїми братами 
та сином Горіком (813—854) засвідчені історично81. У tChronicon 
Roskildenseь розповідається, що Горік II (Hericus puer) був сином 
Горіка І82, і немає підстав піддавати сумнівам це джерело. За 
свідченнями данської генеалогічної традиції (Reges Danorum), сином 
Горіка II був Лота Кнут, батько Свена Ланґвота83.

На той час Данія, однак, вже більше не перебувала під владою 
династії Ярмеріка. До поразки на Лувейні (891 р.) нею правив 
Сіґурд (бл. 873—891), імовірно, один із синів знаменитого вікінґа 
Раґнара Шкіряні Штани84. Пізніше, за словами данського короля 
Свейна Ульвссона (1047— 1076), королем став «добрий конунґ із 
данів» (тобто данського походження) Гельґі (бл. 891—900)85. Його 
прогнали шведи, й протягом приблизно ЗО—40 років шведська 
династія правила Данією: Олав, Ґнупа, Ґурд, Сіґтрюґґ86.

Хронологічні рамки діяльності данського Гельґі збігаються з 
правлінням реального князя Олега Київських хронік. Після трагедії 
891 року представник законної династії Ярмеріка знову посів 
Данський престол. Вигнаний згодом шведами (900 року), він вирішив
7 7-142
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пошукати долі в Austrvegr (на «Східному шляху*) і з’являється в 
новгородсько-київських джерелах (похід бл. 907 року, договір 911 ро
ку) як Великий Князь Русі Олег (від давньосканд. helgi).

Адам Бременський, який використав свідчення Свейна 
Ульвссона, пов’язує нову данську династію, що скинула шведів у 
ЗО—40-х рр. X ст., з Гардеґоном, сином Свейна (Hardegon filius 
Suein), котрий «прийшов з Французької Нормандії [пізніша назва] 
(veniens a Nortmannia)*67. Зрозуміло, що ці слова не означають 
нормандського походження Гардеґона. Можна припустити, що 
«Гардеґон, син Свейна» або його батько змушені були з якихось 
причин полишити Данію (у зв’язку з подіями 891 року чи пізніше). 
Вони знайшли притулок у Великій Армії, що діяла на континенті й 
брала участь у завоюванні Ролло Нормандії. У *Chronicon 
Roskildense» згадується про «якогось Свена, втікача від норманів88 
(Swen quidam, Normannorum transfuga)», котрий мав двох синів, з 
яких одного справді звали Гарта Кнутом89. Я вважаю, що йдеться 
про вищезгаданого «Гардеґона, сина Свейна», батька історичного 
короля Данії Ґорма Старого (пом. бл. 945 р.), якого Адам Бремен
ський називає Herdecnudth Vurm (кн. І пар. 55)90. З цього випливає, 
що історія Ярмеріка потрапляє до восьмої книги Саксона Граматика 
через те, що Єллінґська династія вела своє походження від ґотів і 
Германаріха. Генеалогія династії Єллінґів від Ґотріка до Ґорма 
Старого приведена в табл. 1 та 2.

Таблиця 2. Династія Ґорма 
Ім’я невідоме

Ґотфред син Олав
(пом. 810 р.)

Горік І син син син Реґінальд Геммінґ Ганквін Анґандео Сіґфрід 
(813—854) (пом. 808 р.) (810—812) (6л. 811 р.) (бл. 811 р.) (пом. 812 р.)

Горік II Ґуторн син син
(пом. 873 р.) (пом. 874 р.) (діяв бл. 839 р.) (діяв бл. 850 р.)

і
Лота Кнут/Гельґі 
(891—900) (пом. бл. 925 р.)

Свен Ланґвот

Гардеґон, син Свейна 
(=Ґорм Старий)
(пом. бл. 945 р.)
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Як ми переконалися, Ільвінґи були нащадками Ульвгама, тобто 
♦вовкулаки*. Вони, напевно, являли собою МаппегЬитІ у станов
ленні (тобто сотНаїш) зі своїми власними звичаями посвячення. 
На Русі з чародійництвом пов’язували двох князів: легендарного 
Олега Віщого (його епітет «віщий* означає і «чарівник*91 і 
♦вовкулак*) та історично реального полоцького і київського князя 
Всеслава Брячиславича (пом. 1101 року). Загалом же, полоцька 
династія була єдиною з-поміж давніх династій, що вижила в боротьбі 
з Рюриковичами й з погляду рюриківських літописців (а тільки 
їхні хроніки й збереглися) уявлялася внаслідок цього щонайменше 
підозрілою. Одначе навіть історичний князь Олег асоціювався з 
Полоцьком, маючи там резиденцію, як це нам відомо з даних 
договору 907 року.

Полоцьк лежав на Двіні, в кінці шляху з Балтійського до 
Азовського моря через Дніпро, Десну, Сейм, Донець, Дон. Бо
ротьба за контроль над цим шляхом визначала стосунки між 
династіями Рюрика і Роґволода.

Серед російських епічних билин (тобто ♦давнин»), записаних 
Кіршею Даніловим у середині (?) XVIII ст. (очевидно, в Західному 
Сибіру), є поема про князя-вовкулаку Волха Всеслав’євича92. Інша 
версія цієї поеми (в ній князя названо Вольґою) була записана 
відомим славістом О. Ф. Гільфердінґом пізніше майже через століття 
(1871 року); він відкрив її в районі Онежського озера93. Учені не 
розходяться в оцінках цієї билини як найдавнішої, через що 
приділили їй значну увагу. Якщо перші дослідники ідентифікували 
подвиги Волха/Вольґи з подвигами Олега Віщого з «Повісті 
врем’яних літ»94, то нині у своїй методологічно зразковій монографії 
Роман Якобсон та Марк Шефтель переконливо довели тісний зв’язок 
героя билини з полоцьким князем-вовкулакою Всеславом Брячи- 
славичем95.

Та ми можемо піти ще далі. На мою думку, йдеться про кон
тамінацію двох героїв: міфічного Гельґі (Олега/Вольґи/Волха), за 
яким надзвичайні подвиги — похід до Індії, на кшталт боротьби 
Гельґі проти Гундінґа, і вигаданий у Київських літописах похід Олега 
на Константинополь, — а також епічного князя-вовкулаки (Ульв- 
гама=Ільвінґа), чиїм прототипом міг бути лише Олег Віщий (пор. 
Орвар-Одд) і полоцький князь Всеслав Брячиславич. Поєднання двох 
варіантів імені героя билини Волха/Вольґи з патронімічним — 
Всеслав’євич також підтверджує це. Волх/Вольґа є, вочевидь, 
означенням Олега/Гельґі для героя, що мав ім’я Гельґі96. Патроні
мічне Всеслав’євич є природним відображенням імені Всеслав.
7*
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Незвичайним є також і зміст першої книги Саксона Граматика. 
Книга розвиває тему боротьби ґото-гунських братів із «Саґи про 
Гервьор» і вікінґівської історії (sic!) пірата-вікінґа Гадінґа, змішаної 
з легендами про два епоніми Данії — Дан-р та Скйолд-р. Гейдрек 
із «Саґи про Гервьор» та його клан були, як ми переконалися, 
Ільвінґами, а звідси — ґотами. Саксон Граматик почав і завершив 
свою працю ґотською темою, тому що жив і працював при дворі 
тієї династії, яка вела родовід від Ільвінґів/ґотів.

Міфічний Гельґі став утіленням супергероїчних подвигів у 
Скандинавії, а давньоруський Олег Віщий відповідає скандинав
ському Гельґі не лише іменем (Гельґі/Олег), а й надгероїчними 
вчинками (приписаним йому походом на Константинополь, 
завоюванням Києва). Так міф про Гельґі історизувався. Тепер 
зрозуміло, чому клан Ільвінґів посів чільне місце серед чотирьох 
канонічних династій давньоскандинавської традиції. Однак, як було 
показано вище, цей клан є надто важливим і для дослідника історії 
Русі (див. скальдичну «Тулу» IV у виданні Kock, І, р. 336).

Гельґі та два Гаддінґи

На жаль, пісня «Kàruljóó» про Гельґі Гаддінґяскаді та його кохану 
Кару не дійшла до нас. Збереглися лише membra disjecta* в пізніших 
саґах, що дозволяють дізнатися, хай і фрагментарно, про долю та 
інкарнацію Гельґі Гундінґсбані та його Сіґрун; це тим більш прикро, 
що пісня поєднує в собі міфи про Гельґі та двох Гаддінґів97.

Досить цікаво, що два правнуки Громунда Ґріпссона, котрий, 
як вважається, вбив нашого Гельґі, були молочними та троюрідними 
братами — Інґольв та Лейв, перші поселенці в Ісландії (бл. 875 p.). 
Більше того, у джерелі, де йдеться про подвиги Громунда Ґріпссона, 
навіть згадано про цю першу родову саґу. ЇЇ було прочитано на 
весіллі у Рейк’яголарі в Західній Ісландії 1119 p.; це знайшло 
відбиток у «Сазі про Торґільса та Гавліда» (бл. 1200 р.)м. Ця саґа 
також не збереглася; до нас дійшла лише пізніша родова саґа 
«Hrómundar saga Gripssonar» («Саґа про Громунда сина Ґріпа»)99, що 
спирається на баладу (rima, XIV ст.) під назвою «Griplur»100, але, 
очевидно, має зв’язок з. первинною саґою.

У Гельґі, прозваного inn frcekni («хоробрим»), був славетний 
брат — вікінґ Грьонґвід (про якого ми знаємо лише те, що його

* розрізнені частини (лат.).
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вбив Громунд третім ударом своєї палиці)101, так само, як і двох 
Гельґі: Гельґі Гундінґсбані (Сінвйотлі) та Гельґі Гйорвардссона 
(Гедінн). Цей Гельґі був героем-воїном двох королів Швеції (tveir 
ko n u n g a r  a f Svipjóó), прозваних Гаддінґами102.

Ворожого короля Олава названо у первинній «Сазі про Громунда» 
королем «морських дружинників (lidsmannakonungr)m \ та ж «Саґа 
про Громунда», що дійшла до нас, вказує, що Олав правив Гардами 
в Данії (sa konungr réfi fyrir Gòrdum 1 Danmòrk, er Ólàfr hét)104, у той 
час як «Саґа про Ґьонґу-Грольва» (де Олав постає сином Грольва) 
робить його просто королем Данії (konungr і Danmòrk)10*. Останні 
два факти свідчать про історизацію міфу, де Ґарди означали, мабуть, 
Фризію підданським правлінням. У збереженій «Сазі про Громунда» 
два Гаддінґи є королями Швеції; родова «Саґа Гверсу» пов’язує їх 
з Гаддінґ’ядалом (нині Галлінґдал) у Норвегії106; як синів берсерка 
Арнґріма з Больма та Ейфури з Гардарікі (Ґардів); два Гаддінґи 
з’являються в еддичній «Пісні про Гюндлю», звідки переносяться 
до поезії о. Самсей (Hervararsaga, Qrvar-Odds saga)107.

Громунд Ґріпссон був представлений як людина з Телемарка в 
Норвегії108; «Саґа про Гальва» розповідає, що його дід Грок Чорний 
був дружинником короля Гйора з Гьордаланду. Громунд, швидше 
за все, був історичною постаттю VIII ст.

Громунд убив Гельґі. Одягнувши машкару, він заподіяв йому 
смерть незвичайною зброєю — білою омелою ( mistilteinn) . O t t o  

Гьофлер, розглядаючи цей міфологічний ритуал, указав, що Бальдр, 
бог родючості, був убитий у такий самий спосіб. Гельґі захищав 
«божественних близнят», двох Гаддінґів, котрі разом представляли 
третю функцію: родючість і зростання рослин109. Вічнозелена омела 
символізувала безперервність життя. Вбивство Гельґі вічнозеленою 
рослиною, омелою, відбивало надію про його можливе воскресіння.

На жаль, зовсім небагато розповідається про смерть двох 
Гаддінґів. У сазі лише сказано, що на одного з них напав король 
Олав і той з Гаддінґів упав під ударами палиці Громунда110. Про те, 
що сталося з другим з Гаддінґів, нічого не повідомляється.

У давньоруській традиції можна знайти перекази, що нагадують 
об’єднані два вищерозглянуті міфи про Гельґі (Віщого) та двох 
схожих на Гаддінґів персонажів. Це проглядається у гаданих 
співправителях Києва Аскольді та Дирі. Втім, Олег, який, без
перечно, є давньоскандинавським Гельґі, був не дружинником цих 
Двох Гаддінґів, а їхнім убивцею (давньосканд. bani).

У Київських хроніках розрізняються два шари. Давніший був 
міфічним і торкався заснування вікінґівської (варязької) держави.
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Достоту так само, як при заснуванні держави у ланґобардів (два 
предки — Ібор і Аґіо), вандалів (два Гастінґи), англосаксів (Горса 
і Генґест) тощо, так і тут необхідно було мати дві, схожі на Діоскурів, 
постаті, які повели б свій народ чи то в героїчний похід, чи на війну, 
чи на підкорення нових земель111. Але наприкінці XI — на початку XII 
ст., коли династія Рюриків запанувала у Східній Європі, обачливіше 
було зітерти з традиції всі сліди того періоду, коли різні харизматичні 
клани зазіхали на далеку Східну Європу й шукали там щастя.

Історичний Гельґі/Олег ніколи не був у Києві, й, очевидно, не 
був там 882 року (гадана дата підкорення ним цього міста). На той 
час Київ перебував ще в руках хозарів112. Так само не захопив 
Олег Константинополь 907 р. Найочевидніше, що він прийшов до 
Східної Європи після 900 року й зробив місто Полоцьк (Палтеск’я) 
центром своїх володінь.

Михайло Грушевський вказав на суперечність у розповіді в 
Київському літопису про вбивство Аскольда і Дира113. Хоча вони 
мали разом наскочити на Олега (південніше Києва, в той час як 
прийшли з півночі!), були ним убиті в одному й тому самому місці 
(поруч з Угорським), місцева традиція розміщує їхні могили у двох 
різних точках: Аскольда було поховано в Угорському, південніше 
Києва, а гадана могила Дира була в центрі пізнішого міста Ярослава, 
біля церкви Ярославової дружини Ірини-Інґіґерди (пом. 1050 р., 
дочки шведського короля Олава Скаутконунґа).

Дир/Бйорн був королем Альдейґ’юборґа й, вочевидь, помер у 
Русі (Гардах), у місті, що належало Інґіґерді як дарунок від свого 
чоловіка Ярослава. З «Круга земного» Сноррі Стурлуссона та інших 
джерел (приміром, поезії скальдів) дізнаємося, що жінка Ярослава 
брала якнайактивнішу участь у східноєвропейських справах114. 
Цілком слушно припустити, що вона потурбувалася про рештки 
свого далекого родича і видатного вікінґівського правителя її 
королівства й пізніше, збудувавши власну церкву в новій столиці 
Києві, перевезла рештки небіжчика, щоб поховати поруч з церквою.

Можливо, що Дир/Бйорн загинув насильницькою смертю, однак 
Аскольд/Гастінґ, його компаньйон у великому поході на Кон
стантинополь 860 р., не був з ним, оскільки на той час повернувся 
вже до Англії (див. с. 236). Тож нема підстав вважати, ніби 
стародавній Діоскурівський міф про загибель двох Гаддінґів міг 
відіграти значну роль у київській літописній історії.

Ще один елемент у Руській традиції, вбивство Олегом/Гельґі 
князя-попередника, може мати під собою історичну основу. Якщо 
наша ідентифікація обох дійових осіб — Олега (як Лота Кнута) і
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Дира (як Бйорна) вірна, то два конунґи належали до двох різних 
династій, котрі з початку IX ст. боролися за владу скрізь у Північній 
Європі й у процесі цієї боротьби довели свої відповідні клани майже 
до цілковитого винищення. Олег/Гельґі/Лота Кнут був членом 
Готської династії, за предка він мав відомого Ґодфріда, удатливого 
суперника Карла Великого. Зі свого боку, Дир/Бйорн належав до 
фризького клану, що протягом десятиліть панував у найбагатших 
містах Європи.

Олег, звичайно, не міг вбити Дира/Бйорна, сина Лодброка, 
який народився прибл. 820—830 р. Одначе в того Бйорна міг бути 
онук, котрий носив — як це часто траплялося в староскандинав- 
ській традиції — ім’я свого діда.

Аль-Мас4уді завершив свою працю *МигО| асМЗаЬаЬ* 332 р. (943/ 
944 р. н. е.). Хоч він писав про сучасні йому події, його відомості 
щодо Східної Європи були двадцяти-тридцятирічної давнини115.

Олег/Гельґі у 930-ті ще був діяльним. Він прийшов до Східної 
Європи бл. 900 р. і прибл. 907 р. вже уклав договір з Візантією, що 
значно зміцнило його владу і становище. Якщо в Альдейґ’юборзі 
(Старій Ладозі) й після 907 р. сидів Дир ІІ/Бйорн II з фризької 
династії, то Олег/Гельґі справді мусив би позбавитися його, щоб прибрати 
до рук це важливе торговельне місто. Це могло б пояснити загадку того, 
як аль-Мас‘удІ, котрий працював у першій половині X ст., зумів отримати 
відомості про східноєвропейського короля на ім’я ад-Дир.

Олег Віщий і Олег «Великий князь Русі»

І в «Печерському зводі* — попередникові Першого Новгород
ського літопису, і в «Повісті врем’яних літ» (ПВЛ) — в останній 
під роком 6415 (907) — наводиться легенда чи саґа про похід 
Олега Віщого на Константинополь на чолі великої флотилії з 
2000 суден з 80000 воями з Русі. Цей похід, завдяки Олеговій 
винахідливості (так, він звелів поставити кораблі на колеса, щоб 
пересуватися суходолом), закінчився великою перемогою князя. 
Греки мусили заплатити переможцям величезну данину, по 
Дванадцять срібних гривен на чоловіка, що склало 960 000 гривен, 
або понад 8000 фунтів срібла загалом.

Якщо «Печерський звід* наводить лише текст легендарної саґи, 
то автор «Повісті врем’яних літ* мав доступ до документів у княжих
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архівах, які містили ім’я «Великого князя Руського Олега». Саме 
цього володаря він ототожнював з Олегом Віщим із саґи. Він робить 
вставки, щоб поєднати відомості про двох Олегів у вірогідну 
розповідь.

Вставки є двох типів: (а) авторські додатки, покликані надати 
стрункості тексту, розбитому вставками іншого типу, а саме 
(б) цитатами з історичних пам’яток, як усних, так і писемних.

Усною пам’яткою був перелік, у стилі скандинавських pulur, voces 
memoriae*, десяти територіальних племінних державних утворень, 
які контролювала Київська Русь до другої половини X ст.: «і 
чуді, і кривичів, і мері, і деревлян, і радимичів, і полян, і сіверів, і 
в’ятичів, і хорватів, і дулібів, і тиверців, що є толковини в князя»**.

У власне легенді, яка була не київського походження, цього 
переліку, зрозуміло, бракувало. Але автор ПВЛ, якщо вже 
ототожнив Олега Віщого з Олегом Великим князем Руським, 
себто князем Київським, мусив змалювати величезне військо 
цього правителя і додати подробицю, що Олег «Игоря оставивь 
КневЬ»116. Навівши перелік десяти територіальних племінних 
угруповань, він зазначив, що «і з цими усіма пішов Олег на 
конях і в кораблях»117. Згадка про коней, ясна річ, применшує 
ефект події, коли Олег спорядив свої кораблі колесами, адже 
ця військова хитрість вражає лише при змалюванні Олегового 
походу як наступу морськими силами.

Не будемо тут аналізувати список десяти територіальних 
племінних угруповань, зауважимо лише, що його складено з 
п’яти пар назв. Одна з них — «кривичі і меря». Таке поєднання 
кривичів (тобто Полоцька) з мерею (тобто Ростовом) заслуговує 
на окрему увагу.

Автор ПВЛ мав у своєму розпорядженні чотири писемні 
джерела, що їх він використав для запису про рік 6415 (907). 
Для кращого розуміння й зручності при розгляді позначимо ці 
документи номерами — 1, 2, 3, 4. Номери 1 і 2 були текстами 
торговельних договорів між Руссю та Візантією. О. О. Шахматов 
вважав, що обидва ці документи наводили витяги з однієї і тієї 
самої угоди, а власне — від 911 р. (запис про рік 6420/912)118. 
Докладний аналіз засвідчив, одначе, що лише текст № 1 узято з 
угоди 911 p.; № 2 має складніше походження.

* каталог назв (с к а н д л а т . ) .
** Тут: Цит. за вид.: «Повість врем'яних літ*. — Київ, 1990. — «Радянський 

письменник». — Переклад та коментарі В. В. Яременка. — С. 4 2 /4 3 .
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Насамперед привертає увагу те, що обидва номери, 1 і 2, є 
текстами торговельної угоди, де йдеться про права та обов’язки 
русі в Константинополі. Текст № 1 стосується русі загалом, в той 
час як текст № 2 поділяє русь на дві категорії: «Русь, яка приходить 
не для торгівлі»119, й Русь, що прийшла до Константинополя як 
купці чи як посли.

Текст № 1 надає якнайзначніші привілеї Русі, водночас текст 
№ 2 говорить про суворі обмеження щодо Русі. Скажімо, згідно з 
№ 2 Русі мусили проживати в церкві св. Мами; вони повинні були 
входити до столиці лише крізь одні спеціальні ворота групами не 
більше п’ятдесяти мужів, без зброї, у супроводі царського мужа. 
Зрозуміло, що такі суперечливі приписи не могли походити з однієї 
й тієї самої угоди. № 1 сприймається так, наче взятий з угоди, 
сприятливої для Русі; а № 2, з іншого боку, видається більше 
спрямованим на захист інтересів Візантії.

Як відомо, Ігорів похід 941 р. був невдалим для Русі, тому 
зрозуміло, що Візантія скористалася зі своєї перемоги, аби 
применшити здобуті раніше Руссю торговельні привілеї. Справді, 
текст № 2 ідентичний відповідній статті з Ігоревої угоди 944 р. 
(літа 6453/945 =№ 4), з тією лише різницею, що мова від першої 
особи (oratio recta) в угоді 944 р. замінена на мову від третьої 
особи (oratio obliqua). Більше того, № 2 не включає повністю статтю 
з угоди 944 року, а наводить тільки фрагмент з неї.

Очевидно, що в № 2 ми маємо переклад частини статті з договору 
944 p., виконаний з грецького першоджерела для якогось члена 
руської династії, зацікавленого в торгівлі з Візантією. На це вказує, 
зокрема, те, що вираз «царство ваше» («цЬсарьство ваше») в договорі 
944 р. поданий у тексті № 2 як «царство наше» («цЬсарьство наше»). 
У грецькому першоджерелі, ясна річ, слово «наше» було вжито 
стосовно візантійських царів та їхнього царства, однак у 
слов’янському тексті присвійний займенник «наше», вжитий у цьому 
контексті, втрачав будь-який сенс.

І ще — № 2 помилково випускає слова «посли свою посольську 
[платню], а купці свою місячину»120, після «хай беруть місячину 
свою»121. З другого боку, після слів «скільки їм потрібно»122 № 1 
випускає слова «не сплачуючи ніякого мита»123.

Для ілюстрації наводимо три розглянуті тексти. Перші два, 
№ 1 і № 2, узято із запису про рік 6425 (907), а третій (№ 4) — 
із договору 944 року (ПВЛ, запис про рік 6453 (945):
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№ рм 907 (=911)

Да приходящи Русь

сьльбьное емлють 
елико хотящи; а иже 
приходяще гостие, да 
емлють мЬсячьное на 6 
місяць, хлЬбь и вино и 
мясо и рьібьі и овощь,

и да творять имь 
мовь, елико хотять 
(не платяще мьіта 
НИ вь чемьже.)128

№ 2125 907 (=944)

Аще придуть Русь бес 
купля, да не вьзимають 
мЬсячьна.
Да запретить кьнязь 
сьлом своимь и 
приходящимь Руси 
сьде, да не творять 
пакости вь селЬх вь 
странЬ нашеи. 
Приходяще Русь да 
витають у святаго 
Мамьі, и посьлеть 
цЬсарьство наше, да 
испишють имена ихь, и 
тьгьда вьзьмуть 
мЬсячьное своє (сьли 
сьльбьное, а гостие 
мЬсячьное)127,

№ 4126 944

Аще придуть Русь бес 
купля, да не вьзимають 
мЬсячьна.
И да запретить кьнязь 
сьлом своимь и 
приходящимь Руси сьде, 
да не творять бещи- 
ния вь селЬхь в страні) 
нашеи.
И приходящемь имь, да 
витають у святаго 
Мамьі, да посьлеть 
цЬсарьство ваше, да 
испишеть имена ваша, 
и тьгда вьзьмуть 
мЬсячьное, своє, сьли 
сьльбьное, а гостие 
мЬсячьное,

пьрвое оть града Кьіева, 
и пакьі ис Чьрнигова и 
ис Переяславля...
И да вьходять вь градь 
едшгЬ ми вратьі сь 
цЬсаревьмь мужьмь, безь 
оружия, мужь 50, 
и да творять куплю, 
якоже имь надобі не 
платяще мьіта ни вь 
чемьже

пьрвое оть града Києва 
и паки ис Чьрнигова и 
ис Переяславля.
И да вьходять вь градь 
єдиними вратьі сь 
цЬсаревьмь мужьмь, 
безь оружия, мужь 50, 
и да творять куплю, 
якоже имь надобЬ (не 
платяще мита ни вь 
чемьже.)
И паки да исходять; и 
мужь цЬсарьства 
вашего да хранить я; да 
аще кьто оть Руси или 
оть Грькь сьтворить 
криво, да оправляеть 
то.
Вьходяще же Русь вь 
градь, да не творять 
пакости и да им&ють
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власти купити паволокь 
лише по 50 златьникь; 
и оть тіхь паволокь 
а ще кьто крьнеть, да 
показаеть цісареву му* 
жю, и ть я  запечатаеть 
и дасть имь.

Поидущи же Русь И отьходящи Руси
домови, да емлють у огьсюду, да вьзимають
цісаря вашего на путь оть нась, еже надобі
брашьно и якоря и ужа брашьно на путь, и еже
и пьрі, елико надобі. надобі лодиямь, якоже 

уставлено єсть преже. 
И да вьзвращаються сь 
сьпасениемь вь страну 
свою; и да не иміють 
власти зимовати у 
святаго Мамьі.

Повернімось до документа, позначеного № 1. Цей текст/усупереч 
думці, поширеній у літературі, скоріше є не фрагментом з відповідної 
статті угоди 911 р., яка не дійшла до нас, а просто частиною 
слов’янського оригіналу, зробленого для члена династії (чи ним 
самим) з метою використання. Пізніше, коли документи було 
впорядковано і текст угоди 911 р. (який на той час, мабуть, 
складався з кількох фрагментів пошкодженого пергаменту) 
відновлено, номеру 1-му не зн&йшли належного місця, не збагнувши, 
для чого його було складено. Під час тієї роботи половина рядка в 
тексті «місячину и творящихь* була втрачена (чи вирвана), і автор 
ПВЛ зміг переписати лише несуттєве «О вьзимающих куплю Руси*, 
після чого пішов цілком інший запис: «О различьньїхь ходящихь в 
Греки и удьлжающихь...*

Відповідне місце в оригіналі угоди 911р. можна відтворити так:

*0 вьзимающихь / мЬсячину и т ворящ ихь/129 куплю Руси:
1. Да приходящи Русь сьльбьное емлють, елико хотящи;
а иже приходяще гостие, да емлють місячьное на 6 місяць, 

хліб и вино и мясо и рьібьі и овощь, 
и да творять имь мовь, елико хотять.
2. Поидущи же Русь домови, да емлють у цісаря вашего на
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путь брашьно и якоря и ужа и пьрь, елико надобь (не платяще 
мьіта нн вь чемьже).

О различьньїхі> ходящихь вь Грькьі и удьлжающихь...»

Тепер щодо тексту № 3. Відмінною ознакою є те, що текст 
називає князя Олега разом з царями Леоном VI і Александром. 
Леон і Александр були співправителями після 30 серпня 866 р. 
Після 9 червня 911-го третім співправителем став Константин VII. 
Леон помер 11 травня 912 р., а Александр 6 червня 913-го130.

Документ, як його збережено в ПВЛ, поділено на дві частини, 
між якими вставлено № 1 і № 2. Це, очевидно, сталося тому, що 
автор ПВЛ знайшов у княжому архіві, окрім трьох датованих повних 
текстів договорів Русі з Візантією (Олега, 911 р.; Ігоря, 944 р.; 
Святослава, 971 р.), ще чотири недатовані тексти — дві частини 
№ 1, розглянутий вище № 2 і № 3. Вирішивши, що всі ці чотири 
недатовані тексти пов’язані з однією центральною подією, він 
прив’язав їх до походу Олега Віщого і в такий спосіб уклав 
послідовність текстів, відкритих у ПВЛ.

Відповідне місце в оригіналі тексту № 3 можна відтворити 
так:

«Ольгь131 нача мирь творити сь цьсарема грьчьскьіма, сь Леоньмь 
и Александрьмь, посьла кь нима вь градь Карла, Фарлофа, 
Вельмуда, Рулава и Стемида глаголя: имьте ми ся по дань. И реща 
Грьци: Чего хощеши, дамт> ти. И заповьда Ольгь132 даяти уклади на 
Русьския градьі133: на Полотьскь и на Ростовь и на Любьчь и на 
прочая гради, по тьмь бо градомь сьдяху велиции кьнязи, подь 
Ольгьмь суще.

Цьсарь же Леонь сь Александрьмь мирь сьтвориша сь Ольгьмь, 
имьшеся по дань и роть заходивьше межю собою, цьловавьше 
сами крьсть, а Ольга водивьше на роту и мужа ero по Русьскому 
закону, и кляшася оружиемь своимь, и Перуньмь, богьмь своимь, 
и Волосьмь, скотиемь богьмь, и утвьрдиша мирь»134.

Шахматов вважав, що вся «оригінальна» частина запису про 
рік 6415 у ПВЛ (тобто все, що не стосувалося легенди про Олега 
Віщого) була створена автором ПВЛ, котрий спирався на дві 
статті з угоди 911 р. і свої власні додатки. Автор використав 
різноманітні матеріали, щоб створити текст фальшивої першої 
угоди, бо її вимагала легенда про Олега Віщого. Цю легенду 
автор ПВЛ запозичив з «Печерського зводу», одначе у своїх 
зусиллях виявився нездатним зрозуміти слов’яно-булгарські 
технічні терміни X ст.135.
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Ця гіпотеза, однак, не витримує критики. По-перше, сканди
навське ім’я одного з Олегових послів, Vermund-r, Вермунд, 
подається по-різному в двох документах: Веремуд, у договорі 911 р., 
Вельмуд — у № 3. По-друге, у договорі 911-го згадано трьох 
візантійських імператорів: Леона, Александра і Константина. У 
тексті № 3 називаються лише два правителі: брати Леон і Александр. 
Константин, котрий, як вище вказувалося, став співправителем 
9 червня 911 р., ще не згадується. Таким чином, текст № 3 написано 
до 9 червня 911 р., в той час як угода 911-го (точну дату, вказану на 
ній, 2 листопада, не можна піддавати сумнівам) з ’явилася після 
9 червня 911 р., але до 11 травня 912-го (день смерті Леона).

Найвагомішим аргументом на користь незалежного походження 
№ 3 є характер самого документа. Це не торговельна угода, на 
кшталт договору 911-го, а простий запис вимоги одноразової данини 
(contributio).

Звідкіля автор ПВЛ узяв дані про літо 6415 (907)? У цьому 
плані думка Шахматова виглядає цілком прийнятною. У запису 
про літо 6420 (912), де після тексту угоди 911 р. автор ПВЛ 
продовжує переказ легенди про Олега Віщого (вже, одначе, в 
київському опрацюванні), згадується, що Олег помер протягом 
«літописного» п’ятого року після свого повернення до Києва. А що 
автор ПВЛ вирішив, ніби вересень року 6420 (912) = січень 
911-го, року угоди, був і роком смерті Олега Віщого, то просто 
відняв п’ять років від цієї дати. У такий спосіб він встановив час 
легендарного походу Олега Віщого на Константинополь як 6415 
(907) р.136.

З цього можна зробити висновок, що київські архіви перших 
десятиліть XII ст. зберігали недатоване свідоцтво, складене у lingua 
firanca* Візантійської (Слов’янської) периферії, давньослов’янсько- 
булгарською мовою, про те, що князь Олег змусив візантійських 
царів Леона та Александра сплатити йому і його залежним князям 
одноразову данину. Цей документ являв собою, вочевидь, резюме 
з грецького документа, оригінал якого міг бути на той час уже 
утраченим.

І хоча рік 907-й не відповідає дійсності, автор ПВЛ, одначе, мав 
усі підстави, щоб помістити згадану подію перед 911 р. Точний рік, 
мабуть, ніколи не буде встановлено, а тому з практичної мети 
текст № 3 і події, в ньому змальовані, слід датувати «прибл. 907 р.».

* мішана, штучна мова, що служила засобом міжмовної комунікації.
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Зрозуміло, що Олег, князь Руський, ніколи не нападав на 
Константинополь137. Можливо, що він здійснив напад і захопив 
якийсь менш важливий пункт, скажімо, місто чи в Криму, чи в 
Анатолії, і змусив візантійський уряд спершу сплатити йому 
одноразову данину, а пізніше укласти сприятливу торговельну угоду 
911 року. Проте Олег Віщий, герой сказання, епічної пісні, здійснив 
переможний похід на Константинополь. Ця легенда відтворена в 
«Печерському зводі* і в ПВЛ текстуально майже ідентично. Щодо 
смерті Олега Віщого, то варіант сказання збережено лише в ПВЛ, 
зрозуміло, з окремими додатками київського автора.

Текст сказання про Олега Віщого, що дійшов до нас, має дві 
частини: «Похід Олега Віщого на Константинополь» і «Смерть 
Олега Віщого*138.

Похід Олега Віщого на Константинополь

Йде Ольгь на Грькьі139.
И приде кь Цьсарюграду.
И Грьци замькоша Судь, а градь затвориша.
И вьілЬзе Ольгь на брегь.
И повель воемь извлещи корабля на брегь;
И повоева около града,
И мьного убииство сьтвори Грькомь;
И разбиша міноги полатьі.
И цьркьви пожьгоша140.
И повель Ольгь воемь своимь колеса изьдьлати.
И вьставити корабля на колеса.
И бивьшю покосьну вітру, ч-ьспяша пьрь.
И с поля идоша кь граду.
И видьвьше Грьци, и убояшася.
И рьша, вьісьлавьше кь Ольгови:
Не погубляй града; имемься по дань, якоже хощеши.
И устави Ольгь воя.
И вьінесоша ему брашьно и вино.
И не прия ero, бь бо устроено сь отравою.
И убояшася Грьци, и рш а: Ньсть сь Ольгь, нь святьіи
Дьмитрии, посьлань на ньі оть Бога.
И заповьда Ольгь дань даяти на 2000 корабль, по 12 гривьнь
на человькь, а вь корабли по 40 мужьМІ.
Самь же взя злато и паволоки.
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И возложи дань, юже дають и досель княземь рускьімь142.
И рече Ольгь: Ищиите пьрь паволочитьі Руси. а Словьномь143 
кропиньньї.
И бьість тако.
И повьси щить свои вь вратьхь, показая побьду.
И поиде огь Цьсаряграда.
И вьспяша пьрь Русь паволочитьія, а Словьне кропиньньїя. 
И раздьра я вьтрь.
И рш а Словьне: Имьмься своимь тьлстинамь, не даньї суть 
Словгномі пьрь.
И приде Ольгь...144 неса злато.
И паволокьі, и овощи, и вина, и вьсяко узорочие.
И прозьваша Ольга вьщии145.

Смерть Олега Віщого{АЬ

И живяше Ольгь, мирь имгя кь вьсьмь странамь147.
И приспь осень.
И помяну Ольгь конь свои, иже бь поставиль кьрмити и не 
вьсідати на нь.
Бь бо преже вьпрашаль вьлхвь и кудесьникь:
Огь чего ми єсть умрети?
И рече ему единь кудесьникт*:
Кьняже! Конь, егоже любити и ьздиши на немь, от того ти 
умрети.
Ольгь же, приимь в умь си, рече:
Николиже вьсяду на нь, ни вижю ero боле того.
И повель кьрмити и, и не водити ero кь нему.
И пребьівь ньколико льть, не дья ero, доньдеже и на Грькьі 
йде148.
И пребьівьшю 4 льта.
На пятое льто помяну конь свои, оть него же ему бяхуть 
рекли вьлсви умрети.
И призьва старійшину конюхомь, река:
Кьде єсть конь мои, егоже бьхь поставиль кьрмити и блюсти 
ero?
Онь же рече: Умьрль єсть.
Ольгь же посмьялся.
И укори кудесьника, река:
То ти неправо глаголють вьлсви, нь вьсе то льжа єсть: 
Конь умьрль єсть, а язь живь.
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И повель оседьлати си конь:
Да ти вижю кости ero.
И приьха на мьсто, идеже бьша лежаща кости ero гольї и
льбь голь,
И сьльзь сь коня, посмьялся река:
Огь cero ли льба сьмьрть мьнь вьзяти?
И вьступи ногою на льбь.
И вьіникнувьши змия из льба, уклюну и вь ногу.
И сь того розболься, и умьре.
И плакашася по немь людие вьси плачьмь великьмь.
И несьше и, погребоша и на ropt149.

Докладний розгляд записів про роки 6415-й і 6420-й у ПВЛ, 
представлений вище, засвідчує, що вони мали одне й те саме 
походження. І з’явилися внаслідок того, що автор літопису поєднав 
різні джерела в одну оповідь, не зважаючи на їхню несумісність. 
Автор поєднав матеріали як писемних, так і усних джерел; писемні 
джерела були документами, що стосувалися угод з Візантією, в 
той час як усні складалися з епічних пісень із словенсько- 
новгородської версії саґ про героя Гельґі/ Олега і спиралися — як 
того й можна було чекати в Новгороді — на переважно данські 
традиції150. Великий князь Руський Олег був персонажем писемних 
документів; історична саґа оспівувала Олега Віщого. Але оскільки 
обидва носили ім’я Олег, то автор ПВЛ виснував, що вони були 
однією особою, і саме так їх сприйняв. У такий спосіб і з’явився 
монтаж, що й досі вводить у оману істориків.

Висновки див. на с. 216.



РОЗДІЛ сьомий

Від міфу та історії до епіки: 
мігруючий міф та два історичних 
переселення

Мігруючий міф

Давньоскандинавська міфологія пов’язувала міграції, як правило, 
з неврожаями та перенаселенням. Ці теми належать до третьої 
функції (за Дюмезілем), адже йдеться про добробут та плодючість. 
Міграціям передував голод у країні, а міфологічно вони пов’я
зувалися з міфом про Діоскурів (давньоґерм. Hazdingòz> давньо- 
сканд. Haddingjar), котрі виводили переселенців на кращі землі.

Традиція таких переказів у стародавніх данських анналах та 
хроніках і поєднується з королівськими особами — Фрото та 
Лотакнутом.

Серед інших документів ім’я Фрото зустрічається в одній з 
найдавніших данських хронік «Brevis HistoriaRegum Dacie» («Коротка 
історія Данського королівства») Свенда Аґґесона (бл. 1180 p.), що 
збереглася в двох редакціях — X (давнішій) та S (пізнішій). Якщо

209
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редакція S називає короля іменем Фрото (< давньосканд. Frôôi)1, 
то давніша редакція X називає його Сніо2. Але ні перше, ні друге 
не є іменем. Сніо відповідає давньоскандинавському sncer і означає 
«сніг»3; Фрото ж означає «силу», «плодючість». Ці означення симво
лізували дві сторони призначення данського короля через метафо- 
рику зими та літа; це не були власні імена.

Інший данський король, під час правління якого відбулося пере
селення до Східної Європи, з ’являється в «Annales Ryenses» (що 
донесли перекази про цю особливу міграцію) під ім’ям Лотене Кнут4. 
Перша частина імені — Лотене (в іншому написанні: Лоте-, Лота- 
і т. п.) складається з данського слова *Lodde» (що відповідає 
давньоскандинавському «Іодіпгі»), що означає «kapelan, mullotus, 
villosus», тобто «кошлатий», «вкритий довгим густим волоссям»5. 
Це знову ж таки синонім давньоскандинавського Гаддінґа/Гастінґа 
(<*Hazdingôz), героя, пов’язаного з морськими пригодами.

У своїй праці Свенд Аґґесон не згадує про міграції під час 
правління Сніо/Фрото. Однак у Саксона Граматика (що працював 
прибл. у 1202— 1216 pp.)6 та хроніках, укладених після нього, 
наводяться деякі подробиці щодо переселень, щоправда не за 
данською традицією. Саксона Граматика не обходили дати; він 
просто ілюстрував події цитатами з «Історії ланґобардів» Павла 
Диякона (укладеної бл. 787—799 pp.)7, тому, щоб перевірити 
історичність описуваних подій, треба залучити й інші джерела. 
Історія Лотене Кнута в «Annales Ryenses» містить дуже цінну інфор
мацію щодо мети й характеру міграції. Вона подає про свідоме 
переселення частини данського населення до Східної Європи.

Король Сніо

У знаменитій основоположній історії про запрошення варягів8 
уперше з ’являються імена трьох братів — Рюрика9, Сінеуса і 
Трувора10. Вільгельм Томсен пояснював ім’я Сінеус як похідне від 
данського signiutrlsignjótr — «переможець»11. Наводячи цю етимо
логію, Макс Фасмер додає: «Тут може мати місце зближення із 
sin — «синій» та us — «вус»12.

Окрім того, що етимологія Томсена не дуже переконлива13 з 
погляду лінгвістики, ім’я *Signiutr!Signjótr не наводиться в жодному 
відомому скандинавському джерелі як означення приналежності 
серед членів харизматичного клану.

Натомість у скандинавських джерелах другої половини IX ст. 
часто згадується ім’я у формі snyo/snie, що відповідає норвезькій
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формі snjo/snjo — «сніг». Член розглядуваного харизматичного клану 
пов’язувався з ранньою Готською традицією, тому його ім’я можна 
визначити також і в Готській мові, що з ’являється як hapax* 
приблизно в VI ст. (Мс 9, З)14 snaiws — «сніг*. Це слово явно 
потрапило до слов’ян у формі з коренем sbn-. На мій погляд, ця 
форма є основою, що її народна етимологія змінила на «Сінеус» 
(Stneus).

Більшість данських хронік XIII ст., починаючи з праці Саксона 
Граматика, мають вставки, зроблені для часу після битви під 
Бравеліром (бл. 770 року), тобто в період між правлінням пере
моженого Гаральда Гілдітьонна Молодших Скйолдунґів та його 
тріумфального небожа Сіґурда Грінґа — «діда вікінґа Раґнара Шкіря
ні Штани». Ця вставка включає п’ять циклів саг, представлених 
у більшості хронік схематично як генеалогія основних героїв:
(1) Старкад вбиває тирана Алі Сміливого, сина Фрідлейва (Оіо 
Vegetus) (пор. «Круг земний» — Hkr 1 (IF 26), р. 49); (2) саґа про 
Ярмунрека/Германаріха15; (3) сага про Сніо; (4) саґа про Ґорма 
та його пригоди в Біармії; (5) сага про супротивника Карла Ве
ликого — Ґодфріда/Ґотріка. Перший цикл ще пов’язаний з 
ранніми Молодшими СкйолдунГами, а решта мають Готське 
походження16.

Саксон Граматик (або джерело, яким він користувався) поєднує 
носіїв імені Сніо з трьома епізодами: Сніо потай зваблює дочку 
Готського короля, вже віддану заміж за шведського короля Атісла17; 
внаслідок неврожаю король Сніо забороняє варити пиво. Проте 
якийсь пияк таки перехитрив його18. Через голоднечу в країні король 
Сніо змушує деяких найсильніших, обраних за жеребом, юнаків 
переселитися на острів Ґотланд (ad Gutlandiam). Саксон Граматик 
ототожнює цих переселенців з ланґобардами з праці Павла Диякона 
і, відповідно до того джерела, продовжує їхній шлях до Італії19. 
Але нас у цьому випадку цікавить лише сам факт еміграції з Данії 
під час правління Сніо.

Окрім цих трьох саг ім’я Сніо згадувалося ще в кількох 
данських саґах поч. XIII ст. Одну із саґ наводить «Chronicon 
Lethrense» (бл. 1170 року). Коли Рольв Жердинка із Старших Скйол
дунґів був дитиною, шведський король Атісл призначив пастуха 
Сніо правити данами, змусивши його бути тираном. Сніо помер 
страшною смертю, заживо з’їдений вошами20.

слово, засвідчене тільки один раз.
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Анонімна «GenealogiaregumDaniae» («Родовід данських королів»), 
написана після 1252 року, вміщує саґу про Сніо не між Ярмунреком 
і Ґормом, а після саґи про Ґьотріка, але хронологічно раніше саґи 
про Сіґурда Грінґа, батька Раґнара Шкіряні Штани. Ось відповідний 
уривок21:

Getrik, contemporaneus Karoli Magni, Ґьотрік, сучасник Карла Великого [768—814],
Post hunc frater cius Olauus. Після нього — брат його Олав,
Cui successit filius eius Hemming. Котрому наслідував син його, Геммінґ.
Post hunc filius eius Rerik. Після нього — син його Рьорик.
Deinde filius eius Haraldus. Потім син його Гаральд.
Postea filius eius Snio. Опісля — син його Сніо.

Ми вже показали раніше, що згаданий Геммінґ був не небожем 
Ґьотріка/Ґодфріда (що правив з 810-го по 812 pp.), а батьком 
Рьорика. Гаральд втрапив сюди, мабуть, випадково. Його ім’я 
безперечно відноситься до історично реального Гаральда Клака22, 
першого християнського данського короля, не сина Рьорика, а його 
дядька по батькові.

Перелік імен — Геммінґ, Рьорик, Гаральд, Сніо — не випадковий. 
Імовірно, що його взято з якоїсь утраченої pula. Слід відзначити 
також, що Сніо поставлено поруч з дійовими особами другої 
половини IX ст., котрі належали до правлячого фризького клану в 
Нормандському королівстві (regnum Nordmannia).

Як правило, середньовічні укладачі генеалогій визначали всіх 
наступників правлячих осіб як їхніх синів. До таких свідчень слід 
ставитися обережно23. В нашому випадку маємо два ймовірних 
наступництва: Рьорик став сином Геммінґа, а Сніо змінив Гаральда. 
Якщо Рьорика ідентифікувати як Рюрика з «Повісті врем’яних літ», 
то Сніо можна легко ототожнити з Сінеусом, визначивши його 
родичем (якщо не братом) Рьорика/Рюрика.

Сніо/Сінеус мусив був згадуватися і в інших саґах, які, на 
жаль, не дійшли до нас. В ісландській літературі існує традиція 
про морського короля Снера Старого, від якого ведуть свій рід 
підприємливі Оркнейські ярли24. Snœr (Снер) — це давньоісланд- 
ська форма означення «snow» — «сніг».

У праці арабського історика Ідрісі (бл. 1054 р.) Великий Новгород 
іменується як JfA- Snawbly/*Sinawboli25; друга частина назви — 
boli — вживається Ідрісі або як відповідник грецького слова nóXiq 
(наприклад, Adrinü-bolî, тобто ’ASpiocvoimoku; — Адріанополіс26; 
Swzw-boll, тобто So)Ço7ioXiç — Созополіс)27, або для Германського 
чи давньоскандинавського vîk, що означає «торговельну факторію, 
місто». Так, Шлезвіґ за Ідрісі — Silîs-boli28. Перша частина назви
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(*sinaw<*snàw) € дуже близькою до давнього верхньонімецького, 
давньосаксонського та давнього нижньофранкського snèo — 
«сніг* — безперечно одного з варіантів імені Snie С н іо /С нер / 
Сінеус.

За свідченнями Лаврентіївського літопису та зведень, заснованих 
на ньому, логічно було б пов’язувати ім’я Рюрика з Великим 
Новгородом, однак при цьому не слід забувати про факти з 
Іпатіївського списку, де центром Рюрикових володінь виступає Стара 
Ладога. Назва Новгорода, за topici, є своєрідним показником великого 
історичного значення в тому місті «теми Сінеуса» (тобто еміграції 
в Новгород під час голоду в Данії).

Якщо скандинавські саґи пов’язують особу Сніо з еміграцією 
через море з данських володінь (до яких входили і землі балтійських 
слов’ян), де вибухнув голод, то чи не були метою переселенців 
власне землі, де пізніше виник Новгород? Певно, не випадкова і 
сама назва Нов-город, тобто «нове місто». Поява імені Сніо/Снео  
у самій назві міста, безперечно, підтверджує таке припущення.

Переселення народів Лота Кнутом

Щойно ми гіпотетично встановили, що Олег з «Повісті врем’яних 
літ» є, ймовірно, Лота Кнутом (Лота Кнут, Лотене Кнут) давніх 
данських хронік (див. с. 183—184). Один із уривків «Annales Ryenses» 
як у латинському оригіналі, так і в трьох данських версіях не 
тільки підтверджує наше припущення, а й дає дуже цінні відомості 
про перші кроки Лота Кнута/Гельґі/Олега у Східній Європі з 
метою забезпечення надійних постійних джерел для підтримки своїх 
походів. Ось цей текст:

Annales Ryenses19

Lothænæ Knut filius 
Erici Barn

Iste bellicosus erat 
multum 
et versutus,

et regnavit XI annis. •

Hujus tempore qvilibct

Ryde-ârbogen 130

Æfthær h annum kom Lotæ 
knuth, Erik barnson. Lo
tæ knuth.
Han hauthæ stor wilyæ 
at arlowæ, 
oc der til wor ban 
meghæt furkindigh.
Han regnerethæ XI aar.

J hans timæ: Hwær

Ryde-àrbogen / / 3|

Effthær hannum kom Loth- 
æn knut, LXXXIÌI“ Eric 
bams sen.*
Han var en megel orlofs- 
man
oc hart gemings man.

Han var konningh j eliofile 
vinter.
J hans time foor vth

tertius de servis thredyæ af thrælæ affDanmarch
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et popularibus hominibus 
exivit de regno,

ос almowae foorae wt af 
Danmarch

huaeaer tredie man aff 
thraclae oc af andre smoa 
men
oc komae tili oc muuktae 
vnder thom
alt Prytzen landh oc eth 
landh, hedaer 
Semigalia, oc Karelae 
landh oc manghe andre 
land,
oc forti ath the kiaetcdes 
affthc fructsommelige landh, 
tha vilde the ey farc 
effter igen
maen aerae thaer aen i dagh.

et venientes, totam 
Pruciam, Semigaliam, 
et terram Carelorum, 
aliasqve qvam plures 
terras subjugavenmt sibi,

oc wnnae all Pritzaen, 
Semigaliam, 
Karele[la]nd oc mangae 
flerae land.

et delectati terrarum 
ubertate noluerunt 
redire,

The sowae landen» war 
gothae oc fruct 
sumelighae.

sed ibi remanent usque 
in presentem diem.
Iste Lothene Knut 
mortuus est paganus.

Thaer blywae the oc 
bo aen і dagh.
Thaennae Lathnae knudt 
han dethae hedning.

Thenne Lothenknut han 
d0th s  haeden.

Ця, невідош Саксону Граматику, традиція містилася у втрачених 
анналах Вальдемара II (бл. 1220 року), де зафіксовано кілька 
важливих фактів, заснованих, очевидно, на реальних подіях.

По-перше, Лота Кнут виступає як войовничий (bellicosus) вождь 
і водночас як versutus. Це слово має два відтінки: позитивний 
(спритний, здібний, гнучкий, проникливий, розумний, винахідливий) 
і негативний (підступний, ошуканець, лукавий, облудний, брехли
вий)32, одначе так чи так змальовує сильну і цілісну натуру, схожу 
на ту, що її характеризує «Повість врем’яних літ» під ім’ям князя 
Олега.

По-друге, Лота Кнут правив 11 років — період, що збігається з 
наведеною вище хронологією (бл. 891—900) з поправкою на два 
роки (901 р.)

По-третє, колонізаційні зусилля, пов’язані з його правлінням, 
спричинили пересування з Данії однієї третини невільників (servi) 
і кріпаків (populäres) до Східної Європи. Нові поселення (як 
зазначено в джерелах) включали всю Пруссію (totaPrucia), землі 
Земґалії (лівий берег важливого річкового шляху — Західної 
Двіни) і карельські землі (на захід і північ від Ладоги). Ця 
величезна територія охоплювала увесь східний берег Балтійського 
моря, за винятком Фінляндії. Згадаймо, що Олег з «Повісті 
врем’яних літ» почав свою кар’єру з бази на Балтійському 
узбережжі, зокрема з Полоцька, розташованого на березі Західної 
Двіни.

Роль короля Лота Кнута в цих неохопних колонізаційних 
зусиллях, на жаль, до кінця не прояснена, проте з його характе
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ристики, наведеної в анналах, можна припустити, що він дійсно 
був спроможний вирішити це складне завдання.

Джерело не вказує причини переселення 901 року, ймовірно 
тому, що ця подія не належала до розряду славетних, а за славетної 
епохи Вальдемарів (коли редагувалися «Annales Ryenses») фіксу
валися лише подвиги, гідні тієї епохи. Проте, як видно із свідчення, 
наведеного Адамом Бременським, причина ця полягала в завоюванні 
кланом Холодної Швеції міста Гедебю в Ютландії, економічної бази 
тогочасного правлячого данського класу.

Лота Кнут помер як язичник. Наголос на цьому моменті, вочевидь, 
відбиває традицію, пов’язану з незвичайною як для християн смертю 
короля — згадаймо смерть Олега в «Повісті врем’яних літ».

Різниця між колонізацією 901 року і колонізацією Дейнлоу 
(Англія), Нормандії (Франція) та Ісландії полягала в тому, що 
Нормандія та Ісландія були заселені вільними смердами (селянами; 
класом bondi), тоді як переселення Лота Кнута обмежувалося 
виключно рабами і кріпаками, себто залежними верствами 
населення.

Коли Лота Кнут втратив Гедебю та острови, він, мабуть, послав 
свого сина Свейна до Нормандії, де правив Ролло, звідки бл. 
930 року його онук Ґорм Старий почав свої відвоювання Данії. Він 
вирішив утвердити себе в Східній Європі. Успіх цієї справи залежав 
від джерела постачання, зокрема продовольства. З цією метою 
Лотакнут вирішив переселити з данських островів до Східної Європи 
найвправніших землеробів. Населення, яке Лота Кнут переселив 
до своїх нових володінь у Східній Європі, складали — як подає 
джерело — венди (або слов’яни), жителі островів Фальстеру33, 
Лолланду і Мену — тогочасного данського землеробського центру. 
Більшість балтійських слов’ян були людьми підневільними34, 
відомими, однак, високим розвитком своєї землеробської техніки; 
їхні врожаї були одними з найвищих у Європі35. Переселенці посіли 
найкращі для землеробства землі — на північ від верхів’їв Західної 
Двіни та Дніпра. Згодом саме вони спричинилися до слов’янізації 
місцевого балтійського (давньолатвійського) населення своєї 
території.

У IX ст. Ютланд був відомий під назвою Рейд-Ґоталанд, а 
династія Лота Кнута претендувала на своє Готське походження. Тому 
балти прозвали прийшлих людей за назвою їхніх господарів — 
krievi (від Нгеід [-Gotar] «грейд[ґоти]»). Сусідні східні слов’яни 
засвоїли цю назву і почали іменувати прийшле населення крив-ич-і. 
Народна слов’янська етимологія пов’язує цю назву зі слов’янським



словом «кривити душею» (в розумінні «лицемірити»)36, і протягом 
усього київського періоду новгородці й кияни не довіряли полочанам 
(як прозивалися мешканці цієї території), бо сама їхня назва — 
кривичі — ховала в собі принизливий відтінок. До того ж точилися 
постійні війни між Полоцьком, з одного боку, та Новгородом з 
Києвом — з другого.

Це нове історичне джерело («Annales Ryenses») не тільки 
проливає світло на колонізацію Східної Європи, а й дає змогу 
відповісти на запитання, що його часто задають дослідники: чому, 
назважаючи на підприємливість і колонізаційний талант скандинавів, 
Східна Європа була все ж слов’янізована, а не скандинавізована?

Про переселення землеробів з території Балтійського моря до 
Східної Європи розповідають не лише данські хроністи. Такі 
свідчення є і в «Повісті врем’яних літ»: «Радимичі ж і в’ятичі 
[походять] од ляхів. Бо було в ляхів два брати — один Радим, а 
другий В’ятко. І, прийшовши, сіли вони: Радим на ріці Сожу, од 
якого й прозвалися радимичі, а В’ятко сів своїм родом на Оці; од 
нього прозвалися в’ятичі»37.

Назва «лях» стосується як західних слов’ян (за винятком чехів) 
загалом, так і поляків зокрема38. Співвіднесене з давньосканди- 
навським Vindr, це перше значення відповідає назві «венеди».

І радимичі, і в’ятичі схарактеризовані як добрі землероби. За 
«Повістю врем’яних літ»39, вони сплачували данину хозарам — по 
шелягові від кожного плуга (диму)40, а це означає, «що плуг був 
основним засобом їхнього існування»41; згадка про щеляг (Sôbljagb) 
приводить до висновку, що вони були залучені до західної, 
європейської грошової системи42. їхнє землеробське вміння знайшло 
схвалення і в тогочасних арабських та перських мусульманських 
авторів. В цій традиції епоніми «Радим» і «В’ятко» відігравали роль 
Діоскурів, які звично пов’язувалися з переселеннями.

ВИСНОВКИ (по розділах шостому й сьомому). У Готичних 
вовкулаків — Ільвінґів існувала міфічна інституція під назвою 
«гельґі», що означало правонаступництво найзнатніших осіб в 
обранні на службу Одінові, як його героєм, так і його жертвою. 
Близько 630 року один з обраних зажив епічної слави, перемігши 
аварів. Останній з відомих культових «гельґі», молодий данський 
король Лота Кнут (бл. 891—900), перенаправив свою залежність 
від першої (Одінової) функції до третьої (Фрейрової), змушений 
полишити країну й зайнятися морськими походами. Те ж саме 
відбулося і з Іншим героєм, Гадінґом, але в зворотному напрямку,
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детально розробленому Дюмезілем (с. 219). Відлуння цього 
зустрічаємо в 55-й строфі «Другої Пісні про Гельґі Вбивцю Гундінґа» 
(ДПГ), де до Гельґі звертаються як до «нащадка Інґві», тобто як до 
героя Фрейра. Гельґі знову з’являється на історичному кону, цього 
разу в Східній Європі, і як Олег (від «Гельґі»), князь Руський 
(історично реальна особа), і як Олег Віщий (епічна постать).

Міфи, розглянуті в розділах шостому та сьомому, належать до 
перехідних обрядів, що входять як підрозділ до загальної категорії, 
названої Арнольдом ван Ґеннепом aies rites de passage», тобто 
«обрядом переходу»43. Згідно з дослідженнями Віктора Тернера, 
перехідна стадія (або liminal situation!liminality) є передумовою 
«бурхливого розвитку міфів, символіки, ритуалів, філософських 
систем і мистецтва. Ці форми культури дають можливість виробити 
певні типи або моделі, які на певному рівні являють собою періодичні 
рекласифікації реальності, ставлення людини до суспільства, 
природи, культури»44. Саме в міфі і ритуалі «індивід, який піддається 
переходові, може пізнати цілісність моделі суспільних відносин, 
втягнутих в його перехід і зміни»45.

Тобто в циклічній культурі (подібно до дохристиянської 
скандинавської та східнослов’янської) і міф, і епіка можуть служити 
вмістилищем замаскованої або/і неусвідомленої історичної пам’яті46. 
Спроба деміфізації та деепізації історії і була метою розділів шостого 
та сьомого. Такий метод відкриває можливість реконструювати одну 
з найтемніших сторінок східноєвропейської історії.
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РОЗДІЛ восьмий

Від міфу до епіки та від історії 
до міфу: Гадінґ та варязький похід 
на Константинополь 860 року

М іфи про морські пригоди 
(Бож ественні близнята) та їхнє Германське 
відтворення

У 1953 році Жорж Дюмезіль, працюючи над аналізом «Hadingus- 
saga* («Саґи про Гадінґа*), дійшов висновку, що центральний герой 
цього твору Гадінґ є давньоскандинавським божеством третьої 
функції, Ньйордом, оберненим у героя1. Ньйорд та його син Фрейр 
були представниками божественного роду Ванів (Vanir). На 
противагу Асам (j€sir)% уособленню релігійної та правової верховної 
влади (перша функція), Вани виступали божествами достатку, 
тілесного задоволення (включаючи й легітимізоване крово
змішення) та, що особливо важливо, морських пригод і морської 
удачі (третя функція). Ньйорд був богом-покровителем мореплав
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ців; він жив у Ноатуні, або «корабельному дворі*, й керував рухом 
вітрів та вод.

І Гадінґ, і Ньйорд мали дві кар’єри. Первинна — серед ванів: це 
було пов’язано з легітимізаціею кровозмішанневих шлюбів, коли 
кожен був «половиною пари ванів»; друга їх кар’єра була в 
Одіновому періоді. Обидва опікувалися морем і переходили від 
способу життя, пов’язаного з третьою функцією, до першої.

У праці Саксона Граматика «Gesta» («Діяння») мінлива постать 
фрейра (сина Ньйорда) має співзвучне ім’я Фрото (від давньосканд. 
Fróói). «Проблема Фрото І [сина Гадінґа], якому присвячена майже 
вся друга книга праці Саксона Граматика, — зазначає Дюме- 
зіль, — є, по суті, проблемою кількох Фрото. Історія Скйолдунґів 
дає кілька похідних від Фрото-Фрейра персонажів, які уособлюють 
складові елементи божества такого типу»2.

ГадінГ Саксона Граматика відповідає давньоскандинавському 
Гаддінґу, котрий походить від *Hazdingóz>Haddingjar ( « *hazdaz), 
що означає (1 ) «жіноче волосся або тип його зачіски»; або (2) sacerdos 
muliebri ornatu, тобто женоподібних представників третьої функції 
як покровителів плодючості3. Два Гаддінґи відповідають, з одного 
боку, (Г)Асдінґам/”Асттіууоі, правлячому клану морських вандалів, 
а з другого — ведичним Ашвінам та грецьким Діоскурам.

У деяких текстах ці «божественні близнята» представлені як 
батько з сином (наприклад, Ньйорд-Фрейр). В ідеалі вони «настільки 
тісно поєднувалися завдяки своєму близнятству, що разом складали 
силу однієї особи»4.

У циклі про Гельґі з «Поетичної Едди» міф про Гадінґа пов’язаний 
з інституцією «Гельґі». В кінці прозової частини «Другої Пісні про 
Гельґі Вбивцю Гундінґа» зазначено, що втіленням (реінкарнацією) 
Гельґі Гундінґсбані був Гельґі Гаддінґ’яскаді, себто «Гельґі Захисник 
Гаддінґів»5.

Першими ґерманцями, які утвердили свою владу на Серед
земному морі, були вандали. В епоху переселення народів вони 
пройшли через Ґаллію, перетнули Піренеї і на деякий час осіли в 
Іспанії (407 р. н. е.), проте згодом пройшли Іспанію і перепливли 
до Римської Африки (428 рік). Там зробили своєю столицею місто 
Карфаген, яке стало відтоді піратською фортецею. Вони збудували 
могутній флот і понад століття (до 536 року) тероризували Рим 
(розграбувавши й зруйнувавши його в 455 році) та Константи
нополь6.

Вандалів спершу вели двоє братів — Ґундеріх (пом. 428 року) 
та Ґейзеріх (пом. 477 р.). Династія, до якої належали брати, мала
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назву Гасдінґів/Гастінґів, що навертає нас до форми *Hazdingözy 
про яку йшлося вище7. Хоча вандали V та VI ст. були вже 
християнами-аріанцями, однак дотримувалися культових традицій 
Ньйорда-Фрейра, оскільки вважали, що від цього залежить їхнє 
морське володіння.

У 834 році скандинави спустошили Дорестад — найбільший 
торговельний центр північного заходу Європи в дельті Рейну8. Згодом 
вони з’явилися в гирлі річок Сени та Луари, щоб пошукати щастя 
в іспанських водах (844 рік) та західному Середземномор’ї9. їхні дії 
дуже нагадували дії вандалів.

Найудатливіші з морських рейдів скандинавів пов’язані з 
загадковою постаттю, яку тогочасні джерела називали (Г)Астінґом10. 
За франкськими анналами, 866 року він розпочав тривалий похід 
вздовж річок Анжу, Пуату і Туррен. 869 року взяв викуп у 
Саломона, короля Бретанії (851—874), та з міста Тур. Протягом 
872—874 pp. відзначився в Анжері, Турі, Бретанії, а 891—892 
років — у гирлі Соми. Остання згадка про нього, подана в 
англосаксонських анналах, вказує на його діяльність в Англії 893— 
894 років.

Перший історик Французької Нормандії Дудо, настоятель собору 
св. Квентіна (пом. 1029 року), також знав про Гастінґа, якого назвав 
Альстінґом. У своєму творі «De moribus et actis primorum Normanniae 
ducum» («Про звичаї і діяння перших нормандських вождів») Дудо 
відзначив похід Гастінґа до Західного Середземномор’я, зокрема 
♦пограбування Рима*, що в дійсності було пограбуванням близько
859 року міста Луни, яке вікінґи, взявши підступом, вважали Римом. 
Очевидно, це змушує передатувати початок морських походів 
Гастінґа11 з 866 р. на 859 р.

Деякі вчені, в тому числі й Дюмезіль, вважали, що Гастінґ 
«переважно діяв сам, зі своїм військом, не зав’язуючись на великих 
спільних походах»12. У давньоскандинавській норманській традиції 
Гастінґ, одначе, мав компаньйона — Біра Bier costae ferreae («залізне 
ребро»), сина Lothroci regis Daciae («короля Данії Лотрока»). Цю 
традицію зберіг Вільям Жюм’єзький у своїй праці «Gesta Normannorum 
ducum» («Діяння норманських вождів»), написаній 1087 року13. 
Існування Берно (=Bier) dux parties pyratarum Sequanae («вождя банди 
піратів Сени») засвідчують достовірні «Бертинські аннали» (прибл. 
854 р.)14. В ісландських вікінґівських саґах Бйорном Ярнсідом названо 
сина (Раґнара) Шкіряні Штани15. Слово jamsiöa (Ярнсіда) відповідає 
латинському costae ferreae («залізне ребро») — усталений епітет 
Біра.



Можна здогадатися, що (Г)Астінґ насправді не було ім’ям 
власним, але означало саме міфічного Гастінґа, що знову повертає 
нас до давньої форми *Hazdingöz. Героїчний персонаж, названий 
Гастінґом (ми й досі не знаємо його справжнього імені), був одним 
з двох Гаддінґів; другим був Бйорн (Бір/Берно), син героя Раґнара, 
прозваного Шкіряні Штани.

Подібно до двох братів-вандалів, безстрашні пірати, котрі 
з’явилися в тому ж середземноморському регіоні через три століття, 
Гастінґ і Бйорн діяли — що й не дивно — під покровительством 
«божественних близнят* Ньйорда та Фрейра, богів морських 
авантюристів.

У своєму визначному коментарі до твору Саксона Граматика «Діяння* 
Пауль Геррманн навів важливі докази на користь свого припущення 
про те, що Гадінґа Саксона Граматика можна ідентифікувати як 
вікінґівського героя Гастінґа16. Але, відкривши, що Гадінґ є уособленням 
героя третьої функції, Дюмезіль піддав методику Геррманна (Märchen
kunde)) — «вивчення казки* — нищівній критиці і, хоча в цілому визначив 
її як «блискучу роботу ерудита*, все ж зауважив: «Нам доведеться 
повсякчас спростовувати висновки і власне метод [роботи]*17. Як наслідок 
книга вже самого Дюмезіля про саґу про Гадщґа починається програмним 
розділом під назвою «Гадінґ — це не вікінґ Гастінґ*18, де автор з 
притаманною йому витонченістю беззаперечно доводить, що Гадінґ 
Саксона Граматика є насправді насамперед уособленням міфологічної 
діяльності бога Ньйорда. Однак, як ми побачимо нижче, Геррманн у 
принципі також мав рацію, хоча, працюючи над своїм коментарем 1922 
року, не знав ще про відкриття Дюмезіля у 1953 р.

Згідно з теорією Ортеги-і-Ґассета, для правильного розв’язання 
такої проблеми необхідно врахувати різні перспективи свідчень 
різних джерел19. Походи скандинавів у більшості франкських та 
англосаксонських анналів викладено скупо, обмежуючись зовнішні
ми подіями, без відбиття духовного світу. А норманські історики й 
Саксон Граматик, з іншого боку, настільки захопилися пошуками 
в ранній історії Данії, що не гребували пов’язувати їх з епікою, 
використовуючи для цього міфи (як це робив Саксон Граматик із 
саґою про Гадінґа), чи історизувати їх, якщо будь-який такий метод 
дозволяв висвітлити «морське* минуле Данії.

Завдання сучасного дослідника полягає в тому, щоб зрозуміти 
перспективу самого джерела і виділити те, що воно може додати до 
історії. Історик мусить знайти шлях до того, аби в разі необхідності 
вміти перенести інформацію джерела з одного способу мислення в 
інший — з міфічного в епічний, з епічного в історичний тощо.

Від міфу до епіки та від історії до міфу... 221
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Саксон Граматик представляє надзвичайні подвиги вікінґа Гадін- 
ґа/Гастінґа двічі: спершу дуже докладно в першій з дев’яти книжок 
своєї праці, а тоді — в останній (книга 9). Перша оповідь — це 
власне саґа про Гадінґа, що її ми розглянули вище20. Друга спирається 
на епічне вікінґівське сказання і робить основним персонажем 
Реґнера21. Геррманн довів, що Реґнер Саксона Граматика відповідає 
Раґнарові Шкіряні Штани з ісландських вікінґівських саґ22.

Як показав де Фріс, ісландці почерпнули чимало про подвиги 
Раґнара Шкіряні Штани та його синів з британської нортумбрійської 
традиції (Дейнлоу)23. А що та традиція нічого не могла розповісти 
про вікінґівські походи в Середземномор’я, включаючи й похід на 
Константинополь, то зберігають мовчання про це й ісландські саґи.

Данська традиція, записана норманськими істориками та 
Саксоном Граматиком, розповідає про середземноморські походи, 
але в усній версії назва Константинополя — столиці християнства 
та Східного Риму — була замінена, очевидно, епічною назвою, 
адже ні франкські, ні англосаксонські аннали не згадують, як вище 
вказано, про похід скандинавів на Константинополь 860 року; 
візантійські джерела, напевно, лишилися недосяжними як для 
норманських істориків, так і для Саксона Граматика, які взагалі не 
називають Константинополя.

Англоісландський вікінґ Раґнар Шкіряні Штани, між тим, зажив 
слави в Данії24. Не дивно, що Саксон Граматик у своєму дан- 
ському описові середземноморських пригод наводить Бйорна (Б іра/ 
Берно), тим більше, що Бйорн був сином Раґнара. Отож, подвиги 
двох історично реальних Гадінґів, тобто Гастінґа і Бйорна, пред
ставлені в праці Саксона Граматика як подвиги епічної «двійці 
Гадінґів» — у першій та другій книгах Гацінґа і Фрото І, а в дев’ятій — 
Реґнера та Біорно/Бйорна.

Ісландські оповідачі саґ знали про Бйорна лише те, що він був 
королем землі Буір]дд (Швеції)25, внаслідок чого пізніші ісландські 
історики зовсім заплутали хронологію, поставивши Бйорна Ярнсіда, 
сина Раґнара Шкіряні Штани, на верхній щабель генеалогії історичних 
королів Уппсали26. Саксон Граматик розповідає, що Бйорна поставив 
правити Швецією (Биеіїса ргаеіайо) Раґнер (Раґнар)27. При цьому 
він згадує і Вітсерка, «другого» сина того-таки Раґнара, якого 
називає Биеііаергіпсірапз№. Саксон Граматик не зрозумів, що Вітсерк 
було не ім’ям власним, а епітетом, який означав «зодягнений у 
біле* (давньосканд. Аиї-гегАг)29, тобто Біорно та Вітсерк були однією 
особою, що її Саксон Граматик перетворив на дві, вживши два 
різних імені для єдиного сина Раґнара.
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Якщо Биегіа Біорно просто називалася, без подробиць, то Биейа 
Вітсерка була описана докладніше. Розташована в Східній Європі, 
вона управлялася до Раґнара «геллеспонтиками», чиї вожді мали 
відношення до рутенських та скіфських королів30. До королівства 
належали балтійські кури та семби; неподалік лежала Біармія31. З 
цього логічно виснувати, що згадана Биеіїа була не в Скандинавії, 
а в Східній Європі — це була т. зв. Холодна Швеція, а пізніше 
названа ще Великою Швецією. Це припущення, у свою чергу, 
пояснює, чому ісландські саґи про давні часи називають державу 
Гвітсерка Східною: Аустр-рікі («Саґа про Гейдрека»)32, Аустрвеґ 
«східний шлях* («Саґа про Раґнара Шкіряні Штани»)33, або 
Рейдґоталанд і Віндланд («Яа^агввопа ££№> — «Пісня про синів 
Раґнара»)34 — всі ці назви відносяться до Східної Європи.

Саксон Граматик описує незвичайні обставини загибелі Вітсерка. 
Разом з дванадцятьма товаришами він потрапив у полон до царя 
Геллеспонту Даксона. Цар пообіцяв не тільки зберегти йому життя, 
а й запропонував руку своєї дочки й половину царства як посаг. 
Проте гордий вікінґ, подібно до Поллукса, що не захотів пережити 
свого Діоскурового брата Кастора, висловив лише одне бажання: 
самому вибрати собі спосіб смерті. Даксон задовольнив його 
прохання, і його з усіма зв’язаними полоненими спалили. Реґнер, 
батько Вітсерка, почувши цю новину, глибоко засумував і 
занедужав. Лише тривалими переконаннями жінка зуміла подвиг- 
нути його на помсту35. Тут маємо справу з епічним варіантом 
сказання, що в своїй більш ранній міфологічній формі збереглося і 
в «Пісні про синів Раґнара», і в «Сазі про Раґнара».

На місце Вітсерка приходять «божественні близнята» Аґнар та 
Ейрік, які користувалися особливим покровительством. їхньою 
рідною матір’ю була Тора (І>ога), дочка ярла Готланду; і схоже, що 
вони перебували в легітимізованому кровозмішаннєвому зв’язку 
зі своєю мачухою, героїчною Кракою, яка в дійсності звалася Аслауґ 
і була дочкою еддичного надгероя Сіґфріда/ Сіґурда Вбивці Фафніра 
і Валькірії Брюнгільди, дочки Будлі.

Аґнар та Ейрік разом попливли до «Східного шляху» (Аустрве- 
ґа )  — володінь короля [Холодної] Швеції Ейнстейна — в пошуках 
морських пригод. Аґнара було вбито, а Ейрік потрапив у полон. 
Відданий своєму братові й будучи одним з «божественних близнят», 
котрий має лише «півсили», Ейрік відмовляється від компенсації 
за загиблого брата. Так само, як Вітсерк, він відмовляється й від 
руки принцеси, просячи лише одного — самому обрати собі спосіб 
смерті, і його бажання виконують.
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Дізнавшись про загибель своїх пасинків, Аслауґ, яку не звору
шила смерть одного з її власних синів, була охоплена глибокою 
скорботою і люттю. Вона примусила своїх синів, що залишилися, 
помститися, як про це розповідається у відповідній строфі:

Не відомщеним, не знати й вам спокою,
Якби ви загинули перед ними.
Хай Ейрік з Аґнаром були нерідними мені,
Та я б хотіла, аби вони жили замість вас36.

Імена Аґнара й Ейріка були спочатку апелятивними означен
нями: у першому випадку — *agana-harjar — «господар суворого 
моря»37, у другому — від *аіпагікіа> тобто «всемогутній»38. Все 
це, очевидно, мало відношення до міфічного персонажа, епічне 
уособлення якого мало назву куіїзегкг («зодягнений у біле»), а 
сам персонаж відповідав історичному Берно/Бйорну.

Геллеспонт С аксона Г рам атика

У грецькій та латинській класичній літературі термін 
«Геллеспонт» (о ‘EAAr|a7tovToę, або «море Гелли» — за ім’ям 
міфічної героїні, пов’язаної з міфом про аргонавтів) означав 
часто всю Пропонтиду й Дарданелли39. Боспор (Фракійський), 
де був розташований Візантій — пізніше Константинополь, — 
залишився невідомим для багатьох стародавніх авторів. Але 
класична епоха знала ще інший Боспор — Кіммерійський (Керчен
ську протоку), який розділяв Чорне й Азовське моря й до якого 
впадала ріка Танаїс (Дон). Саксон Граматик, що мав добру 
класичну освіту, знав про два Боспори й тому розвинув ідею 
про два Візантії, паралельні до двох Геллеспонтів! Його перший 
Візантій тричі згадується в доісторичній частині «Діянь» і завжди 
поєднується там з Одіном та богами його почту: «І боги, чиїм 
осідком тоді був Візантій (At dii, quitus praecipua apud Byzantium 
sedes habebatur)A0\ «Так Оллер був вигнаний Одіном з Візантія і 
повернувся до [Холодної] Швеції (Igitur Ollerusab Othino Byzantio 
pulsus in Suetian concessit)*AÌ. І нарешті: «Тоді [Старкад, герой 
Одіна], поклавшись на свою міць [після перемоги над Вісіном у 
Русції (Русі)], бився і переміг біля Візантіума (apud Byzantium) 
велетня на ім’я Танна, що славився непереможністю, і прогнав 
його геть як ізгоя до незнаних земель. Відчувши свою могутність 
і незборимість, він вирушив до країни Полонії (=Польщі) й здолав
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там богатиря, котрого в нас називають Васце ( Wasce), а Германці 
(Theutones), відповідно до свого написання, — Вілце ( Wilzce)»42.

Зрозуміло, що в усіх трьох уривках назва «Візантіум» належить 
до Асґарда, давньоскандинавської обителі язичницьких богів, 
але так само ототожнюється Сноррі Стурлуссоном із Троєю, 
яку норманно-ісландська «gelehrte Urgeschichte» («псевдонаукова 
протоісторія») XII ст. помістила на Танаїсі (Дону=Дуні, за 
германським героїчним епосом)43.

Державу короля Hellesponti не можна сприймати лише як 
витвір уяви Саксона Граматика. Близько 830-х років сталася 
революція в Хозарській державі, спрямована проти насиль
ницького запровадження іудаїзму державним майордомом. 
Повстали кабари — тюркське плем’я, яке надалі визнавало 
верховну владу кагана; їхнє повстання, однак, було придушене, 
й разом з переможеним каганом вони мусили полишити столицю.

Вигнаний каган утвердився на східних землях Хозарської 
держави. Звідти він здійснював контроль над так званим 
Елліпалтар — головним водним шляхом колишнього Боспор- 
ського царства, що поєднував Азовське море з басейном Волги 
через Дон та Донець44.

У сазі про Hading-a/Frotho Саксон Граматик називає першим 
царем Геллеспонту Гандвана45, а в «Сазі про Реґнера» — Діана46. 
Густав Шторм 1878 року47 та Пауль Геррманн 1922-го48 визнали, 
що Діан є скороченою формою імені Гандван , однак їхні спроби 
встановити скандинавську етимологію цього імені були непере
конливими49. На мій погляд, це ім’я походить від алтайського 
*xän-duwan, де перша частина є іменником «король», «правитель», 
а друга (її омонімом є згадуване Саксоном Граматиком «Діан» 
[Dyggvi із «Саґи про ІнґлінГів», розд. 17]) — дієприкметником 
минулого часу ([An], пор. чуваське [nÄ]) дієслова duv- (<прото- 
булгарське та давньотюркське /оу-) — «бути народженим». *Xän- 
duwan «королівського роду», porphyrogenitus є належним титулом 
вигнаного правителя, котрий претендує на законність. (Див. 
с. 283, № 38).

В історичній частині твору Саксона Граматика (що почи
нається з книги 10. 1.29, с. 291) та ж сама назва Візантіум 
виступає в її звичайному значенні (еквівалентному до дав- 
ньосканд. MikligarörlGarör), тобто як царський Константино
поль — центр східного християнства — на Фракійському Боспорі 
на півночі фракійського Геллеспонту. Безперечно, Саксон знав 
і офіційну (християнську) назву міста, адже в одному випадку
8 7-142
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він вживає форму Constantinopolitana urbs50. Можна припустити, 
що в католицькому запалі (а писав він близько часу четвертого 
хрестового походу) Саксон не вважав за потрібне пояснювати 
різницю між центром язичництва та центром християнської 
схизми.

Назва «Геллеспонт» вперше зустрічається у творі Саксона у 
двох саґах — про Гадінґа та про Реґнера. На початку свого 
служіння Одінові надихнутий ним Гадінґ стає братом вікінга на 
ім’я Лісер; вони здійснюють невдалий похід на Локера, короля 
Курландії (Curetum tyrannus), під час якого Гадінґ потрапляє в 
полон, з якого втікає. Згодом він успішно обкладає й захоплює 
хитрістю неприступне місто на ріці Д уна/Д он (Duna urbs), що 
належало Гандванові, якого саґи Саксона називають царем 
Геллеспонту (Hellesponti гас)51.

Геллеспонтом поблизу Дуни (<Dùn), себто Дону, міг бути 
лише Геллеспонт на Азовському морі. Шлях з Азовського моря 
до Дону та Дінця названо Елліпалтар (E llipaltar) у «Крузі 
земному» Сноррі Стурлуссона52; перший елемент цього слова 
(ЕПі-) видався Саксонові Граматику ремінісценцією імені *Hella 
з Геллеспонту і ще більше укріпив його в думці, що існувало 
два Геллеспонти відповідно до двох Боспорів та двох Візантіїв.

Саксон Граматик приписує Реґнерові три походи на Геллес
понт. У перших двох його супротивником був Діан, цар 
Геллеспонту, та його сини — Діан [II] і Даксон, одружені на 
дочках рутенського «короля», ймовірно, Інґлінґа з волзько-руської 
факторії. Мати Даксона була скіфського походження53.

Полишивши свої володіння, що їх Саксон Граматик називає 
Суетією (Suetia), на свого сина Вітсерка, Реґнер організовує похід 
до Біармії, обов’язковий для будь-кого з норвезьких героїв. Після 
повернення він дізнається про трагічну загибель свого сина. 
Переправивши свій флот, Реґнер здійснює другий похід на землю, 
названу Русцією (Ruscia). Даксона було переможено, захоплено 
в полон і в ланцюгах вислано до Утґартії ( Ùt-gardr% тобто «за 
межі», на далеку північ та далекий схід, де жили велетні)54.

До цих географічних назв можна додати ще Курі (Curi) та 
Сембі (Sembi), що згадуються в зв’язку з походами Реґнера. Ці 
назви свідчать про те, що перших два морських походи Реґнера 
були спрямовані проти Геллеспонту=Елліпалтар, тобто Азово- 
Донецького Геллеспонту.

Третій похід на Геллеспонт Реґнер здійснив з Ірландії, де він 
тримав в облозі Дублін. «Там він лишався близько року, а потім,



перетнувши Середземне море (Mediterraneanumfretumpernavigans), 
пройшов до Геллеспонту (ad Hellesponticumpenetravit), блискуче 
звоювавши країни на своєму шляху, і удача супроводжувала 
його скрізь під час успішливого наступу». Повертаючись з 
Геллеспонту (Regneri ab Hellesponto redeuntis), Реґнер зустрів 
невдатливого претендента на данський престол Гаральда55. 
Зрозумівши, що його ресурси вдома вичерпано, Гаральд вирушив 
до історично реального франкського імператора Людовіка І 
Побожного (814—840) і прийняв християнство в Майнці (як 
історична подія — 826 рік). У даному випадку Геллеспонт є, 
безперечно, Дарданелльським (>Боспором). На жаль, Саксон 
не приводить жодних подробиць щодо цього походу. Тим не 
менше, з контексту зрозуміло, що в цьому випадку йдеться про 
Дарданелли й Боспор, а давня данська пісня, наведена Саксоном 
Граматиком, є ще одним підтвердженням цього.

Саксон не знав про скандинавський похід на Константинополь
860 року, і його хронологія діяльності Реґнера є помилковою. 
Однак Саксон (або джерело, яким він користувався) мав рацію 
в тому, що Реґнер і Гаральд були сучасниками; вони не тільки 
жили в один час, а й дуже вірогідно, що були братами56. Обидва 
померли близько 845 року. Однак похід на Середземномор’я 
здійснив не Реґнер, а його син Бйорн, разом з Гастінґом.

Не слід докоряти Саксонові за те, що він не наводить свідчень 
про данського вождя, котрий пройшов через Середземне море 
до дарданелльського Геллеспонту. Цього маршруту не знали 
західні джерела в IX ст., і він не згадується в стародавніх 
данських піснях. Очевидно, його ввів сам Саксон Граматик, адже 
це за його часу (на поч. XIII ст.) ножна було дістатися Дарданелл 
через Середземне море. Цим шляхом, наприклад, ішли на 
Константинополь хрестоносці в 1204 році.

З часів, коли Константинополь став столицею імперії (330 ро
ку), і до 1204 року, коли західні хрестоносці, очолені венеці
анцями, нарешті здійснили давню варварську мрію, звоювавши 
До цього неприступне місто (13 квітня 1204 року), яке, вва
жалося, перебувало під захистом Святої Діви, було лише дев’ять 
серйозних спроб з боку варварів здобути це місто: перша 626 року 
і остання 1044-го.

Тогочасні візантійські джерела були дуже точними щодо 
Датування штурмів їхньої столиці. П’ять варварських народів 
випробували долю: араби, авари, булгари, перси та руси. 
Джерела перераховували ці невдалі спроби в такий спосіб: один 
8*
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об’єднаний арабо-перський штурм з моря та суші (626 року); 
п’ять морських штурмів — один з боку арабського флоту (678-го 
та 717 року), один з боку ♦загадкової» Русі (860 року), два з 
боку Києво-Новгородської Русі (941-го та 1044 року); а також 
три сухопутні штурми булгар (813-й, 913-й, 923 рік).

Похід русі на К онстантинополь 860  року

Один чи два походи?

Нас цікавить напад 860 p., який стався 18 червня, коли 
імператора Михаїла III (842—867) не було в місті, бо він 
виступив походом проти арабів з Мелітени і павлікіанців з 
Тефріци (Дівріґі). Своєчасно попереджений адміралом Оори- 
фаном, імператор з військом повернулися до Константинополя 
саме впору, щоб врятувати столицю від раптового нападу.

Лише тогочасні візантійські джерела та пізніші, створені в 
тих країнах, що належали до сфери впливу Візантійської імперії 
політично (Венеція) чи культурно (Болгарія, Русь), згадують 
про напад 860 p.; жодне західне джерело не наводить ніяких 
відомостей про це. Якщо візантійські джерела називають 
нападників росами ( ‘Pœç), а болгарські та руські хроніки, 
спираючись на візантійські дані, ототожнюють цю назву з руссю, 
то венеціанські хроніки (перша з яких належить Йоану Диякону, 
бл. 991 — 1008 pp.) визначають нападників як Normanorum gen- 
tes (норманів).

У 1946 році видатний візантолог Олександр О. Васильєв 
видрукував книжку під назвою «Руський напад на Константи
нополь 860 р.»57. Переглянувши західні та східні джерела, що 
стосуються скандинавських набігів на Середземномор’я з 858-го 
по 861 pp., він дійшов висновку, що було два походи варварів 
на Константинополь, «один з півдня, другий з півночі», які «майже 
зійшлися під мурами столиці Візантійської імперії»58. А проте 
він не погодився з думкою H. Т. Бєляєва, що ці два наступи 
проводилися згідно з генеральним планом одного з вождів 
вікінгів59. Васильєв визначив час південного, або середземно
морського, наступу весною 861 р.60, а північного, або руського, — 
«тривалістю щонайменше в десять місяців», — від червня 860-го 
по березень 861 р.61. На його думку, русь прийшла суднами «з 
гирла Дніпра, куди дісталася з Києва».



Та хоч результати Васильєва були плодом ретельних дослід
жень, як західні, так і радянські вчені заперечили його висновок 
про те, що протягом 860—861 pp. відбулися два напади на 
Константинополь, дотримуючись теорії, що в дійсності мав місце 
лише один наступ — наступ русів у червні 860 р.62.

Повідомлення в руській ПВЛ не оригінальне; воно було майже 
дослівно запозичене із слов’янського (слов’яно-булгарського) 
перекладу візантійської хроніки, відомої як «продовжувач» 
Георгія Амартола63. ПВЛ містить, одначе, одне суттєве до
повнення: імена двох вождів Русі, Аскольда й Дира64. Ця 
несподівана інформація більш ніж дивна, оскільки незвичайна 
морська пригода Русі приписується не одному, а двом вождям. 
Очевидно, що в їхньому образі традиція Русі втілила двох 
Гаддінґів, «божественних близнят», покровителів мореплавців 
та піратів.

Аскольд і Дир

Скандинавське походження імен Аскольда й Дира було 
встановлено давно. Традиційна етимологія імені Аскольд — від 
давньоскандинавського Hgskuldr, тобто hQsskollr, «сіроголовий»65, 
де перший елемент hQss означає «сірий, як вовк»66. Дир, від 
давньоскандинавського dyr, має первинне значення «тварина 
чи звір», «дикий звір чи олень»67. Але якщо в Германських мовах 
це слово майже завжди стосується оленя, то на Русі слово 
«зверь»68 є найпоширенішим словом-табу для ведмедя, так само 
як bjqm (досл. «ведмідь») у скандинавській і Германській. Тож 
цілком можливо, що в скандинавській Східній Європі dyr означав 
скоріше «ведмедя», ніж «оленя». А коли так, то можна припус
тити, що Дир з руської хроніки є вікінґівським королем Бйорном, 
який, згідно з усіма скандинавськими традиціями, був королем у 
«Холодній і Великій Швеції», тобто в Східній Європі. Арабський 
історик аль-Мас‘уді (бл. 943/944 р.) також називає «першого» 
короля над сакалібами в Східній Європі ад-Диром (<Dyr); «Murtig 
ad-dahab», вид. Ш. Пеллат, т. II. — Бейрут, 1966. — С. 144.

Бйорн Свіаконунґ згадується в кількох джерелах. Перший з 
відомих скальдів, Браґі Старий (Bragi inn gam li), мусив, за 
переказами, скласти поему-драпу з двадцяти строф протягом 
ночі, щоб пом’якшити гнів конунґа, але в інших відношеннях 
постать цього правителя лишається загадковою. Його ототожню
вали з королем Берном з Бірки, якого навідав св. Анскар
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бл. 830 p., проте сьогоднішня наука заперечує таку іденти
фікацію. Найновіші дослідження творів скальдів підтверджують 
думку, що поема Браґі Старого була складена не за Бйорна 
(=Берна 830 p.), а пізніше, в IX ст., хоча жоден шведський король 
на ім’я Бйорн не правив у той час69.

Король в ік ін гів  Бйорн

Здебільшого твори Брагі, одначе, пов’язані з кланом Раґнара 
Шкіряні Штани, власне єдина його довга поема, що дійшла до 
нас, «Ragnarsdrâpa» «Драпа про Раґнара», написана на честь 
цього короля вікінгів.

Утім, усі історичні невідповідності зникають, якщо пристати 
на думку, що покровителем Браґі був Бйорн, син Раґнара, 
король Холодної Швеції протягом другої половини IX ст., і що 
поема, яку Браґі, за переказами, мав скласти для Бйорна, була 
насправді «Драпою про Раґнара», в якій справді двадцять строф.

Іншим покровителем Браґі, згаданим у «Skâldatal», був 
Ейстейн Войовничий (Eysteinn beli), якого також названо королем 
Швеції. Але і його бракує серед відомих королів Упсали70. 
Свідчення з «Ragnarssona l>âttr» і з «Ragnars saga» роблять 
зрозумілим, що Швеція Ейстейна була насправді в Східній Європі 
і що він сам прийшов туди перед кланом Раґнарів, щоб пізніше 
зазнати від них поразки.

В епічній традиції Ейстейна було названо королем Альдей- 
ґ’юборґа (Aldeigjuborg), тобто Старої Ладоги, що історично 
вірогідно. Археологія доводить, що Стара Ладога, перше міське 
поселення у Східній Європі, була заснована в другій половині
VIII ст. Останні розкопи Старої Ладоги на рівні шарів з VIII—
IX ст. виявили палицю (коротеньку прутину) з рунічним написом 
староскандинавської поезії, скоріше еддичного типу, яка 
датується, на думку фахівців, не пізніше IX ст.71. На тій основі 
можна припустити, що двір вікінґівських королів у IX ст. в 
Альдейґ’юборзі в Холодній Швеції був активним давньосканди- 
навським літературним центром.

Берно Норман із берегів французької Сени (dux partis pyratarum 
Sequanae insistentium) з ’являється у франкських анналах з 
855-го по 858 pp. як вождь вікінґів, що діяли в басейні Сени 
довкола Парижа та Руана (Rouen). Після того як Берно присягнув 
на вірність Карлові з династії Каролінґів у Вермерії 858 року72,
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він зникає з літописного кону, однак норманська традиція знає 
його як командувача ефектним Середземноморським наскоком
859 року. Пруденцій і як арабські, так і іспанські християнські 
джерела змальовують те, як вікінги обпливли Іспанію, пройшов
ши крізь Гібралтарську протоку, щоб пограбувати північно- 
африканський берег, повернулися назад до Іспанії, на 
узбережжя Мурсії та Балеарських островів, і зрештою зупи
нилися в Камарґу (Camargue; Camaria) в дельті Рони. Звідти 
вони здійснили наскоки на Італію, зокрема на Луну (норманська 
традиція) і Пізу (аннали)73.

Берно є ніким іншим, як сином Раґнара Шкіряні Штани, 
Бйорном, якого супроводжував Гастінґ. А що Гастінґ не 
називається за іменем у франкських анналах аж до 866 р.74, 
тобто після одинадцяти років за Бйорном, то він мав бути 
молодшим компаньйоном Бйорна (всупереч норманській традиції, 
що називає його «педагогом» Бйорна)75. Окрім інформації про 
участь у Середземноморському набігові, єдине свідчення про 
Бйорна, що його містить норманська традиція, є свідчення про 
його смерть у Фризії76, помилка, яка виникла внаслідок того, 
що за часів Вільяма Жюм’єзького (бл. 1072 р.) давньосканди- 
навський географічний термін «Ґарди» вже означав «Русь», але 
в IX ст., коли власне відбувалися змальовувані події, він служив 
для означення Фризії, зокрема її головного торговельного центру, 
Дорестада. Факт достатньо показовий, оскільки доводить, що 
Бйорн жив і помер у тій частині Східної Європи, яка пізніше 
стала відома як Русь.

В ікінґ Гастінґ

Ким був Гастінг? Хоч і дивно, але не робилося жодної спроби 
ідентифікувати цю постать. Лише автор XII ст. Г’ю Флерський, 
використовуючи норманську традицію, зробив дуже важливе 
визначення, написавши: «Verum iste Alstagnus vulgo Gurmundus 
solet nominari»77*. Ґурмунда ж давно (1878 p.) Ґустав Шторм 
ідентифікував з Ґудрумом/ Guthorm із англосаксонських джерел 
і Ґормом Англійцем з данської традиції78.

Гудрум з’явився в Англії 875 року, захопивши Східну Англію. 
Досить показово те, що починаючи від 874 року континентальний

* Напевно, Альстанґ зоветься в просторіччі Ґурмундом (лат.).
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Гастінґ зникає з франкських анналів на вісім років. Після 
одиночних появ у 882 році й у 890—891-му щезає із джерел 
остаточно. Діяльність Ґудрума протягом 878—889 pp. була 
означена його хрещенням 878 року й приняттям християнського 
імені Ательстан, а також угодою, що її він уклав із своїм 
хрещеним батьком, англійським королем Альфредом Великим 
(871—899)79.

Нема підстав не погодитися з такою ідентифікацією . 
Gormr{>vurm), схоже, був титулом у давньоданській системі 
ієрархічних звань; порівн. з Hardecnudîh Vurm у записі Адама 
Бременського80.

У данській традиції Ґорм Старий був сином підкорювача 
Англії, історичного Гальвдана (H albdeni/H ealfdene), сина 
Раґнара Шкіряні Штани81. Між 865-м і 876 р. цей вікінґ заклав 
основу данської держави у Нортумбрії (Дейнлоу). 877 року він 
загинув під час вторгнення до Ірландії, що перебувала під 
норвезьким впливом82. Данська традиція знає Гальвдана як Фроді 
(Frôôi, переможця англійців)83. Обидва данські королівства в 
Англії, пізніше — королівство Йорка на півночі й королівство 
Східної Англії — були засновані членами однієї родини: батьком, 
Гальвданом, сином Раґнара Шкіряні Штани, і його сином, 
«Ґудрумом» (Ґормом).

У 860 році, після облоги Константинополя, ті скандинавські 
військові загони, що поверталися морем кругом Британії, мусили 
бути добре відомі у Венеції, яка завжди була в курсі всіх морських 
справ. Венеціанський гуманіст Флавій Блонд (бл. 1392— 1463) 
не тільки повторює повідомлення про скандинавський напад на 
Константинополь, що містився у раніших венеціанських хроніках 
(Йоана Диякона, складеній бл. 1008 p., Андреа Дандоло, бл. 
1348— 1354 pp.), а й додає, що нормани «повернулися до 
Британського моря» (in Britannicum mare sunt reversi)84.

890-ті почалися нещ асливо для данів — з погрому на 
р. Діле 891 р. На 896 рік об’єднувальна активність Альфреда 
Великого з Вессекса унеможливила будь-які операції данів в 
Англії. Отож найактивніші з вікінґів, розуміючи, що їхня 
кар’єра на британській землі дійшла краю, подалися в пошуках 
щастя до Франції. Тогочасні аннали відзначають це, вказуючи, 
що скандинави перевели свій флот з гирла Темзи до гирла Сени. 
Добре поінформоване джерело XII ст., «Chronicon S. Neoti», що 
спиралося на матеріали, зібрані Ассером (пом. 910 p.), істориком 
Альфреда Великого, поєднувало ту ризиковану справу з іменем



Гастенґа (Hastengus)85, тобто з двома Гаддінґами, або «божест
венними близнятами» давньоскандинавського покровителя 
морських пригод.

Утім, залишається інша проблема: якщо тогочасні франкські 
аннали («Annales Vedastini», 896 р.) називають скандинавського 
вождя Гункдеєм (Huncdeus] його Й. М. Лаппенберґ вірно іден
тифікував з англосаксонським Ongenpeow , що відповідає 
давньоскандинавському Анґантюру, Angantyr)86, то «Хроніка 
подвигів норманів у Франції» назвала його просто Родо87, тобто 
Ролло (давньосканд. Hrólfr). Загадка вирішується, якщо мати 
на увазі, що тут знайшли відбиток міфи. Ролло повторює подвиги 
«божественних близнят», двійці Гаддінґів, котрі в своїй норман
ській традиції, представленій у праці Дудо (пом. 1029 p.), є 
двома братами, Ролло і Ґурімом88; Ролло, як Анґан-Тюр, є також 
маніфестацією Готського найвищого божества (див. с. 257, 285).

Гастінг з походу 859 р. був пов’язаний з Ролло як в Англії 
(Rex Anglorum Christianissimus nomine Alstemus)89, так і пізніше у 
Франції, в якості А стінґа/Hastingus90.

Існуючі джерела не згадують про смерть Гастінґа. Його 
батько, Гальвдан, народився бл. 816 p., отже, у 896-му Гастінґові 
(нар. бл. 836 р.) мало б бути не більше, як за шістдесят. 
Зважаючи на його роль у данському поселенні в Нормандії між 
896-м і 911 pp., Дудо згадує Гастінґа, а от імені Бйорна, 
головнокомандувача походу 859 p., він у своєму повідомленні 
про ті події так і не назвав.

Як мусульманські, так і іспанські християнські хроністи 
вказують, що скандинавський флот, який діяв в Іспанії та Італії, 
досягнув 859 року «країни [східних] римлян (bilâd ar-Rûm) та 
Александрії»91. Тлумачення Васильєвим цього фрагмента, мовляв, 
скандинави «пройшли через Геллеспонт, увійшли до Мармурового 
моря і досягли околиць Константинополя з півдня», виглядає 
непродуманим. Досвідчені скандинавські мореплавці, які раніше 
провели розвідку й здійснили напад на Західне Середземномор’я, 
напевно знали, що підійти до Константинополя з півдня 
неможливо92, бо для цього потрібно було подолати складну 
систему візантійських укріплень і перетнути вороже Егейське 
море, а тому вирішили наблизитися до Константинополя з 
півночі.

Два цілковито незалежні джерела, праця Саксона Граматика 
та Руський Никонівський літопис, збігаються щодо обраного 
скандинавами маршруту. За Саксоном Граматиком, Фрото І, син 
Гадінґа, прагнучи оволодіти водними шляхами в землі рутенів,
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обложив (використовуючи ту саму хитрість, шо до неї вдався 
Гастінґ при взятті італійського міста Луни) і, зрештою, захопив 
м істо «П алтнска», тобто Полоцьк, на Західній Д в ін і93. 
Никонівський літопис розповідає в записі про рік 6375 (865-й; 
дата, безперечно, невірна): «Того-таки року Аскольд і Дир 
воювали проти полочан (жителів Полоцька) і заподіяли багато 
лиха («Того же лЬта воеваша Асколдь и Дир*ь Полочань и много 
зла створиша»)94. Руські літописи запозичили невірну дату 
походу на Константинополь 860 р. із болгарської хроніки, 
відносячи його до 6374/866-го — тобто за рік після взяття 
Полоцька95.

З усього цього зрозуміло, що маршрут загарбників 860 року 
проходив від П івнічного моря через п івденний транс- 
Ютландський водний шлях (Treene-Schlei Fjord), Балтійське море, 
Ризьку затоку і Західну Двіну. Звідти він продовжився через 
систему волоків до пониззя Дону і до Азовського моря (Ел- 
ліпалтар), пункту початку руського походу 911 p., очолюваного 
Ігорем96. (Київ перебував іще у руках хозарів).

Відомо, що Гастінґ супроводжував Бйорна під час останнього 
Середземноморського походу 859 р. Нема підстав сумніватися, 
що він брав участь зі своїм дядьком у східноєвропейській 
авантюрі й лише пізніше повернувся до Англії.

Гастінґ і Бйорн = Аскольд і Дир

Руська традиція зберігає ім’я Аскольда (давньоскандинавське 
Hgskuldr) для одного з двох Гаддінґів, який наважився напасти 
на Константинополь 860 року. Можна припустити, що ім’я 
Гьоскульда було дано нашому героєві, оскільки він залишився 
в джерелах без імені власного.

Вершиною морської діяльності скандинавських вікінґів були 
їхній похід до Західного Середземномор’я 859 р. та їхній напад 
на Константинополь з півночі 860-го. Обидва ці походи були 
підтверджені в тогочасних та пізніших анналах і в усній традиції, 
переведеній згодом у письмову форму. Всі тогочасні письмові 
свідчення відбивають, одначе, не лише християнський погляд 
їхніх авторів, а й часто-густо елементи дохристиянських міфів. 
Через це більшість інформації, що її вони містять, сприймалася 
скептично вченими, зокрема тими, хто підходить до цих джерел 
як до звичайних історичних документів.
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Застосувавши метод компаративної міфології, зокрема 
Дюмезілів аналіз міфу третьої функції про «божественних 
близнят», можна відновити достовірність цих матеріалів і 
використати їх для встановлення деяких нових фактів, хоч і з 
різним рівнем точності. Лише один, північно-норманський/ 
руський похід було здійснено проти Константинополя в червні
860 року; нападники пройшли маршрутом Балтійське море — 
[Західна Двіна] — Дон — Азовське море. Гаддінґ Саксона 
Граматика — це та сама постать, що й Гастінґ; разом із Бйорном 
він репрезентує міфічних «божественних близнят», в ролі яких 
пізніше виступили Гастенґ і Ролло.

Імена двох керівників походу 860 р. відомі як із давньоруської, 
так і з давньоскандинавської традицій. Встановлено й відпо
відності: Аскольд=Гастінґ і Дир=Берно/Бйорн, син Раґнара 
Шкіряні Штани. Після походу Бйорн залишався у Східній Європі 
(Холодній Швеції) аж до своєї смерті, перебуваючи в Альдей- 
ґ’юборґу (Старій Ладозі), де скальд Браґі склав свою відому 
«Драпу про Раґнара». Бйорн став правителем Старої Ладоги 
після того, як убив свого попередника, короля Ейстейна, який 
також був покровителем Браґі.

Гастінґ=Аскольд повернувся до Англії, звідки перебрався до 
Франції, де був відомий під язичницьким титулом Ґутурм 
(^ог/иг), а пізніше — під християнським іменем Ательстан. 
Його хрещеним батьком був сам Альфред Великий.

Підіб’ємо підсумки: сміливий напад скандинавів на Константи
нополь 860 р. — невідома подія для тогочасних західних 
християнських авторів — зберігся як у північній усній традиції, 
так і у візантійських (венеціанських) історичних та богослов
ських джерелах. Північна традиція була закладена в міфі про 
Діоскурів, що мав два варіанти — скандинавський (Гастінґ і 
Бйорн) та слов’яноруський (Аскольд і Дир).

Питання про те, звідки почався напад, довгий час залишалося 
нез’ясованим. Тепер, зрештою, відповідь знайдено на підставі 
Даних із північних традицій. І хоча скандинавська та слов’яно- 
Руська традиції розвивалися цілковито незалежно, обидві 
називають східноєвропейське місто Полоцьк у зв’язку із похо
дом.

Висновок: Деміфологічний і деепічний метод, застосований, 
зокрема, в цьому розділі, дає історикові багато нових фактів 
першорядного значення для розуміння перебігу подій у Східній 
Європі в другій половині IX ст.
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Близько 840—860 рр. н. е. на цій території існувало два 
політичні центри: міський центр в Альдейґї (Ладозі) та факторія 
Русі/Руської торгової компанії. Жителі Альдейґї запросили — 
так само, як це зробили пізніше (після 1136 р.) новгородці — 
стати над ними воєначальниками членів найудатливішого хариз- 
матичного клану в цьому регіоні. На той час однією з таких 
привабливих династій виглядав фризький клан, в особі його 
лідера — Рьорика (Rerik), що правив як над Ютландом (Hedeby), 
так і над північною економічною фризькою столицею Дорестад.

Після смерті Рьорика (у ПВЛ — Рюрика) з Ю тланду 
запрошення поширилось на його близького родича Бйорна, сина 
видатного вікінґа тих часів, Раґнара Шкіряні Штани. Бйорн (у 
ПВЛ — Дир), сам уславлений вікінґ, очолив напад на Кон
стантинополь 860 р. разом з іншим відомим вождем, Гастінґом 
(у ПВЛ — Аскольдом). Союзники зустрілися в Полоцьку, 
природному пункті зустрічі як для них: Гастінґ з Данії спустився 
Двіною до Полоцька; Бйорн, вийшовши з Альдейґї, проплив 
звичним волхов-ловатським шляхом до входу в Дніпро.

Факторія компанії Русів (Саксон Граматик називає їх просто 
рутенами) була біля Ярославля-Ростова (звідти — відомі т. зв. 
Муромські кургани), щоб контролювати волзько-донецький 
водний шлях (Саксон Граматик: Геллеспонт). Трохи раніше (бл. 
830—840 рр.) переслідуваний хозарський каган знайшов 
прихисток у факторії Русів й був визнаний як каган Русі. Його 
ім’я дійшло до нас як у гунно-булгарській формі: Xän-tuvan, 
«порфирородний», так і в «ісландізованій» (Dyggvi, див. с. 283) 
формі. «Місцевий» харизматичний клан невдовзі зажив слави в 
незвичний спосіб: дві дочки короля рутенів узяли шлюб із двома 
синами кагана (Саксон Граматик). Тими рутенами були Інґлінґи, 
оскільки «Саґа про Інґлінґів» (див. с. 283) пов’язує запровадження 
титулу «конунґ» для Інґлінґів з одним із тих шлюбів. Ця обставина, 
очевидно, і дала право Арі Мудрому ( t  1148) проголосити своїм 
предком «кагана тюрків», тобто хозарів (Тюрк’яконунґ, див. с. 286— 
292). На початку X ст. з Данії (по Двіні) прибув до Східної 
Європи данський король-утікач Лота Кнут, який завдяки своїй 
попередній діяльності як «гельґі» був відомий під цим ім’ям, що 
у слов’янському варіанті перетворилося на Олега. Незабаром 
цей Олег напав на спадкоємця Дира І/Б йорна І. Вбивши цього 
володаря (названого тут Диром II), Олег долучив Альдейґю до 
своєї держави. Його сутичка з Ігорем, спадкоємцем кагана 
волзьких Русів, не зафіксована у розглядуваних тут нами 
джерелах; цю подію буде проаналізовано в наступних томах.



РОЗДІЛ ДЕВ’ЯТИЙ

Від історії до міфу та епіки: 
Гнев і Гнабі/ 0пеуиз. 
Новий підхід до «Битви коло 
Фіннсбурґа» та давньоданської 
«Кеноґардії» {С0по§агйіа)

Героїчна тема, яку часом називаю ть «Фіннсбурзькою 
трагедією», дійшла до нас-у двох давньоанглійських варіантах. 
Перший має назву «Битва коло Фіннсбурґа» (РіппяЬи^) і є 
фрагментом з оригінальної Германської героїчної пісні бл. 800 
Р- н. е. Він складається із сорока восьми рядків (початок і 
закінчення втрачені). Придворна епічна поема «Беовульф», також 
бл. 800 р., включила до своєї витонченої структури дев’яносто 
один вірш, які належали, за переказами, менестрелеві короля 
Н гд^аге  і розповідали про те, як, «потрапивши до рук синів 
Фінна, той Гнев із Скюльдинґів, борець Гальф-данів, знайшов 
свою загибель на полі битви фризькому»1 («Епізод про Фінна» 
У «Беовульфі», рядки 1068— 1159).

Подача героїчної теми у двох творах різниться між собою 
Деякими моментами. А проте «Битва коло Фіннсбурґа» і епізод 
про Фінна у «Беовульфі» представляють собою данський погляд
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і збігаються у розвиткові загального сюжету. Дотримуючись 
правил Германських героїчних пісень, конфлікт подано як сімейну 
суперечку; трагічною постаттю тут виступає Гільдебурґ, сестра 
вбитого і водночас дружина вбивці. «Битва коло Фіннсбурґа» 
зосереджує увагу на вирішальному критичному інцидентові, що 
тягне за собою конфлікт людяності в цій сімейній драмі. За 
винятком героя, Гнева, всі імена персонажів є або міфічними 
(Генґест, Фіни), або ж сповненими значущості темами2: Ґар- 
ульф (11.18,31; gär «спис»; wulf «вовк»); Ґуд-ере (1.18; güö 
«війна», «битва»; here «військо»); Ґут-лаф (11.16, 33; güö «війна»; 
lä f «уцілілий»); Орд-лаф (1.16; ord «передня лінія», «головний»; 
/^/♦уцілілий»); Сіґе-ферд (11.15, 24; Sige «перемога»; friö(u) 
«мир»); дві географічні назви, Finns-buruh (1.36), «фортеця 
Фінна» і Secgan (1.24), племінна назва від означення secg, «меч», 
також сповнені значущості.

В епізоді про Фінна представлені майже всі міфологічні й 
значущі імена з «Битви коло Фіннсбурга», й окрім того. Fole- 
walda «народу правителя» (1.1089, батько Фінна), Hün-lafing 
(1.1143; hün «високий», lä f  «уцілілий») і Ос-лаф (1.1148; Ös 
♦добрий», lä f «уцілілий»); або <ord% «суть»? (Д. Фрай).

Головний герой, Гнев (Нпсе/ ), визначається особливим 
ставленням у епізоді про Фінна в ♦Беовульфі»: називається не 
лише ім’я його батька (Höc, 1.1076), а й сестри (Гільдебурґ,
11.1071, 1114; хоч це ім’я, схоже, утворене від місцевої значущої 
лексики A/M, ♦битва», burg ♦фортеця»). Гнев має подвійне 
визначення, hoelad Healf-Dena, Hnoef Scyldinga (1.1069, ♦Гнев із 
Скюльдинґів, борець гальфданів»). Його супротивник, Фіни, 
також дає своє ім’я двом народам, фризам (Früsan, 1.1093; Früs- 
lond, 1.1126; Frés-wcel, 1.1070, ♦поле битви фризів») і ютам 
(Èotan, 11.1072, 1088, 1141, 1145).

Ім’я Гнева Гокінґа (Hncef Höcing), невідоме в інших від
ношеннях у Германських піснях, відповідає дуже точно історичній 
постаті — діда дружини Карла Великого Гільдеґард (758—783). 
Мати Гільдеґард, Імма, була дочкою Небі (=Гнева), сина 
Huocingus (Гокінґа), який належав до колишнього правлячого 
дому Алеманнів. У франків було звичним, особливо у міцніючого 
клану Арнульва з династії Австразії (пізніше Каролінґів), брати 
шлюб з членами цих знатних родин і призначати цих ♦приру
чених» членів на відповідні пости, нейтралізуючи в такий спосіб 
їхнє прагнення до незалежності.

Близько 700 p. Godafridus (Gauzfred/Waldfred) був герцогом 
Алеманнів3; між 730-м і 746 pp., після двох невдалих повстань,



герцогство було кінець кінцем приборкане. Гільдеґард (ім’я 
котрої, вочевидь, відбилося на імені сестри Гнева в епізоді про 
фінна, Гільдебурґ, оскільки -burgh=-gard), яка стала дружиною 
Карла Великого в 771 р., походила вже з мішаної родини: її 
мати. Імма4, була дочкою герцога Алеманнського, Н ебі5 
( H nab i= H ncej), разом з тим її батько був знатним франком 
Geroldus fìlius Eigilolfi (прав. 780 р.)6, представником най- 
знатнішої франкської родини (gens nobilis Ayglolfinga)\ корені 
якої були в давній франкській батьківщині, на ріці Маас; нові 
володіння вони дістали в Майнці. Брат Гільдеґард, Ґерольд 
(Молодший, пом. 799 р.), став першим префектом Баварії 
(praefectus Bavariae) після того, як 788 року була скинута стара 
баварська династія8. Можна не сумніватися, що Н ебі/Гнев, 
тесть Герольда й батько Імми, співдіяв з франками.

Учені неодноразово задавалися питанням, чому нема згадки 
про історію Гнева з «Битви коло Фіннсбурґа» в «Діяннях» 
Саксона Граматика. Проте Ґудмунд Шютте (Schütte) ще 1935 р.9 
провів паралель між ім ’ям Гнева і Е н е в а /Е н е в у с а , що 
з’являється в праці Саксона Граматика, хоч і без пояснень. 
Енев згадується у Саксоновій «Сазі про Фрото (III)»10.

Як показав Дюмезіль11, подвиги Фрото (зокрема, Фрото III) 
є транспозицією історії про Фроді-Фрейра, чи скоріше богів 
третьої функції Ньйорда/Фрейра, покровителів мореплавців, 
морських купців і піратів. 1883 року Г. Мьоллер довів, що ім’я 
Фінна Фольвальда («батька» Фінна) було не іменем фризьких 
королів, а епітетом бога Фрейра12.

Однією з найприбутковіших посад була посада прокуратора 
Квентовікського порту на Англійському каналі в гирлі річки 
Канш. В обов’язки прокуратора входило збирати мито в Квенто- 
віку та інших портах на каналі, що стало особливо вигідним під 
час відновлення торгівлі в другій половині VIII ст.13. Фрото зробив 
Енева префектом Кеноґардії14, назву якої довгий час ототожнювали 
з Києвом, що змушувало сприймати цю розповідь як одну з 
химерних вигадок Саксона Граматика. Та якщо Кеноґардію  
вважати ранньою назвою Квентовіка, то свідчення Саксона 
Граматика набувають великої цінності. Безперечно, що Г нев/ 
Енев був відомий у данській традиції і що Квентовік мав тривалі 
й тісні торговельні зв’язки з Англією. Цим легко пояснити, 
чому англосаксонські слухачі бл. 800 р. були добре поінфор
мовані про долю прокуратора/преф екта Квентовіка, який 
заправляв там лише на тридцять-сорок років раніше.
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1934 року Герман Шнайдер поставив запитання, ким були 
Гнев та його загін і чому вони прийшли до Фіннсбурґа15. Тепер 
можемо спробувати дати відповідь. У «Битві коло Фіннсбурґа» 
заступником Гнева і командувачем військом після його загибелі 
був Сіґеферд. «Я воїн із секґанів» (іс eom Secgena lèod), каже 
він, характеризуючи себе. Витлумачуючи ім’я С іґеф ерда/ 
Сіґферда (>«Відсіт», 1.31 Sae-ferdV6, можна пристати на 
пропозицію Людвіґа Уланда (1787 — 1862), який зідентифікував 
його з ім’ям Зіґфріда з Германських пісень17. Сіґеферд з «Битви 
коло Фіннсбурґа» (1.25) називає себе wrecca, «вигнанцем», 
«авантурником», що точно відповідає юному Зіґфрідові/ Сіґурду 
з Германських пісень, який, хоч і був знатного походження, в 
дитинстві втратив батьківську ласку й мусив шукати пригод на 
чужині. А що Зіґфрід був франкським героєм, то його народ 
мали складати франки.

Ян де Фріс довів, що назва «франк» походить від слова franca 
або «спис» — могутньої зброї цього народу18. Але поетичною 
мовою «Битви коло Фіннсбурґа» метонімічно вживалася замість 
franca, «списа», назва іншої важливої зброї — secgy «меч», бо 
меч справді витіснив спис в епоху вікінґів19. Це ще один крок 
для доказу того, що назва секґ-ани  означала загалом франків.

Г н е в , як франкський посадовець, що збирав мито з 
різноманітних торговельних організацій у портах Англійського 
каналу, мав франкське оточення і франкських помічників. У 
«Битві коло Фіннсбурґа» цих «шістдесят переможних воїв» 
названо секґанами. їх очолював франкський герой на ім’я 
С іґеферд/Зіґфрід — у «Битві коло Фіннсбурґа», цим ім’ям 
підкреслюється важливість і вага місії Гнева.

Що Гневова онука, Гільдеґард, народилася 758 року, а роком 
народження її матері Імми був, очевидно, 730-й, то можемо 
датувати появу на світ Гнева/Небі бл. 710 р. У 700 році його 
дід Ґодефрід/Ґанцфред ще був у силі. У Фіннсбурзькій битві 
Гневів син загинув як юний воїн, тож на час битви Гневові 
було не менше сорока років; сама ж битва мала відбутися бл. 
750—760-го.

Фризія була спершу підкорена майордомом Піппіном (Пепі- 
ном) Молодшим (пом. 714 р.) у 689 році, проте лише 734 року 
її включили до франкської Австразії20. Давно вже встановлено, 
що торгівля  з Англією та С кандинавським и країнам и 
перебувала в руках фризів. З метою успішно вести справи 
на півночі вони сп івроб ітн и чали  з ютами та іншими
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аристократіями воїнів, й саме цим пояснюється присутність 
ютів у Фіннсбурзі.

Суперечність між новими політичними інституціями та старим 
традиційним способом життя на решті території вільної Германії 
викликала неминучі конфлікти.. Переведені у міфологічну мову 
стародавньої Германської пісні, ці конфлікти стали конфліктами 
першої функції, представленої героєм Одіна (С іґефердом/ 
Зіґфрідом), з третьою функцією, в якій «Фінн» заступив Фрея, 
а «Фіннсбурґ», очевидно, представляв житло Ньйорда, Ноатун21 
(Noatun). В англосаксонській пісні герой мав належати до гальф- 
данів або данів (скюльдинґів). Така традиція пов’язувати 
головних персонажів з одним із встановлених угруповань 
племінних народів була типовою для давньогерманських пісень; 
Шютте називає це «Verschiebung der Nationalität»*22.

Як «Битва коло Фіннсбурґа», так і епізод про Фінна служать 
класичним прикладом того, як протягом дуже короткого часу 
(не більше за п’ятдесят років) історична подія могла стати 
сюжетом і пісні, і придворного епосу. Маргінальна історична 
подія була виокремлена й трансформована в подію епічного 
масштабу через надання дійовим особам (за винятком героя) 
значущих чи міфічних імен та міфологізацію мети дії. Та коли 
відкинути епічні й міфологічні елементи, проступає важливе 
історичне свідчення про події на півночі в переддень «епохи
ВІКІНГІВ».

* Пересуванням націй (чім.).



РОЗДІЛ ДЕСЯТИЙ

Перенесення історії в епіку: 
Битва ґотів з гунами

Д ж ерельна база

«Битва ґотів з гунами» є, мабуть, найдавнішою епічною 
поемою з тих, що збереглися на Півночі, й, можливо, най
давнішою в літературі Германських народів. На жаль, цей твір 
дійшов до нас лише як складова частина прозової саґи — 
знаменитої «Саґи про Гейдрека/Саґи про Гервьор» («Негуагаг- 
saga»), бо (цитуючи Крістофера Толкіна) «вона [саґа] була 
причиною більш ніж столітніх баталій між ученими, особливо 
щодо достовірності її джерел»1.

Структура «Саґи про Гервьор»

Відповідно до існуючих редакцій «Саґа про Гервьор» є 
зібранням повістей, віршованих і прозових, оригінальних та
242



Перенесення іст орії в епіку . 243

переказних, почерпнутих і текстів, що належать до різних часів. 
Деякі з них збереглися більш-менш повно, інші — в підправленій 
і/або  перекрученій формі. Ниточками, що з ’єднують розрізнені 
частки цих повістей, є, по-перше, вигадане генеалогічне дерево, 
а по-друге, можливо, пізніший мотив появи протягом трьох 
поколінь проклятого меча Тюрвінґа, що мав уражати будь-кого, 
щойно його витягали з піхов.

Дослідники поділяють саґу на шість частин, чотири з яких 
містять як ранні, так і пізні строфи:

(1) «Історичний» вступ та розповідь про меч Тюрвінґ (Tyrflngr)\
(2) Історія синів вікінга Арнґріма та (поетична) «Остання 

пісня Г’ялмара» (інакше — «Самсейська битва»);
(3) Повість про Гервьор (Нетдг) та (поетичне) «Пробудження 

Анґантюра» (Ап§аШуг)\
(4) Повість про Гейдрека, (прозові) «Добрі поради й (поетичні) 

«Загадки Гестумблінді»;
(5) Повість про Ангантюра і Гльода (Ніддг) та (поетична) 

«Битва ґотів з гунами»;
(6) «Історичний» підсумок.
Існують дві версії першої частини, обидві прозові: коротка Н 

(=То1кіеп, р. 2) і довга и  та Н (=То1кіеп, рр. 66—68).
Згідно з версією Н, король Сіґрламі із Ґардарікі, батько Ейфури, 

одержав від карлика «гостріший за лезо бритви» меч, що називався 
Тюрвінґом. Він мав дві магічні властивості: забезпечував перемогу 
своєму господареві; завдавав лиха будь-кому, щойно його витягали 
з піхов. Першим господарем меча — за довгою версією (II, Н) — 
був Сваврламі (ЗуаШ аті), син Сіґрламі і онук Одіна. Він одержав 
меча від двох майстровитих карликів — Дваліна та Д уріна/ 
Дуліна за те, що зберіг їм життя. Однак вони вклали в меч два 
закляття: він спричинить здійснення «трьох дуже огидних 
подвигів» (/>/уи п ід ^я у е гк  іп твБШ) і вб’є самого Сваврламі. 
Сваврламі назвав меча Тюрвінґом.

У версії и  початок саґи доповнюється складним родоводом 
вікінґа Арнґріма з Больма в Галоґаланді. Серед його пращурів 
названі: Імір, першолюдина, створена з хаосу; велетень Арнґрім; 
король Альв з Альвгеймар у Норвегії і знаменитий данський 
геРой Старкад Aludrengr.

Існують два варіанти початку другої частини. Згідно з 
варіантом першим (Н), вікінґ Арнґрім (спадкоємець острова 
Больм) став командувачем війська короля Сіґрламі в Ґардарікі, 
а згодом одружився з його дочкою Ейфурою, отримавши від 
короля меч Тюрвінґ.
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Відповідно до версії U (та Н) Арнґрім силоміць захопив 
Ейфуру та Тюрвінґа: згідно із закляттям, накладеним на меч, 
він убив ним Сваврламі.

Арнґрім та Ейфура поселяються на острові Больм. Від їхнього 
шлюбу народилося дванадцятеро синів; автор версії R називає 
імена шістьох, у версії U поіменовано всіх дванадцятьох. Один 
з них, Гйорвард (HjQrvaròr), поклявся взяти дружиною дочку 
короля Швеції Інґ’яльда (за версією U її звали Інґібйорґ, а самого 
короля — Інґві). Через це брати заворогували з Г’ялмаром іпп 
hugumstori, тамтешнім претендентом на руку королівської доньки
і другом норвезького короля [Qrvar-] Одда. Гйорвард того ж літа 
викликає Гялмара на поєдинок (hólmganga) на острові Самсей. 
Братів підтримав ярл Б ’ярмар (за версією Н, U — Б ’яртмар), 
котрий (за версією U) правив у місті Альдейґюборзі. Анґантюр 
був одружений з дочкою Б ’ярмара Свавою (про це йдеться лише 
у версіях R, U). Анґантюр переповідає ярлові свій сон про те, 
ніби він разом із братами гине на Самсеї від птахів.

Ця оповідь передує віршам, що їх Толкін назвав «Самсейською 
поезією» (прибл. XII ст.). У першій низці строф подано перед
смертну пісню Гялмара/Hjalmarr (Tolkien, verses № 1 — 12; nop. 
також pp. 69—75), яка починається діалогом між Г’ялмаром та 
його другом Орваром, а завершується останньою піснею 
Г’ялмара. Повніше вона збереглася у (пізнішій?) версії, що 
входить до пізньої редакції «Qrvar-Odds saga» («Саґа про Орвара- 
Одда», див. Tolkien, pp. 69—75). У тексті розповідається про те, 
що Анґантюр (не Гйорвард!) з Г’ялмаром убивають один одного 
(Г’ялмара вбито Тюрвінґом), а Одд вкорочує вік одинадцятьом 
братам. Дванадцятьох братів було поховано на Самсеї в усьому 
озброєнні, Анґантюра поховали разом з мечем Тюрвінґом.

Ярл Б ’ярмар виховував свою онуку, сироту Гервьор/HervQr, 
котра народилася вже після загибелі батька. Він заборонив будь- 
кому розмовляти з нею про її походження. Проте одного дня 
Гервьор дізналася від слуги, з яким погано повелася, що вона є 
донькою раба «свинопаса». Від цього розпочинається друга серія 
«Самсейських строф». Спочатку відбувається розмова між 
Гервьор та ярлом Б ’ярмаром (строфи 13— 16), між Гервьор та її 
матір’ю Свавою (строфа 17). Так Гервьор дізнається, що вона 
донька Анґантюра, котрий загинув у знаменитій битві на Самсеї. 
Дівчина вирішує відвідати курганну могилу батька, перевдягається 
в чоловіче вбрання, озброюється і видає себе за вікінґа на ім’я 
Гервард/Негуагбг. Вже на Самсеї вона, за допомогою місцевого



пастуха, розшукує курган батька (див. також вірші, що їх немає 
у версії R, — Tolkien, рр. 76—77). Після цього розпочинається 
поема «Пробудження Анґантюра» (вірші 23—42). Гервьор просить 
загиблого батька віддати їй чарівного меча Тюрвінґа, й він неохоче 
погоджується (пор. також: Tolkien, рр. 78 — 79 з приводу відсутніх 
віршів «Пробудження Анґантюра» у версії R).

Далі йде історія про Гейдрека/Неібгекг. Приїхавши до Ґрунда — 
резиденції Ґудмунда із Ґлассісвьоллум — під ім’ям вікінґа 
Герварда, Гервьор знову вбирається в дівоче вбрання і невдовзі 
одружується з сином Ґудмунда Гьовундом. У них народжується 
двоє синів: тихий Анґантюр (II), батьків пестунчик, і задерику
ватий Гейдрек, материн улюбленець, (за версіями Н, U) вихова
ний Ґіцуром.

Існує дві версії історії про те, як Гейдрек убив свого брата. 
Згідно з версією R, дужий Гейдрек пожбурив величезного каменя 
на звук голосів; камінь випадково забив його брата, а Гейдрек 
був оголошеним поза законом. За версією U, Гейдрек спровокував 
сварку на бенкеті, що завершилася різаниною. За це батько 
прогнав його. Опинившись у вигнанні, він якось вирішив 
випробувати меча Тюрвінґа, витяг його з піхов і — отже — 
мусив убити ним Анґантюра (II).

Намовлений своєю жінкою, Гьовунд/НдЛіпбг, перш ніж 
прогнати Гейдрека, дає йому добру пораду. Звідси починається 
прозова частина твору під назвою «Добрі поради» (Tolkien, р. 
23). Шість порад з версій R та U, схоже, оригінальні; версія Н 
має додатки. Гейдрек одержує меч Тюрвінґ (за версією R) від 
своєї люблячої матері; відповідно до версій U та Н, Гервьор 
вручила йому меча перед убивством Анґантюра (II).

Після поневірянь Гейдрек, який не дотримався двох перших 
батьківських порад, прибуває до Рейдґоталанду/Reiógotaland, 
Де править старий король Гаральд. Зрадливі васали змусили 
старого короля сплачувати їм данину. Гейдрек пішов служити 
Гаральдові, очолив його військо і повернув йому втрачену 
владу. У винагороду король віддав за нього свою дочку Гельґу, 
BU цього шлюбу народився хлопчик Анґантюр (III). Король 
Гаральд так само спромігся на старість на сина — Гальвдана 
(за версією U). Незабаром у Рейдґоталанді настав великий 
голод, (у  цьому місці глоса у версії Н вказує, що Рейдґоталанд 
нині зветься Ютландом). Необхідно було принести в жертву 
богам найродовитішого юнака. Вибір мав зробити Гьовунд, 
батько Гейдрека, якого запросили бути суддею. Спалахнула
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суперечка: хто мав стати жертвою — Анґантюр чи Гальвдан. 
Конфлікт швидко переріс у заколот, під час якого короля 
Гаральда та його сина було вбито. Гейдрек став новим пра
вителем Рейдґоталанду.

Жінка Гейдрека наклала на себе руки. Гейдрек розширив 
кордони своєї держави, розбив гунів і захопив у полон Сіфку 
(за версією U — Сваву/Syafa, дочку Гумлі — короля); у версії 
Н неправильно вжито пізній термін hertogi «герцог» Гуналанду 
(версія R має неправильну епічну форму цієї назви — Гундланд), 
однак невдовзі повернув її батькові. Сіфка народила сина на 
ім’я Гльод/НІдбг, котрий виріс при дворі Гумлі. Гейдрек, між 
тим, одружився з дочкою короля Саксланду (у версії U наведено 
її ім’я — Ольов, дочка Гакі), яка його зрадила. Після розлучення 
Гейдрек тимчасово сходиться з полоненою фінкою (у версії Н), 
яку так само звали Сіфкою. Гейдрек знову ослухався двох 
батькових порад: усиновив Герлауґа, сина Гроллауґа, короля 
Ґардарікі (за версіями Н, U), та довірився коханці. Інтриги Сіфки 
призводять до ускладнень між Гейдреком та Гроллауґом (у версії 
R Сіфка виступає в цьому епізоді гунською принцесою, дочкою 
Гумлі), але невдовзі вони помирилися. Гейдрек одружився з 
дочкою Гроллауґа Герґердр (за версією U), вона народила йому 
дочку Гервьор (II). Гервьор (II) виховав Фродмар (за версією R) 
або Ормар (за версією U); подібно до своєї бабусі (Гервьор І), 
вона стала жінкою-воїном.

Після цієї довгої прозової оповіді розпочинаються чарівні 
♦Загадки Ґестумблінді» (так за версією R; відповідно до U: 
Гестр[іннІбліндіу тобто «сліпий блукалець»=Одін) — поетичний 
шедевр давньоскандинавської літератури (Tolkien, рр. 32—44 = 
строфи 44—72; див. також: Tolkien, рр. 80—82; загадки в тексті 
версії Н). Ґестумблінді — могутній вождь Рейдґоталанду (за 
версією R; у версії U — Ґоталанду) — супротивник Гейдрека. 
Вони змагаються в загадках, аж поки Гейдрек розуміє, що перед 
ним не хто інший, як Одін. Гейдрек хапається за свого меча 
Тюрвінґа і намагається вбити фальшивого Ґестумблінді, який 
рятується, обернувшись на яструба. Розлючений Одін прирікає 
Гейдрека на смерть від рук його полонених рабів (на цьому 
закінчується версія Н).

П’ята історія, що оповідає про Анґантюра і Гльода, була 
найбільш дослідженою, бо, як вище зазначалося, включає 
знамениту поему про битву ґотів з гунами (що охоплює близько 
31 строфи або їхні фрагменти).



Версія R уривається наприкінці десятої строфи (за Толкі- 
ном — № 83); решта, передана за рукописом XVII ст. (версія 
U), перекручена в багатьох місцях.

Не існує одностайної думки з приводу того, де починається 
поема. Одні стверджують, що вона починається зі строфи (за 
Толкіном — № 74), де йдеться про помсту Анґантюра вбивцям 
свого батька; інші — що її початком є «тула» (vox memoriae), в 
якій перелічено імена тих, «хто правив землями у ті часи» (строфа 
75); ще інші — що її початком є строфа (за Толкіном —*№ 76), 
де згадується королівство гунів — місце народження Гльода.

Гльод, позашлюбний син Гейдрека та його гунської коханки, 
дізнається про смерть свого батька і при підтримці свого діда, 
короля Гумлі, вирішує проголосити першородство перед своїм 
братом, новим королем Анґантюром (III). Він вирушає до 
Аргейму/ Arheimar на Дніпрі, «ґотської домівки», і вимагає 
зустрічі з братом (строфи 77—78). Дізнавшись про його приїзд, 
Анґантюр пропонує йому напій, але Гльод вимагає половину 
Гейдрекових володінь (строфи 81—82). Анґантюр погоджується 
на третину (строфи 83—86), але його радник і вітчим Гейдрека 
Ґіцур Ґрютінґаліді/Gizurr GrytingaliQi заперечує, нагадуючи 
Анґантюрові, що Гльод є лише позашлюбним сином (строфа 87).

Розлючений поворотом подій, Гльод їде до свого гунського діда. 
Вони вирішують розпочати війну проти Анґантюра (строфи 88— 
89). Наступної весни величезна гунська армія у 187200 чоловік 
(шість Fylki, тобто «фаланг», по п’ять тисяч у кожній, кожна 
«тисяча» в дійсності нараховувала 13 «повних» сотень, кожна з 
яких мала по 480 [120><4] чоловік; пор. коментар Йуна Гельґасона 
до строфи 102 в «Kvi6ur af Gotum og Нйпшп» [Rvik, 1967], p. 244) 
підступила до ґотських передових укріплень, що перебували під 
орудою Гейдрекової сестри (sic! не дочки) Гервьор (II) та її вітчима 
Ормара. Гервьор гине біля Мюрквіда/Nlyrkvidr («Чорного Лісу»), а 
Ормар приносить цю звістку Анґантюрові в Аргейм (строфи 90—93).

Анґантюр вирішує зустрітися з гунами «у донецькому степу 
біля Яських гір» — місця, знаменитого перемогами ґотів (строфи 
96—98). Гіцур їде з цими пропозиціями до гунів, які зібрали 
величезне військо (строфа 102). І все ж Анґантюр перемагає, 
бо володіє мечем Тюрвінґом. Гльод і Гумлі гинуть від Тюрвінґа, 
1 гуни зазнають поразки. Анґантюр розуміє, що виконав (третє?) 
закляття меча Тюрвінґа (строфи 103— 104).

Шоста частина, підсумок, наявний лише у версії U, AM 203, 
наводить генеалогічні та історичні факти про правителів від
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Анґантюра (III) до шведського короля Інґі II Н а ї їв іе і іт о п  
(пом. 1130 року). Загалом ця частина відповідає реальним 
історичним фактам.
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«Самсейська поезія»

Як «Саґа про Гервьор», так і «Саґа про Орвара-Одда» містить 
строфи, датовані вченими XII ст. та укладені переважно у формі 
діалогу, що свідчить про існування якихось більш ранніх 
прозових оповідей. У строфах ідеться про вікінґівську битву на 
острові Самсей у Данії, звідки й походить назва цих віршів2. 
Хоч «Самсейська поезія» в якісному відношенні гірша за героїчі 
поеми «Поетичної Едди», однак видавці не раз включали її до 
зведень еддичних пісень. Строфи збереглися в перекрученому 
вигляді, а сама структура породжує численні запитання, що 
залишаються без відповіді. Та все ж строфи «Самсейської 
поезії», напевно, належать до чотирьох видатних поем, відомих 
під назвами: «Розмова перед битвою на Самсеї», «Битва на 
Самсеї», «Остання пісня Г’ялма» та «Пробудження Анґантюра 
«)».

«Самсейська поезія» пов’язана з Йотландом/Gotland. Її головним 
героєм є Анґантюр — предводитель дванадцятьох братів-берсер- 
керів (синів Арнґріма), що жили на острові Больм3 (нині Больмсе) 
на озері Больм4 у провінції Фінвідер Смоланду. До острова входить 
церковна парафія Анґельстад, назва якої правильно витлумачена 
Шютте як «місце Ongent)eow/Анґантюра»5.

До збірки скандинавських легенд Саксон (який творив бл. 
1200 року) включив два варіанти повісті про Анґантюра (І): 
одну можна назвати «Норвезькою» (книга 5)6, а другу — 
«Данською» (книга б)7.

У Норвезькому варіанті більше уваги приділено походові на 
Біармаланд, і там діє герой Галоґаланду — Арварод/Qrvar-Одд; 
у данській версії центральним персонажем виступає національний 
герой Старкад.

Норвезький варіант ближчий до «Саґи про Гервьор». В ньому 
переповідається історія подружжя Офури (=Ейфури) та Арнґріма 
і їхніх дванадцятьох синів, причому всіх поіменовано (включаючи 
Анґантіра/Анґантюра і Т ірвінґа/Т ю рвінґа); Г іа л ь м е р а /Г ’ялмара 
та назву острова Sampso (Самсей). У цьому варіанті битва на 
Самсеї позбавлена будь-яких романтичних елементів і показана



єдино як випадкове непорозуміння між двома вікінґівськими 
угрупованнями за руку королівської дочки. Битва закінчується 
загибеллю Гялмара та дванадцятьох братів, живим лишається 
тільки Орвар-Одд8.

Натомість данський варіант сповнений романтики. Анґантер/ 
Анґантюр (І) у ньому — це старший з «дев’яти синів достойного 
короля», зрослий на острові Сіаланд/Зеланд. Саме Анґантюр 
(а не його брат, як у «Сазі про Гервьор») залицяється до данської 
принцеси Гельґи, зарученої з норвежцем Гельґе. Старкатер/ 
Старкад (який замінює собою друга Гялма Соті9 в «Сазі про 
Орвара-Одда» та в «Сазі про Гервьор») допомагає Гельґі перемог
ти, вбивши дев’ятьох (на противагу дванадцятьом, за данською 
версією) братів.

Визначення генеалогії дванадцятьох (або дев’ятьох) синів 
Арнґріма, з погляду оповідача саґ, залежить від значущості певної 
нації за певної епохи. Наприклад, Ейфура, мати дванадцятьох 
синів, за різними джерелами, була дочкою різних королів: 
данського короля Фрото (III)10, короля Ґардарікі Сіґрламі (згідно 
з версією Н; за версіями и, Н — Сваврламі)11, та Сваврламі — 
короля Фландрії (Флемінґ’яланду)12.

Дослідження Р. К. Бура безсумнівно довели, що походження 
«Самсейської поезії» аж ніяк не було пов’язано ні з Орваром- 
Одцом, ні з Старкадом/Старкатером13, однак перекази, викладені 
в тій поезії, містять інформацію про Східну Європу. Скажімо, 
тесть Анґантюра (І) з Больму означений (за версією Ш як ярл 
Альдейґ’юборґа (Старої Ладоги)14. Ці частини «Самсейської 
поезії», включені до «Саґи про Гервьор», слід датувати не 
раніше за початок XII ст.15, адже їх автор вживає еддичні пісні 
про Гельґі, зокрема з «Другої Пісні про Гельґі Вбивцю Гундінґа» 
XI ст.16, що чітко доводить аналіз її поетичної мови. Наприклад, 
запозичення географічної назви Мунарваґ/ ^funarvdgr — типової 
Для пісні про Гельґі: «Десять кораблів кинули якір на стоянці 
під назвою Мунарваґ» (>Унарваґ)17. Пізніше назва «Мунарваґ» 
з’являється і в «Самсейській поезії», хоч і не має відношення 
До острова Самсей.
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«Відсіт» та «Битва ґотів з гунами»

У фінальній частині («кульмінації») «Відсіта» (рядки 109— 
124) подано перелік королів і знатних осіб, котрі складали двір
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Еорманріка — історично реального остроґотського короля 
Германаріха (пом. бл. 375 року)18:

109 Donan is ealnc gcondhwearf ф е ї 109
Gotcna,

110 sohtc is a [ge]sij)a |>a selestan: 110
111 \)X t waes innweorud Earmanrices. 111
112 Hcöcan sohte ic ond Beadecan 112

ond Hcrelingas
113 Emcrcan sohtc ic ond Fridlan 113

ond East-Gotan,
114 frodne ond godne faeder Unwenes. 114
115 Scccan sohte ic ond Bcccan, 115

Seafolan, ond I>eodric,
116 Неа|зогіс ond Sifccan Ніфе ond 116

IncgenJjeow.
117 Eadwinc sohtc ic ond Elsan, 117

/Egclmund, ond Hungar
118 ond |>a wloncan gedryht Wifr- 118

Myrginga.
119 Wulfhere sohtc ic ond Wyrmhcre: 119

ful oft t>aer wig ne alaeg,
120 f>onnc Hraeda herc heardum 120

sweordum
121 ymb Wistlawudu wergan sceoldon, 121

122 ealdne c|)clstol, iEtlan leodum. 122

123 Raedhere sohte ic ond Rondhcre, 123
Rumstan ond Gislhere,

124 WiJ>ergield ond Freot>eric, Wudgan 124
ond Haman.

Звідти я пройшов через всю країну 
готів.

Я завжди знаходив найкращих друзів: 
вони були при дворі Еорманріка.
Я зустрів Гедка і Бадека, 

і Герелінґів (Гарлунґів).
Зустрів Емеркана, Фрідла 

та Істґота,
Розумного й доброго батька Унвена. 
Секка й Бекка зустрів,

Сафола та Теодріка,
Геаторіка й Сіфека, Гліте 

та Інґентеова.
Еадвіна зустрів та Ельзу,

Еґельмунда і Гунґара 
й громаду горду Віт- 

Мюрґінґів.
Вульфгера зустрів і Вірмгера;

війна не вщухала, 
коли військо гредів (гредґотів) 

з гострими своїми мечами 
боронило край Віслянського (Вісли) 

лісу,
своє давнє поселення, від народу Атлі 

(=гунів).
Редгера зустрів я і Рондгера,

Румстана і Ґісльгера,
Вітерґільда і Фреотеріка, Вудґа 

і Гама.

Починаючи від Гайнцеля (1887 рік), дослідники «Битви Готів 
з гунами» уважно ставилися до фактів, наведених у «Відсіті», 
зокрема в рядках 116-му та 119— 122-му19.

Чотири імені, подані в рядку 116-му, ідентифікували з героями 
«Битви»: Геаторік=Гейдрек, Сіфека=Сіфка, Гліте=Гльод, Інґен- 
теов=Анґантюр (III)20. Хоч ця відповідність не була точною у 
фонетичному плані, проте не викликала сумнівів21. Разом з тим 
відомості з рядка 116-го — це єдиний взаємозв’язок між 
«Відсітом» і «Битвою».

У рядках 112— 114-му перелічено остроґотських королів та 
героїв. У рядку 115-му названо франкських героїв, імена яких 
з ’являються також і в середньоверхньоґерманській епічній поемі 
«Wolfdietrich» (XIII ст.)22; у рядках 117— 118-му перелічено 
ланґобардських героїв23, ще двох таких зустрічаємо в рядку



123-му, вони присутні також у пізній середньоверхньоґерман- 
ській поемі «ВйегоІЬ (XIII ст.)24; в тому-таки порядку — два 
бургундські герої25; в наступному — два геатобардських 
поборники26 й два Готські герої27. Оскільки неможливо встано
вити прямий зв’язок між переліком, наведеним у 116 рядку, й 
епізодом з Вульфгером (рядки 119— 122), то цей епізод не слід 
пов’язувати з «Битвою Готів з гунами» (особливо завваживши, 
що Ормар із «Битви» спершу було не ім’ям, а апелятивом).

З аналізу рядка 116-го випливає лише те, що автор «Відсіта» 
мав на руках ту версію «Битви», де визначальну роль відігравали 
чотири дійові особи: Геаторік/Гейдрек, Сіфека/Сіфка, Гліде/ 
Гльод та Інґентеов/Анґантюр (III). А що Сіфека — ім’я чоловіче, 
можна припустити, що Сіфка з давнішої версії «Битви» ще не 
поміняла статі, будучи просто «поганим дорадником» Гейдрека28.

Найвірогіднішим поясненням епізодові з Вульфгером 
(давньоск. І/І/агг, Ульвар)29 може бути те, що він не належить 
до цієї частини «Саґи про Гервьор»30, а натомість виступає як 
фрагмент з іншої пісні про битву надвіслянських Готів з аварами 
(=гунами), скажімо, циклу про Гельґі з «Поетичної Едди».
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Тула «Битва ґотів з гунами»

«Тулаь/РиІа, або пам’ятний вірш, надає пісні чи сазі хро
нологічної основи. Тула «Битви ґотів з гунами» називає шість 
народів і, відповідно, шістьох правителів31:

Агку&биНитІа Гумлі, як кажуть,
Нйпит гада, гунами правив.
ОігигСаиШт, Ґіцур — йотами,
ОоШш А і^ату , Анґантюр — Готами,
УаМагОдпшп, Вальдар — данами,
сп Удішп Кіаг, валами —К’яр,
Аігскг іпп й-аекпі Альрек (Хоробрий) —
спеки Ьібби. англів народом.

Те, що гунів згадано першими, є цілком логічно для пісні 
про гунську битву. Важливіше — кого названо другими. 
Природно було б чекати, що ними будуть Готи, супротивники 
гУнів по битві, натомість з ’являються другими йоти, а ґотам 
відводиться третя позиція. Це наводить на думку, що пісню 
створили не Готи, а йоти.

Три інші названі правителі — це данський король, «валій- 
ський» (себто західноримський) імператор та англійський
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король. У тулі немає історичних імен. Імена Гумлі (гун), Ґіцур 
(йот) та Анґантюр (ґот) — це nomina appellativa*.

Вальдар, ім’я данського короля, є також називним від *walda- 
harjaR — «військовий командир»32. Як означення правителя ця 
назва з ’являється в данських текстах XI та XII ст.33, скажімо, в 
еддичній пісні XII ст. «Guórunarkvióa qnnor» («Другій Пісні про 
Ґудрун»), де в строфі 19-й данського Вальдара названо разом з 
якимсь Ярицлейвом, що, можливо, засновано на імені новго
родського князя Ярослава Мудрого (1010— 1054)34:

ValdarrDgnum Вальдар данеький
med Iarizlcifi, і Ярицлейв з ним,
Eymóórtìriói Еймондр третій,
mcó І ari zk ari; а з ними Ярицкар,
inn gengo \)à, увійшли,
iqfrom Ukir. подібно до диких кабанів (=князів),
LangbarÒz Іібаг. вої бойових сокир [військо гунів Атлі].

Kjàrr (К’яр) походить від *k€zar<kaizar і, зрештою, від caesar 
(цезар) — титула кожного західного імператора після renovatio 
imperii** Карлом Великим35. Ім’я Альрека Хороброго зустрі
чається в родовій сазі «Hversu» («Гверсу») XIII ст. (як одного із 
Скюлвінґів/Скйолдунґів — пращура матері Гаральда innhàrfagri 
(875—945)36. Однак цілком можливо, що Альрек, як він 
зазначений у тулі (від al-roekr — «верховний король»)37, є, 
правдоподібно, народним «данським» ^скан ди н ав ськи м )  
відлунням їхнього остаточного переможця, Альфреда Великого 
Вессекського (871—899)38.

Отож, усі історичні імена в тулі походять не від історичної 
традиції, а від народних (тобто давньоґаутських [йотських] і 
давньоданських) знань та символіки. Вони не могли бути в 
оригіналі еддичної пісні про гунську битву, а були введені пізніше 
вченими редакторами, ймовірно в XI ст.

Нагуаба ОДИ і Є гаМ

Сімдесят четверта півстрофа (гельмінґ) «Саґи про Гервьор» 
є одним з найяскравіших зразків найдавніших пісень давньо- 
скандинавської поезії. «Серед найдивовижніших архаїзмів усього

* Тут: називні імена (лат.).
** Відновлення імперії (лат.).
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скандинавського кола*39 в ній зустрічаються назви: Гарвадські 
гори (-fiQll) та річка Graf-à (Ґраф-а)40:

j^css galt hon gcdda Сплатили мито
fyrir Grafàr òsi води Ґрафи
er Heiörekr var veginn за вбивство Гейдрека
undir Harvaöa fjQ lium . край Гарвадських гір.

Назву Harvaöa Fjqll («Гарвадські гори») давно зідентифіку- 
вали з Карпатами41, й більшість учених згодні, що ця форма 
«мусить бути пережитком дуже давньої традиції», бо harvaó- 
походить від *xarfaf), що в свою чергу породжене формою *karpat-A2. 
Однак інша назва — річки (-а) Graf — ще й досі непрояснена. 
Спроби ідентифікувати цю річку з річкою Грабова в Померанії 
не знайшли підтримки43. Проблема ускладнюється ще й тим, 
що існує чотири варіанти назви, перенесені до різних списків 
саґи: Graf-à, Grop-à, Grip-à та Greip-à.

Ґраф-а, біля витоків якої, мабуть, були викриті вбивці 
Гейдрека, і Гарвадські гори (Карпати), де Гейдрек зустрів свою 
смерть, можуть і не бути розташованими поруч як просторово, 
так і за часом. Ідентифікація назви «Ґраф-а», таким чином, не 
є вирішальною для локалізації місця битви ґотів з гунами.

Безперечно, що гельмінґ, який ми розглядаємо, є фрагментом 
втраченої давньої поеми, очевидно, про смерть Гейдрека. Проте 
визначити, чи мала ця поема у своєму походженні відношення 
до «Битви ґотів з гунами», неможливо44.

Власні імена в сазі

Герої «Саґи про Гервьор» виступають мовби як справжні істо
ричні особи, однак існують різні погляди щодо їхньої ідентифі
кації. Бірґер Нерман, найяскравіший представник так званої 
«суто історичної» школи, вважає, що успішно зідентифікував 
героїв саґи (імена деяких з них віднайдено і в інших ісландських 
Джерелах, включаючи «Hversu», «Fra Fornjóti», «Sorla J)àttr», 
«SQgubrot») як правлячу династію Рейдґоталанду. На його думку 
(яка збігається з поглядами Р. Муха, О. фон Фрізена, Ґ. Шютте), 
Ця ґерманська держава охоплювала нинішній північний схід 
Німеччини, Північну Польщу та Східну Пруссію. Взявши за 
відправну точку для хронології гіпотетичну дату смерті Івара 
Відфадмі (бл. 675 р.) і вважаючи, що одна генерація існувала
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близько ЗО років, Нерман розробив «історичну» генеалогію цієї 
династії (див. табл. З)45. Інші науковці, прихильники епічно- 
історичної школи, намагаються ототожнити героїв саґи з 
найзначнішими реальними постатями епохи переселень, тобто 
епічної епохи, зводячи кілька особистостей в одну або поділяючи 
одну на декілька, відповідно до їхньої ролі. Такий підхід до 
проблеми започаткував Ріхард Гайнцель, розвинувши ідею 
Петера Еразмуса Мюллера (1776— 1834)46 про те, що «Битву 
Готів з гунами» слід ідентифікувати з великою битвою на 
Мавріакських/Каталаунських полях 451 року, під час якої 
гунський вождь Аттіла (Гумлі за саґою), разом з ґепідами під 
орудою Ардаріка, остроґотами та іншими підлеглими племенами, 
зазнав поразки від римського патриція Аеція (А£е1шз), якого 
підтримували візіґоти. Виходячи з цього, Гайнцель розробив 
надзвичайно складну й винахідливу систему поєднань47, виводя- 
чи, скажімо, ім’я Анґантюр з імені Аецій (Аґецій), а Гльод — 
від франкського Хлодіо. Гльода, як персонажа, він ідентифікував, 
однак, з римським полководцем Літорієм, суперником Аеція. 
Ґіцур, дорадник Анґантюра, на думку Гайнцеля, є складною 
постаттю, в якій уособлено трьох історичних персонажів: короля 
вандалів Ґейзеріха (пом. 477 р.), котрий підбивав Аттілу до 
нападу на візіґотів (Ґіцур зобов’язаний йому ім’ям); єпископа 
Орлеанського, Св. Аніана, котрий очолив оборону міста від гунів; 
та невідомого пустельника, котрий напророкував Аттілі поразку 
напередодні битви 451 року48.

Таблиця З
Ангантюр, пом. бл. 465 р.

Гервьор, пом. бл. 495 р.

Анґантюр Гейдрек, пом. бл. 525 р.

Ангантюр, пом. бл. 555 р. Гльод Гервьор 

Гейдрек Ульвгам, пом. бл. 585 р. 

Гільд/Гервьор, пом. бл. 615 р. 

Гальвдан Сньяллі, пом. бл. 645 р. 

Івар Відфадмі, пом. бл. 675 р.

Гільдібранд 

Гільдір Гільд



Згідно з Р. Мухом, Анґантюра та його сестру-воїтельницю 
Гервьор слід ідентифікувати з ланґобардською династією, зокре
ма з королем Аґельмундом (бл. 360—400), згадуваним у 
«Відсіті», та його дочкою, які (як оповідає Павло Диякон) билися 
проти вулгарів (що представляли гунів), і під час битви король 
загинув, а його дочку полонили. Однак битва, на основі якої 
створено саґу, закінчилася перемогою Ламіссіо, Аґельмундового 
наступника, над згаданими вулгарами49.

Генрік Шюк віднайшов історичні прототипи у боротьбі між 
Вінітарієм, королем Готів (і наступником Германаріха; остання 
чверть IV ст.), і Баламбером, королем гунів, котрий допоміг 
Готові Ґезімунду50. Шютте, який принципово дотримується 
каталаунської теорії51 (з її ототожненням: Анґантюр = Аецій; 
Гльод = Хлодіо), тим не менше, вніс свої поправки до системи 
Гайнцеля. Його Гейдрек був королем ґепідів (Г)Ардаріком52, а 
ім’я Гервьор (Гер-вьор) походить, на його думку, від імені героя- 
грейдґота Вюрм-гере  (з двома перенесеними елементами), 
котрого згадує «Відсіт» — рядок 119. Інакше: Гервьор-жінка 
насправді є героем-чоловіком Ормаром (= Вюрм-гером)53.

Кемп Мелоун зідентифікував Анґантюра із саґи з героєм 
«Беовульфа» Онґентеовом шведським, а Гльода (=Гліте за «Відсітом») 
— з героєм «Беовульфа» Гределем (давньосканд. ^Нгб^іІаК)54. Гьод/ 
Нддг, а не Гейдрек (Геаторік з «Відсіта» <Н(}дгекг)% із саґи відповідає 
вождеві йотів Гещаону/Неасісуп з «Беовульфа»; другий елемент 
імені, -кюн = -кон , був замінений у сазі на -рек. «Мусимо 
припустити, — пише Мелоун, — поєднання Гределя і Гедкюна 
під ім’ям Гльода, що репрезентує історичні Анґантюр (Онґентеов), 
убив Гедкюна під час битви, як нам це відомо з «Беовульфа» (в. 
2930). Виходячи з того, що Гльод і Гьод явно переплутані або, 
швидше, поєднані в одне за Мессенієм і Саксоном Граматиком, а 
також згідно з Нв [«Саґою про Гервьор»], за якою не Гейдрека, а 
Гльода убивають в битві з Анґантюром, можна з вірогідністю 
припустити, зрештою, що принаймні фінальна сцена життя 
Гейдрека була перенесена на Гльода ще до того, як АН [сварка 
між братами] була поєднана з Т [історією про Тюрвінґ]55.

Не менш скомплікованою є гіпотеза Нільса Лукмана56 
(відкинута Шютте57), котрий вирішив не брати до уваги працю 
Йордана (написану 551 року), а спиратися на джерела IV ст., 
включаючи твори Амміана Марцелліна (бл. 330 — "після 391 рр.). 
На його думку, Гейдрек є Атанаріком/Гайтанаріхом, котрий 
правив бл. 369—381 рр., правителем візіґотів, а битва відбиває
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події 386 року, коли остроґоти під орудою Одотея з ’явилися на 
Дунаї й були розбиті завдяки військовим хитрощам. Гльод із 
саґи, на думку Лукмана, є Одотеєм/ Odotheus.

Гадаю, тут слід навести оцінку досягненням епічно-істо
ричного напрямку, яку дав Крістофер Толкін: «Не думаю, що є 
необхідність повторювати, що длубання в давній історії, шукаючи 
імен, які починаються з однакової літери або мають одну-дві 
співзвучні фонеми, ніби походять з одного й того самого тексту, 
марні. Якщо історичний переказ у дійсності розвивався саме так, 
з великим відсотком випадкових нашарувань та викривлень, то 
[за подачею Лукмана] повелитель остроґотів Сафракс «злився» 
з мучеником Сабасом, а потім (виходячи лише з наглої смерті, 
пов’язаної з річкою, та збігу початкової фонеми в імені) 
перетворився на гунську наложницю — зрештою, фрагментовані 
матеріали, з якими ми маємо справу, дають такі мізерні шанси 
вполювати істину, що мусимо або облишити ту гру, або 
принаймні зізнатися відверто, що це є лише грою. А що ця гра 
фактично не має правил, то ніхто й не спростує мене, коли я 
висловлю припущення, що Анґантюр є легендарним уособленням 
Константина Великого. Тоді Гльод — це Ліціній, східний 
імператор, а «Битва Готів з гунами» походить, безперечно, з 
битви коло Крисополя на Боспорі 323 року, в результаті якої 
Константин став єдиним правителем Сходу й Заходу, зійшовши 
по трупах двадцяти п’яти тисяч загиблих»58.

Характерною рисою особистих імен у «Сазі про Гервьор», 
що лишилася поза увагою, є унікальність їх ономастичного 
матеріалу. Імена більшості дійових осіб цієї саґи невідомі в інших 
«ЕогпаШаг 8д§иг» — саґах про давні часи (за винятком кількох 
запозичених прототипів із «Саги про Гервьор»):

Чоловіки Жінки

Гьовунд
Ормар

Гервьор60

Гльод
Гумлі

Сваврламі
Сіґрламі
Тюрвінґ62

Ейфура
Свава
Сіфка

Ґестумблінді
Ґіцур

Декілька, якщо не всі, є, безперечно, загальними іменами, 
nomina appellativa, скажімо, Гьофунд = давньосканд. hqfund-r — 
«суддя»63; основною роллю персонажа на ім’я Гьофунд була



функція дорадника Гейдрека і судді в процесах над знатними 
людьми країни.

Гестумблінді (за версією R) є давньосканд. gestr inn blindi 
(форма, присутня навіть у версії U) — «сліпий блукалець», 
тобто Одін, який маскувався під старого одноокого мандрівника64.

Ім’я Гльод є нічим іншим, як давньосканд. hlQdr — «руйнівник, 
підкорювач»65, так само, як Гейдрек є давньосканд. heid-rekr— 
«степовий король», тобто король Дун-гейду, донецького степу — 
місця битви в поемі.

Йордан наголосив на чіткий зв’язок ґотів з їхнім богом 
Марсом ( = давньосканд. Туг)66:

«Цього Марса Ґоти завсіди єднали собі жорстоким культом 
(бо приносили йому в жертву вбитих полонених), думаючи, що 
начальники воєн достойно єднають собі пролиттям людської 
крові. Йому посвячували першу здобич. В його честь підвішу
вали на стовбурах дерев трофеї. Більше ніж інші [ґерманці] 
[Ґоти] були переповнені релігійним горінням до нього [Марса], 
так мовби тут ішлося про поклоніння полеглим родителям».

Покровителем і королем ґотів був Анґантюр — ім’я, що 
походить від давньосканд. Angan Туг — «Радість/Щастя Тюр»67. 
Він, найвищий бог ґотів, має безпосереднє відношення до «Битви 
ґотів з гунами» у своїй ролі ґотського героя. Так само й Ґіцур, 
одне з прізвиськ Одіна, покровителя йотів, з ’являється як ім’я 
йотського короля і дорадника конунґа, бо значення цього словах < 68походить від *gits-var-r — «дорадник» .

У легенді про походження гунів Йордан наголошує на ролі 
cerva (лані) в їхній міфології69:

«Мисливці із того племени (gens), вистежуючи одного разу, як 
звичайно, дичину на березі внутрішньої Скіфії, нараз запримітили, 
то перед ними появилася лань. Вона увійшла в озеро [Азовське], 
то йдучи вперед, то задержуючися, мовби показувала дорогу. 
Йдучи за нею, мисливці пішо перейшли Азовське (=Меотидське) 
°зеро, яке [досі] уважали непереходимим морем. Як тільки перед 
ними, нічого не очікуючими, показалася скіфська земля, лань 
Щезла. Я думаю, що заподіяли це через ненависть до скіфів ті самі 
Духи, від яких походять [гуни]. Вони [гуни], не знаючи, що крім 
Меотиди існує ще інший світ, і попавши в захваті скіфську землю, 
бувши догадливими, рішили, що цю раніше невідому дорогу 
п°казано їм божим рішенням. Вони вертаються до своїх, 
повідомляють про те, що сталося, розхвалюють Скіфію і пере
конують своє плем’я податися туди дорогою, яку вони пізнали, 
слідуючи вказівкам лані».
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Логічно припустити, що важкозрозуміле ім’я Нитіі (Гумлі) 
походить від *humli — «лань». Це слово з ’являється в давньо- 
скандинавській міфології як другий компонент імення Аудгумли/ 
Аудгумбли, матері велетнів і богів, яка поставала в образі корови 
*auö-hum[b]la, тобто «могутньої гумли»70. Де Фріс виводить 
слово humla з давньосканд. прикметника *h um alahum ula  
«безрога*, що його застосовували саме до лані71. Король ґотів 
та йотів (опікун>король), основний гунський король, названий 
тут після лані, адже він заступник гунів.

У своїй праці «Reallexicon der indogermanischen Altertumskunde» 
O t t o  Шрадер зібрав багатий матеріал про роль змій (давньоангл. 
wyrm) як покровительок жител (давньоангл. cofgodas, тобто 
«пенати», «лари»), добрих геніїв господаря дому7 . Ормар, як 
охоронець Готського кордону, був добрим генієм господаря ґотів 
Анґантюра. Ормар — це не власне ім’я, а означення функції 
його носія: давньосканд. ormar-r < *wurmaharjaR, «змій-госпо- 
дар» '\

Інша покровителька ґотів звалася Гервьор. Означення походить 
від давньосканд. her-vQr: перший елемент цього слова — her-r — 
означає «військо», «народ», а другий є формою жіночого роду 
іменника *varr/<warjaR, тобто «покровитель», «захисник»74. 
Значення обох елементів відповідає ролі (валькірійської) сестри- 
воїтельниці Анґантюра.

Розглянуті факти з «Саґи про Гервьор» і, зокрема, із «Битви 
ґотів з гунами» свідчать про те, що там немає жодного історично 
реального імені, і розшукувати їх там марно. Автор «Битви» — 
талановитий і оригінальний поет — розробив дуже складну 
систему імен, які походили з означень і мали на меті лише 
подати роль носіїв цих імен у творі. На можливу причину такого 
явища вказав де Фріс: «Справа полягає в тому, що міфічна 
природа складає саму сутність та сенс власне героїчної поеми» . 
Саґа є «міфом не про бога, а про людину, яка своїми силами 
піднялася до рівня богів»76.

Етнічні й географічні назви в «Битві ґотів 
з гунами»

Окрім назв двох воюючих племен, ґотів (бої/уод, йоіаг) і 
гунів (Hйnaland, Нйпаг), у відповідній пісні з ’являються (строфи 
76— 104) ще шість інших історичних географічних назв:



дгкеітаг (строфи 77, 101); а зїддит Оапраг (строфа 82); 
рйпкеідг (строфи 98, 100); в г у ї^ а И д і  (строфа \0 \);  ^ з а г Д д ІІ  
(строфи 98, 100); \fyrkvidr (строфи 82, 91); Tyrfingr (строфа
83).

Строфи 77 і 101, в яких зустрічається назва Аргеймар, 
засвідчують, що тут ідеться про «домівку Готів» (Соїаг byggja), 
де були резиденція та двір королів:
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77. Нідбг геід аі^ап , 
Неідгекв агГі; 
кош Иапп Ш gaгдi,
)заг ег Оогат byggja, 
і  АгЬеіша, 
агїз гХ куедіа,
)>аг сігакк Angantyг 
егГі Неідгекв.

101. Такі 1>6г Омит

Огугіг^аііда 
шапп А і^атуБ, 
котіпп аї АгЬеітит.

Гльод прискакав зі сходу, 
Гейдреків спадкоємець, 
до двору з ’явився, 
до Аргеймару — 
домівки Готів,
доводячи своє першородство; 
там Анґантюр правив 
тризну за Гейдреком.

[Гльод вигукнув:] Схопіть цього 
Ґіцура
Ґрютінґаліді, 
дорадника Анґантюра, 
що з Аргейму прибув.

Строфа 82 перераховує те, що можна було знайти в «домівці 
Готів»:

Ьгів ]>аІ ії шаега 
ег Мугкуідг Ьеііїг, 
gгQf })£ іпа Ь е ^  
ег віепсіг а Сої^оби, 
віеіп ))апп іпп їг^га 
ег зїепсіг а Бідбиш Оапраг

ЬаІГаг Ьегуадіг 
1>аег ег Неідгекг аиі 
ї<)п<і ок Іуда 
ок Цбва Ьаі^а!

Хаща знаменита,
названа Мюрквід,
могила священна
на землі Готланду,
камінь, майстерно оброблений
у поселеннях на Дніпрі,
укріплень половина,
що Гейдрекові належали,
васали та землі,
та персні блискучі!

Цей фрагмент нагадує другу половину п’ятої строфи з «Пісні 
про Атлі», де є рядки, відверто скопійовані з «Битви Готів з 
гУнами» (але не прив’язані до географії цієї поеми)77:

Бібгаг теідшаг 
ок вгабі Оапраг,
Ьгів к тгега, 
ег тсдг Мугкуід каїїа.

Скарби незліченні, 
поселення на Дніпрі 
та хаща знаменита, 
що Мюрквідом зветься.



Назва Д анп  (=Данпар) як епонім зустрічається (вкупі з 
Даном) у сорок восьмій строфі відомої «Пісні про Ріґа»78, де 
наводиться цікавий матеріал для розмірковування про походжен
ня трьох соціальних класів79:
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А Оапг ок Оапрг 
сіугаг ЬаІІіг, 
асбга обаї 
епп ег Ііаїїд;
|)еіг киппо уєі 
^61 ьі гіба, 
egg М кеппа, 
ипсііг ^йГа.

На Д ані та Д анпі 
ж итла багатш і 
та землі кращі 
за ті, що у тебе; 
там стернувати  уміють 
крізь море бурхливе 
й мечем управлятись 
у битвах з муж ами.

Прозовий текст «Саґи про Гервьор» конкретніший щодо Аргей- 
мару. Тільки, на жаль, рукописна традиція не визначена втому, 
чи був Аргеймар назвою певного місця, поселення (Ьсег\ = версія 
Ю, чи цілої округи (кегад\ = версія Іі). Замість а Біойит Оапраг 
(«поселення на Данпі») прозовий текст містить також комбінова
ну місцеву назву Оапра^адіг/ ОашрБІадіг.

І нарешті. У втраченому рукописі версії и  Ерікссона (Е)80 є 
ще одна досі не прояснена назва, Ернар. Відповідні фрагменти 
із «Саґи про Гервьор» такі:

ц 8 І  У 82

\)уі п а ^  Іа^г А г^ату г  |нгі п а ^  ІаеШг А(п§аптуг) 
geгa еіїїа

уеігіи піікіа а Оапраг- (іі егГю еріїг йгіиг біпп і 
Бідбипі а [)еіт Ьае, Аг- [т і
Ьеітег Ііеіїа, 

а ї  егГа Гдбиг б іп п .

За цим відразу 
Анґантюр 
улаштував велику 
тризну 
поховальну 
у Данпастадірі, 
в тім місці, що 
звалось

Ьіегасіі, ег АагЬеішаг Ьеіїа, 

епп Ьаегіпп Оа[т]р$ІасІіг.

(переклад)
За цим відразу 
Анґантюр 
улаштував велику 
тризну поховальну, 
щоб вшанувати 
пам’ять батька 
в землі Аргеймар, 
а місце

£8.1

Бідап 1& Ьапп еіїїа

уеігіи шікіа а |)еіш Ьге,

ег О атрзїадіг Ііеіїа, і 
А гЬ еіти т, 

ег Битіг каїїа Егпаг 
Ііегаб, уаг )>аІ h6fuбboгg 
а Reiдgotalandi і |запп 
г іта , ок drakk |заг егГі ериг 
fб б u г  БІПП.

Пізніше Анґантюр 
улаштував
велику тризну поховальну 
у місці, званомуДампастадір 
в Аргеймі; ту землю 
називає дехто областю 
Ернар;
у ті часи столиця



дргеймаром, [називалось] Рейдґоталанду містилась
щоб вшанувати Дампстадір там.
пам’ять батька. (поселення на

Дніпрі).

Для пояснення назви Аргеймар було запропоновано кілька 
етимологій. Видавці «Antiquités Russes» вважали, що ця назва 
«точно означає країну на річці Ahva; по значенню слово 
відповідає Готському Ahvôshâimôs»8*. Вони посилалися на 
фрагмент з Йорданової «Ґетики» про Готського короля Остроґота, 
який розгромив Гепідів на річці Auha*b\ одначе коментатори 
ототожнюють ту саму Авгу (не Агву!) з річкою Алута (Альт, 
Ольт), лівою притокою Дунаю у стародавній Данії86. Гайнцель87 
пов’язує резиденцію в Аргеймарі з Готською резиденцією 
Ойумом, про яку також згадує Йордан88; цю ідентифікацію 
сприймає Шютте, який помістив Ойум («auf den Auen») у дельті 
Вісли89.

Згідно з Арвідом Йоганнсоном, «назва Аргеймар може 
означати «водна місцевість» («Flussgelânde»),«район витоків» 
(«Queliengebiet des Flusses»), або ще краще це можна передати 
(згідно з версією R) як «річковий дім» («Flussheim»); Гайнцель 
вірно вбачає тут Германський неологізм (у Східній Європі), тож 
назву можна прикласти до будь-якої місцевості»90.

Іван Шаровольський висловив сумнів щодо ототожнення 
Аргеймар=Авга і Аргеймар=Ойум. Він швидше пов’язував перший 
компонент назви ар- з гунською назвою Дніпра (також засвідченою 
в «Ґетиці» Йордана) Vary тобто Аргеймар<Варгеймар91. Нарешті, 
Толкін пояснює Аргеймар як âr-dagar, «дні старовини» ^«старо
давнє житло», поняття, яке використовувалося, щоб змалювати 
двір Готського короля у Східній Європі92.

Давньоскандинавське слово staôir (множина від staôr) з ’яв
ляється як другий компонент у місцевих назвах; вживання його 
давніше за «епоху вікінгів»93. Утім, як вірно відзначив Гайнцель, 
перший компонент у тих складених місцевих назвах, як правило, 
ім’я власне, а не назва річки94.

Myrkviôr дослівно означає «чорна хаща». Це топонімічна 
назва, що відповідно могла вживатися для будь-якої «темної» 
хащі чи лісу. Мух95 і Шютте96 зв’язували Мюрквід з «Битви 
ґотів з гунами» з назвою Тітмара (писав 1013— 1014 pp.) для 
ГФ у Східній Німеччині, ЕрцГебірґе/Судети: M iriquidui7. 
Лангенфельдт припустив, що це слово вживалося для означення 
«темної хащі» в Isarnho, на території Стародавньої Саксонії,
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південніше від Гедебю98. Розенфельд ідентифікує ці гори з
Карпатами".

~  100 Сам прозовии текст дає таке пояснення

...skög J>ann, er M yrkviör heitir, ...хащ а н азивалася  М ю рквід і
er skilr H unaland ok Gotaland. розд іляла Гуналанд від [Рейд]

ґоталанду.
En sem J>eir kömu a f skoginum , А коли вони вийш ли з хащі,
|>ä väru byggöir störar ok vellir то опинилися в краю великих

густонаселених просторів 
slettir. на ш ироких рівнинах.
En ä vqllunum  stöö borg ein fggr, На рівнинах стояло чудове

укріплення,
|)аг reö fyrir Hervqr, systir де правила Гервьор,
A ngantys ok HIqös... сестра Гльода і А нґантю ра...

Де ж була «домівка ґотів» (Gotar byggja), з їхніми політичними 
й релігійними пам’ятками в стилі отюкенського прихистку 
стародавніх тюрків на річці Орхон у Монголії?101 Деякі вчені, 
серед них Віґфуссон і Гайнцель, намагалися пов’язати цей 
простір на Дніпрі з Києвом102. Однак таке припущення слід 
відкинути, оскільки Київ до X ст. не був провідним центром. До 
Києва цю роль відігравало інше місто, розташоване в південній 
Україні й відповідно ближче до грецьких колоній і культурної 
сфери Маре Нострум. Починаючи від V ст. до н. е. це місто 
було політичним, економічним, промисловим і торговельним 
центром скіфів. Його рештки, що складалися з Кам’янського 
городища на лівому березі в пониззі Дніпра, навпроти сучасного 
Нікополя, були розкопані (1899— 1900; 1938— 1941; 1944— 1950) 
між селищами Велика Знам’янка і містечком Кам’янка-Дніпров- 
ська (Запорізької області)103.

Зв’язок Кам’янського городища з Аргеймаром підтверджують 
археологічні знахідки поселень і некрополів Черняхівської культури, 
що їх неупереджені вчені відносять до ґотів IV—V ст.104.

Історично ця місцевість відома як Дніпровський луг, численні 
річечки й острівки якого робили його Ідеальним притулком для 
піратів. Між прибл. 1550-м і 1648 роками Дніпровський луг 
був домівкою річкових запорізьких козаків, справжньої божої 
кари для турків=османів.

Північніше лугу в часи середньовіччя здіймалися два великі 
ліси, відомі як рефугія, місце притулку половців у XII ст 
Голубий ліс, що тягнувся вздовж річок Вовчої та Самари,
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Чорний ліс, який охоплював два береги Дніпра приблизно від 
річки Орілі до Самари105. Три основні географічні назви з «Битви 
ґотів з гунами» можна, таким чином, віднести з великою 
достовірністю до території вздовж цього великого вигину Дніпра.

Назви Дунгейд  і Ясарфйоль зустрічаються у віршах 98 і 
100:

98.Kenndu dylgju Ти викличеш  їх на прю
ä D ünheiöi, на Д унгейд,
orrostu undir на битву під
JassarfjQllum; Я сарф йолем ;
|jar opt G otar там Готи нерідко
gunni haöu, сходилися в герці,
ok fagran sigr заж ивш и слави
fraegir vàgu. у перемогах.

100. Byö ek yör dylgju Я кличу на прю вас
а Dünheiöi, на Д унгейд,
orrostu undir на битву під
JassarfjQ llum ; Я сарф йолем ;
ok lati svà Ööinn flein fljüga хай Одін спрям ує списа, 
sem ek fyrir maeli! здійснивш и зак л яття  моє!

Другий компонент назви Дунгейд, — heiör, що означає 
«пустище, поросле вересом», «степ», — часто зустрічається в 
давньоскандинавській топонімії. Першу частину, Dun-, 
пояснювали в різні способи. Більшість Германістів (за винятком 
P. К. Бура, котрий визначав «Дун» як Західну Двіну (Düna), 
пояснювали Дунгейд як абревіатуру від Дунабісгейд, «Дунай
ський степ»106. У той час як Йоганнсон ідентифікує цю Дунайську 
місцевість з Мархфельдом (в місці злиття Дунаю та Марху)107, 
найбільший прихильник ототожнення Дун-Дунай, Розенфельд, 
одначе, пояснює цю назву як «Дунайську рівнину»108. Іншу 
етимологію запровадив Мух109, і її підтримав Шютте110; вони 
пов’язують цю місцевість з Ао^тої оі ДоФооі, «Дунськими лужана- 
ми» в Сілезії, згаданими Птоломеєм, оскільки вони лежать біля 
Герциніанського лісу (Міріквідуй за Тітмаром, «Erzgebirge»).

Проте історики, зокрема Франц Альтгайм111, Ґерард Лябуда112 
та історик літератури Г. Бесеке113, навели переконливі докази 
Для ототожнення Дуна з назвою Дон, що її за середньовіччя 
вживали для Дінця.

У 1887 році Гайнцель хоча й неохоче, але визнав можливість 
зв’язку між першим елементом у назві Ясарфйоль і ясами/
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аланами (другим компонентом є давньоскандинавське слово //<?//, 
«гора»)114. Через два роки Мух зробив інше припущення: ця 
гора була Птоломеєвою ’AaKißoÜpyiov ’bpoç, сучасним чеським 
масивом Ясенік=німецьким Ґезенке, південно-східною частиною 
Ерцґебірґе/Судетських гір115. На це визначення пристав і 
Йоганнсон116. Розенфельд у кількох розвідках витлумачив 
Ясарфйоль як *Jazaga-felisös, «гори язиґів» (’I<5c£ute<;), гірське 
пасмо північніше Будапешта, між лісом Баконі та горами 
Матра117. З іншого боку, O t t o  Менхен-Гельфен наполягав, що 
ця назва походить від ’Idcaioi Птоломея і Ясів Плінія, де було 
римське торговельне місто Aquae Iasae (сучасне Вараждінське 
Топліце). Ясарфйоль був гірським пасмом між річками Савою 
та Дравою у Бановіні теперішньої Югославії118.

Припущення Гайнцеля розвинув Франц Альтгайм і пере
конливо довів, що розглядувані гори є Аланськими горами, про 
які згадує Птоломей («Географія», 5. 9. 16), і що йотований 
перший компонент *Яс=Ас/Алан можна пояснити, звернувшись 
до іранської філології119. Втім, Альтгайм не ідентифікував це 
східноєвропейське гірське пасмо.

У 1907 р. Шаровольський висловив дуже обґрунтоване 
припущення, що Ясарфйолем були «Яські/Аланські гори в 
Донецькому кряжі»120. На жаль, до останнього часу його праця 
залишалася невідомою для західних учених. Тепер можна додати, 
що гірське пасмо, про яке йдеться, лежить на півдейь від Дінця 
і на північ від річки Сухий Торець. Ще у XVI ст. це пасмо 
згадувалося як святе, через що й отримало назву Святі гори. 
Поруч з ними була «Свята вода» Нетріґус (тюркське: <Tengńsu — 
«Свята вода») і половецьке царське місто (Царев Город)121.

Назва Grytingaliöi зустрічається у строфі 102; Tyrfìngr (як 
географічна назва, а не назва меча) наводиться у строфі 83:

Bresta mun fyrr, bróòir, Блискучий і круглий щит
in blikhvita lind розсиплеться в друзки , родичу,
ok kald geirr холодні списи
koma viö annan скреш уть іскри,
ok m argr gumi без числа суворі мужі встелять

трупом
і gras hniga навколиш ні трави ,
âôr en Tyrfing перш ніж примусиш  мене
і tvau deilak навпіл ділити Тю рвінґ
eòa J)ér, Humlungr, або ж  тобі дати частку  від спадку,
hâlfan a rf  gefa! онуче Гумлі!
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Думка вчених щодо етимології цих двох назв загалом 
одностайна. Grytingaliói {lidi не є давньоскандинавського 
походження, <*galidan означає дружинник)122 були визнані як 
грейтунґи, назва остроґотів, а Тюрвінґ відповідає тервінґам, як 
називали візіґотів. Обидві назви були передані Йорданом (550)І23.

Залишається досі без відповіді, чому назва Тюрвінґ була дана 
мечу із «Саґи про Гервьор». Можна припустити, що континен
тальні тюрвінґи/візіґоти підтримували зв’язок із іспанськими 
візіґотами, а тому вірили, що чарівний меч викували саме в 
Іспанії. Не забуваймо, що Толедо, столиця візіґотів, протягом 
століть залишалося важливим центром з виробництва мечів. 
Про чудові клинки, виготовлені в Толедо, згадує вже Фаліск 
Граттій у своїй «Кінеґетиці» в І ст. до н. е.

На відміну від імен власних, наведених у «Битві ґотів з 
гунами», що всі вони мають апелятивну семантику, як геогра
фічні, так і племінні назви, представлені там, цілком історичні 
й можуть бути віднесеними до території України за часів прибл. 
150—450 рр. Тривалій науковій суперечці щодо визначення місця 
«битви ґотів з гунами» (і походження відповідної еддичної пісні) 
час покласти край. При цьому як балтійську теорію Шютте, так 
і різновиди дунайської гіпотези, підтримуваної Гайнцелем, 
Мухом, Розенфельдом і Менхен-Гельфеном, слід також 
відкинути.

Рейдґоталанд і Ґардарікі в «Сазі про Гервьор»

Назви «Рейдґоталанд» і «Ґардарікі» не з ’являються у тексті 
«Битви ґотів з гунами», але зустрічаються в інших частинах 
«Саґи про Гервьор», причому разом з двома іншими назвами, 
Саксландом і Гуналандом, утворюють географічний кістяк твору. 
Версії R і U не дають пояснення назвам; версія Н наводить 
два пояснення, але їх, мабуть, увів до твору Гаук Ерлендссон 
(пом. 1334 p.), відомий переписувач і власник даного рукопису. 
Він вказує, що «Reiògotaland, — J>at heitirnu Jutland» — «Рейдґота
ланд тепер зветься Ютландом»124; «Vindland... er noest liggr 
Reiògotalandi», «Віндланд [Вендланд]... межує з Рейдґоталан- 
дом»125.

Термін «(Г)рейдґотар» з ’являється в першоджерелах з кінця
VIII ст., спершу в англосаксонських126. «Беовульф», створений, 
очевидно, при дворі короля Оффа з Мерсії (757—796), містить
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форму «Гредмени» (Hreö-menn, 1.445). В англосаксонському 
перекладі твору Боеція ( f  524) «De consolatione philosophiae», 
виконаному Альфредом Великим із Вессекса бл. 887—888 p., 
цей термін повторюється двічі як Rcedgot і Roedgota. Факти 
засвідчують також, що термін (H)Reiögotar (> давньоангл. Нгед- 
gotas) зустрічається разом з назвою «гуни» (> давньоангл. 
Hunas). Для англосаксонських християнських авторів обидва 
визначення стосувалися варварських народів. Англосаксонський 
(мерсійський) поет Кіневульф (бл. 750—825) у своїй епічній 
поемі «Єлена» згадує їх двічі:

18. Ніш waes hild boden
w iges woma; w erod sam nodan

20. Huna leode ond H reö-G otan 
foron fyrdhw ate Francan ond 
H ugas,
waeron hwate weras 
gearw e to guöe127.

56. ...C yning waes äfyrhted,
egsan geaclad, siööan el|>eodige,

* Huna ond Hreöa here sceawedon, 
öaet he on Rom wara rices ende

60. ym b jjaes waeteres staeö 
w erod sam nodon, 
maegen unrim e128.

Ті самі дві назви, гунів і гредґотів, з ’являються у «Відсіті» 
(бл. 900 р.)129:

Іс waes mid Hunum ond mid Я був серед гунів і серед 
H reö-G otum . гредґотів.

В епізоді про Вульфгере у «Відсіті» назва ґотів набуває 
еліптичної форми, Hroedas1'0.

Ця назва, у формах Нгаф- і Нгаф-Kutiim, зустрічається також 
у відомому рунічному написі на камені Рьок у Західному 
Йотланді, викарбуваному бл. 800 р. н. е. Перша форма є у 
строфі еддичного типу:

г а ф  |>iaurikR Правив Теодоріх [Великий, король остроґотів,
474 — 526] 

hin|>urmu|>i сміливодумний,

І битва його захопила,
вогонь боротьби, у військо зібралися
разом
гуни й гредґоти, 
франки та гуґи вперед 
подалися, 
ж орстокі у битві, 
народж ені для в ій н и 127.
Та страхом  король охоплений 
п ерелякано  роздивлявся  
військо ворож е, 
армію гунів та гред[ґотів], 
що на березі річки — 
кордоні імперії Рим ської — 
громадилась міццю 
й числом н езл іч ен н и м 128.
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stiliR flutna повелитель мореплавців,
stran tu  Н гаф -та га Н ; землею Грейд[готського] моря (=Адріатичного

моря);
s i t i R  f lu  karuR  тепер він, напевно, лютий
g k u tas in u m  сидить на бойовому коні (досл.: «коні Готської

породи»).

Друга форма з ’являється в прозовому написі:

aft и а т іф  stynta runaR  J>aR. На честь Вемода ці руни,
in uarin fa |> i,fa |> iR aft Варін писав їх, батько — загиблому синові,
faikign sunu.
...miR hrai|iku tum ; ...із грейдґотами;
auk tu  miR ?n ub sakaR ... і він [Вемод] загинув із ними

Це засвідчує, що йоти (ґаути) мали підставу зберегти (Ґ)рейд- 
ґотські традиції й використати назву «ґоти» (додавши епітета) 
для означення історичних східноєвропейських та італійських 
(остро)ґотів. Очевидно, що цей термін поширився з території 
йотів на Данію та Англію.

Термін грейдґоти відносно рідкий для давньоскандинавської 
літератури. В еддичній поезії він зустрічається лише в «Промовах 
Вафтрудніра» (перша половина X ст.)132, у вірші 12, де означає

.. 133«герої»

Skinfaxi heitir, [Одін сказав:]
«Звати його Світлогривим (Skinfaxi), 

ег inn skira dregr коня, що приносить
dag um dróttm qgo; день кож ного ранку;
hesta beztr серед коней
Jjykkir hann meó Нгеіб- вважається він
gotom , ' якнайкращим для героїв (досл. грейдґотів)
еу lysir mqn a f  mari. і грива його світлосяйна».

Ця назва не зустрічається в поезії скальдів після прибл. 850 р. 
або в історичних рунічних написах X—XI ст. Вона повторюється 
в працях Сноррі Стурлуссона «Крузі земному» («Саґа про 
Інґлінґів»)134 та «Едді» того ж Сноррі («Пролог»135, «Мова 
поезії»)136, у «Сазі про Скйолдунґів» («Sqgubrót»137; «Ragnarssona 
J)àttr»)138, в енциклопедичних зведеннях («Hauksbók»139, «Книга 
Скалагольта»)140, у родовому зводі «Гверсу»141 і в пізнішій родовій 
сазі «Hàlfdanar saga Brgnufóstra»142 (після 1300 p.)143.

З цього огляду логічно виснувати, що назва (Г)рейдґоти/ 
(Г)Рейдґоталанд, яку вживали для Йотланду (а пізніше —
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Ютланду), відповідала дійсності між 750-м і 850 рр., протягом 
власне «епохи вікінґів». Гунами в той розглядуваний період 
могли бути лише авари, а це означає, що тогочасний 
Рейдґоталанд слід помістити на півночі аварської держави. 
Протягом другої половини «епохи вікінґів» (прибл. 800— 
850 рр.) Південний Ютланд, з його торговим центром у Гедебю 
(Гайтгабу), був економічним і політичним центром Данії. Можна 
додати, що, згідно з «Еддою» Сноррі, Одін віддав Рейдґоталанд 
своєму синові Скйолду, від якого походить данський королівський 
рід Скйолдунґів. Таким чином, ототожнення Рейдґоталанду з 
Ютландом, наведене в «Едді» Сноррі та у версії Н «Саґи про 
Гервьор», схоже, має певну підставу, хоча йоти продовжували 
пов’язувати форму грейдґотів з Готами епохи великого пере
селення (див. напис на камені Рьок), яких вважали своїми 
предками.

Ґардарікі часів Рейдґоталанду, тобто Ґардарікі «епохи вікінґів» 
(прибл. 750—850 рр.), звичайно, не можна відносити до Русі 
Великого Новгорода, як це роблять пізніші давньоскандинавські 
джерела X—XI ст.; Новгород було засновано і збудовано лише 
після 900 року, як засвідчують археологічні розкопи та 
вуглецевий аналіз144. Термін Ґардарікі займає особливе місце в 
«Сазі про Гервьор». Версія R саґи починається словами: «Sigrlami 
hét konungr, er reö fyrir Garöariki» («Сіґрламі звали короля, що 
правив Ґардарікі»)145 і продовжується розповіддю про те, що 
великий вікінг Арнґрім, батько дванадцяти героїв «Самсейської 
поезії», дбаючи про кар’єру:

hann sótti *vestr [текст: austr], ...поїхав на *захід (текст: схід), 
і G aröariki, до Ґардарік і,
ok dvalöisk um hriö meö Sigrlam a й прож ив певний час 
konung i146. у короля С іґрл ам і146.

Гейдрек, герой другої частини саґи, вважав за велику честь 
виховувати сина короля Ґардів, хоча його батько й зауважив 
йому, що той, хто виховує чуже дитя, сам нижчого рангу147:

À einu sumri sendir H eiörekr Якось улітку король Гейдрек послав
людей

konungr menn і G aröariki jjess з дорученням  запросити
orendis at bjoöa syni Garöa- сина короля Ґардарікі
konungs heim til fóstrs. на виховання у свій дім.



у версії И «Саґи про Гервьор» не наводиться ім’я короля 
«ДРУГ°Ї* Ґардарікської династії; версії и 148 і Н149 подають (не 
п ід т в е р д ж е н е  в інших місцях) ім’я Гроллауґа.

Винятковість Ґардарікі/Ґардів підкреслюється харизма- 
ти чн и м  походженням її «першої» династії в «Сазі про Гервьор»; 
поява династії пов’язана з міграцією бога Одіна150:
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I>essu sam tiöa kömu austan 
Asiamenn ok Tyrkjar 
ok byggöu N orörlqnd.
Ööinn formaör |зеіга ätti marga 
sonu, uröu |>eir allir m iklir 
menn ok rikir. Einn hans sonr 
het Sigrlam i; honum fekk Ööinn

J>at riki sem nu er kallat

Garöariki; geröisk hann J)ar 
hqföingi mikill yfir J>vi riki.

Було це в ті часи, коли ж ителі 
Асії й тюрки прийш ли зі сходу 
й оселилися в північних зем лях, 
їхн ій  вождь, Одін, мав багато 
синів, великих і могутніх. Один із 
них звався  С іґрламі; йому віддав 
Одін володіння, що нині має назву 
Ґардарік і;
тож  став [С іґрлам і] великим
п равителем
цих земель.

Ім’я Сіґрламі (Sigrlami, <sigr-lami) не зустрічається в списку 
синів Одіна в «Едді» Сноррі. Однак Сіґі-, перший компонент 
імені Сіґр-ламі (оскільки sigi=sigr)xь\  трапляється. У тексті 
«Едди» Сноррі читаємо 152:

Еп ]>гі)м s(onr) OJ>ins er 
nefndr Sigi, 
hans s(onr) Rerir; Jjeir 
langfeör rejw  |>ar fyrir, er

nv er kallat Frakland, ok er 
ba|)an sv aett kom in, er 
kavllvt er Vavlsvngar.
Fra avllvm |>esvm erv storar 
« ttir  kom nar ok margar.

Третього сина Одіна звали  
Сіґі;
а його сина — Рерір; вони обидва 
правили [країною ], що зветься  нині 
Ф ранкландом
(=  країною  Ф ран ків), й рід 
(клан ) В ьолсунґів узяв  
початок звідти.
Великі й численні роди 
пішли від усіх них.

Протягом «епохи вікінґів» (750—850) найважливішими 
торговими портами Франкської імперії були два міста: Квентовік, 
біля теперішнього Кале, і торговельний центр Дорестад (сучасний 
Війк-бай-Дуурстеде), розташований на рукаві дельти Рейну153, 
який, згідно з Й. Брьондстедом, данським археологом і фахівцем 
3 проблем «епохи вікінґів», «був визнаним найбільшим 
торговим центром у Північній Європі»154. Його монетна 
система особливо цінувалася на півночі, отож, коли місто було
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зруйноване у 830-ті роки, скандинави спробували скопіювати ці 
монети. У такий спосіб перші скандинавські монети були 
викарбувані наприкінці IX ст. і бл. 960—980 рр. скоріше за все 
в Гбдебю (Гайдабю) в Ютланді155. Зразком для них послужили 
дорестадські динарії Карл'а Великого, що датувалися початком
IX ст. На штампах були написи, що їх більш-менш точно 
відтворили північні карбувальники:

Орел: CARO Лишка: DOR
LVS STAT

Давньоскандинавський відповідник франкоґерманському STAT 
був garòr, звідси — Ґардарікі (Garòa-riki).

Син Одіна, безсумнівно, був пов’язаний з Ґардарікі, оскільки 
сама ця назва, «Ґардарікі», «Країна Міст» (riki — «країна», 
«держава»), первинно вживалася скандинавами стосовно франк
ських узбережних міст. Таке припущення підтверджує і «Саґа 
про Орвара-Одда». В ній Сіґрламі, котрий у версії R є батьком 
Ейфури (матері дванадцяти героїв-вікінґів з Больму), названо 
за зразком його сина — Сваврламі. Однак у паралельній історії 
про Самсей у тій самій сазі Сваврламі є королем не Ґардарікі, а 
Фландрії (Флемінґяланду)156. Збережений варіант «Саґи про 
Орвара-Одда», написаний між 1265-м і 1275 рр.157, спирався на 
пісні, складені наприкінці XII ст.158, коли фламандські торгівля 
та промисловість досягли міжнародного значення. Зрівняння 
«короля Флемінґяланду» з правителем узбережних міст (Ґарда
рікі) відповідало дійсності, оскільки такий правитель обов’язково 
мусив бути багатим і могутнім як граф Фландрії.

Версія Н приписувала роль Ґардаконунґа, «правителя міст», 
княз(еві Голмґарда159 (Великого Новгорода), який в XI ст. став 
так рамо важливий для вікінґів (скажімо, для Олава Святого, 
пом*; 1030 р.; Гаральда Хороброго, пом. 1066 р.), як Дорестад 
був/для їхніх предків за часів «епохи вікінґів». Очевидно, що 
коли Ґардарікі було ідентифіковано з Новгородською Руссю, в 
Альдейґ’юборґу (Старій Ладозі) мав правити ярл короля 
Ґардарікі, тесть Анґантюра (І); прототипом міг бути Рьоґнвалд 
Старий (пом. 1030 р.), історично засвідчені ярл Альдейґ’юборґа, 
в той час коли Ярослав/Ярицлейв (пом. 1054 р.) сидів на 
престолі в Голмґарді (Великому Новгороді).

У давньоскандинавській важливі географічні назви, як 
правило, зустрічаються завжди вкупі з визначеними сторонами
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світу — північчю, півднем, сходом та заходом. У текстах пізньої
«епохи вікінґів» прислівниками, «східно», завжди прив’язувався
до назви Ґардарікі. Втім, така практика була новою. У своєму
«Крузі земному» Сноррі Стурлуссон вживає vestr з назвою
Гардарікі, коли йдеться про доісторичних Інґлінґів («Саґа про . 160 ІНҐЛІНҐІВ»

Fór hann fyrst vestr і Garòa- С перш у він (О дін) вируш ив на захід
до Ґардарікі,

riki ok |>à sudr і Saxland. a тоді на південь до С аксланду
(С тарої С аксонії).

Загадкове питання про те, чому скандинави (пізньої «епохи 
вікінґів») назвали Русь Ґардарікі, або «Країною Міст», тепер 
може бути розв’язаним. Ця назва не була створена для Русі, 
що в IX ст. ще не мала міст, а з ’явилася пізніше як смислове 
означення. В «епоху вікінґів», коли з ’явилася ця назва, її почали 
вживати для узбережжя Північного моря імперії Каролінґів через 
важливі торгові центри, такі як вищезгадуваний Дорестад та 
Квентовік. Зрозуміло, що не було підстав називати так Східну 
Європу IX ст. Утім, наприкінці X та в XI ст. ситуація змінилася. 
Новгородські правителі, сучасники давньоскандинавської усної 
саґи, Володимир Великий (970— 1015) і особливо Ярослав 
Мудрий (1010— 1054), перетворили нову, Київську Руську 
державу на справжню «Країну Міст», тобто Ґардарікі. В XI ст. 
освічені люди знали, що існують два Ґард /Ґардар , звідси 
вживання назви Східний Ґард  для Великого Новгорода. 
Відповідно Адам Бременський бл. 1073— 1076 р. писав Ostrogard 
Ruzziae, коли мав на увазі Великий Новгород; тут Ostro- замінило 
давньоскандинавське austr, «східний» (порівн. «остроґоти»)161.

Приблизно через двадцять років по тому переписувач «Діянь» 
Адама Бременського ввів таке пояснення (№ 120) до тексту162:

Ruzzia vocatur a barbaris Danis 
Ostrogard, eo quod in oriente posita 
quasi hortus irriguus abundant om
nibus bonis.

Руссю ( Н овгородською  Руссю) 
називаю ть варвари  дани О стро-  
ґ а р д  через те, що л еж и ть  вона на 
сході й нагадує напоєний водою 
сад (порівн. «Книга пророка Ісаї» 
5 8 :1 3 ; «К нига п р о р о к а  Є рем ії»  
31 :12), сповнений розкош і.



272 Поезія та міф як  історичні джерела

Походження «Саґи про Гервьор»

Після тексту «Битви ґотів з гунами» у версії U «Саґи про 
Гервьор», єдиній, що містить повну оповідь, наводиться родовід 
і коротка історія шведських королів аж до кінця панування 
Філіппа Гальстейнссона (1112 — 1118)163. У зв ’язку з цим 
постають два питання: перше — навіщо взагалі цей додаток, і 
друге — чому він різко уривається на королі Філіппі в 1118 році, 
якщо саму саґу було створено не раніше за 1250 р.?

У своїй праці «Islendingabók» («Історія Ісландії») Арі Мудрий 
(1067— 1148) зафіксував смерть Філіппа164. Багато ісландських 
біографічних саґ («Kristnisaga»165, «Byskupa sògur»166, «Sturlunga 
saga»)167 та анналів («LQgmanns annali»168, «Flateyjar annali»169) 
повторили його інформацію, не додавши сучасних їм фактів про 
Швецію, внаслідок чого Філіпп лишився єдиним згаданим 
шведським королем XII ст.

Останні десятиліття XI ст. і перші три десятиліття XII були 
часом наукової діяльності Семунда Мудрого (1056— 1133). 
Близько 1080 р. він повернувся з Парижа, де, вочевидь, навчався 
у школі Нотр-Дам, і почав закладати основи історичної та 
теологічної наук в Ісландії. Серед його сподвижників були другий 
єпископ Скалагольтський Ґіцур Іслейвссон (1081 — 1118), 
законодавець і поет Маркус Скеґґ’ясон (1040— 1107) і вище
згаданий Арі Мудрий170.

Саме Семунд заклав хронологічний кістяк для історії Норвегії 
та Ісландії. Він також дослідив історію Скйолдунґів, королів 
Данії та Швеції, оскільки представники його власного клану, 
Оддаверів, вважали себе спадкоємцями тієї королівської динас
тії171. Завдяки Семунду в структурі Скалагольтської єпархії утво
рився новий інтелектуальний центр, привертаючи увагу північ
них правителів.

Ґіцур Іслейвссон, основна постать у цій ісландській куль
турній революції, котрий, за словами Гаральда Хороброго (пом. 
1066 р.), був вартий трьох в одній особі (вікінґівського вождя, 
короля і єпископа)172, підтримував зв’язок з Данією та Йотландом 
(Швецією). Після свого посвячення в сан він провів рік («зиму») 
у кожній з цих країн173. Маркус Скеґґ’ясон, протягом довгих 
років (1084— 1107) другий найвищий службовець в Ісландії 
( iQgsQgumaór), з ’являється в «Skàldatal»174 як придворний поет 
данського короля Кнута Свейнссона (пізніше — «святого»,



1080— Ю86) і так само шведського короля Інгї І Стейнкельссона 
(1080—1112), дядька й безпосереднього попередника Філіппа.

З в іс н о , б у л о  б д и в н и м , щ об  ж а д іб н і до  з н а н ь  іс л а н д ц і не 
с к о р и с т а л и с я  н овою  ч у д о в о ю  н аго д о ю , аб и  з іб р а т и  ін ф о р м ац ію  
про іс т о р ію  ш в е д с ь к о г о  к о р о л ів с ь к о г о  д о м у , т о м у  л о г іч н о  
п р и п у с т и т и , щ о в л а с н е  ця ш в е д с ь к а  д и н а с т ія  б у л а  з а ц ік а в л е н а  
п ер ед у с ім  у с т в о р е н н і с а ґи , щ о у в іч н ю в а л а  б їх н є  н е з в и ч а й н е  
м и н у л е . 1 099  р о к у , п іс л я  п ’я т д е с я т и р іч н о ї б о р о т ь б и , р о з п о ч а т о ї 
ще й ого  б а т ь к о м , Ін ґі І С т е й н к е л ь с с о н , п о к р о в и т е л ь  М а р к у с а  
С к е ґ ґ ’я с о н а , зр е ш т о ю  п о д о л ав  я з и ч н и ц ь к и й  оп ір . В ін  з р у й н у в а в  
ц ен тр  п ів н іч н о го  я з и ч н и ц т в а  —  в ід о м и й  х р а м  в У п п с а л і —  й 
зб у д у в ав  на ц ь о м у  м ісц і со б о р .

Династія Стейнкелів була не свіарського походження, вони 
вели свій рід від ярлів Західного Йотланду. Перший король з 
цієї династії, Стейнкель Рьоґнвалдссон (1056— 1067), зійшов 
на престол (і, можливо, народився) на Русі. Його батько, ярл 
Рьоґнвалд Ульвссон, усупереч волі короля Уппсали Олава, 
співпрацював з Інґіґердою (пом. 1050 p.), дочкою Олава, і 
норвезьким королем Олавом Святим (1015— 1030). У 1016 році 
Інґіґерда взяла шлюб з новгородським князем Ярославом 
(1010— 1054). Пізніше король Уппсали Олав Скаутконунґ 
(995— 1022) змусив Рьоґнвалда покинути Західний Йотланд. 
Рьоґнвалд приєднався до Інґіґерди, яка призначила його ярлом 
свого власного новоствореного володіння на Русі — Велика 
Ладога (Альдейґ’юборґ) (1016— 1030).

Філіпп мав особливий зв’язок з Норвегією і Руссю, оскільки 
взяв за дружину Інґіґерду, дочку «останнього вікінґа» Га- 
ральда Хороброго (1046— 1066). Інґіґерда була, окрім того, 
онукою Ярослава Новгородського (і Київського), адже мати в 
неї була відома Еллісів (Єлисавета) Ярославівна (дочка Ярицлей- 
ва)175.

Автор «Саґи про Гервьор» скористався окремими джерелами 
ґаутського (йотського) походження, що видно на вживанні назви 
(Прейдґоти для визначення історичних ґотів, відомостях з 
«Самсейської поезії» про Альдейґ’юборґ і тули (пісні) з іменами 
правителів, котрі, як вважалося, були сучасниками Анґантюра 
(III). Родинна традиція пов’язувала династію західнойотського 
ярла з пращуром із Ільвінґів, Гейдреком Ульвгамром («Вовкула
кою»). Арнґрім Йонссон, котрий у 1596— 1597 pp. мав у 
розпорядженні кращу версію (Ш,так пояснив останній термін: 
«Heidricus cognomento Ulffhamur — ео quod se in lupum transformare
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noverit, vel est tropice dictum pro saevo»176. Цей йотський матеріал 
був переданий до Скалагольт-Одді самим королем Філіппом, 
через що, очевидно, його ім’я стало добре відомим в Ісландії.

Інґі II (1118 — 1130), брат Філіппа, багато пив і не поділяв 
братового захоплення старожитностями, він урвав зв’язки з 
освіченими ісландцями й згадується лише як «брат Філіппа», 
без будь-яких відмітних характеристик чи діянь. Його було отруєно 
в 1130 p., разом з його смертю обірвалася й династія Стейнкелів177.

У 1133 році помер також Семунд Мудрий. З ним помер і 
задум написати історичну саґу про західнойотську династію 
Ільвінґів. А проте матеріал для незавершеної саґи було 
використано двічі: вперше бл. 1250 р. автором(ами) «Саґи про 
Гервьор» і вдруге — у XIV ст. (чи пізніше) упорядником списку 
римських пап і королів Норвегії, Данії та Швеції в AM 415, 4°; 
упорядник довів список до 1319178.

Коли Арнґрім Йонссон (1568— 1648) працював над «Re
rum Danicarum fragmenta» (в 1596— 1597 pp.), то вже мав у своєму 
розпорядженні версію U «Саґи про Гервьор»179. В окремих місцях 
версія U містить більш детальну інформацію, зокрема про історію 
династії Стейнкелів. Утім, у рукопису Арнґріма, так само як і у 
відомих версіях «Саґи про Гервьор», не наводиться відомостей 
про батька Стейнкеля Рьоґнвальда Старого, окрім розпливчатого 
посилання на його шлюбні зв’язки з могутнім норвезьким 
кланом:

274 П оезія  та міф як  іст оричні'дж ерела

«Саґа про Гервьор» (U )m  Арнґрім  Йонссонш

Steinkell hét ri kr m aör і S teinchillus. Nomen fuit viro amplis
Sviariki ok kynstórr; m ódir divitiis et generis qvoqve
Hans hét A striör dóttir N jâls nobilitate claro inter Svecos;
Finnssonar ins skjâlga a f  ex H alogia N orvegiae hic
H âlogalandi; en faöir hans oriundus erat...
var R çgnvaldr inn gamli.

М огутній  чоловік був у Ш веції, 
знатного походж ення; 
звали  його С тейнкель, 
а мати його була Астрід, дочка 
Н ’яла, сина Ф інна (Ф інссона)
Косоокого 
з Галоґаланду;
а батько його був Р ьоґн валд  С тарий.



Т е , щ о  А р н ґ р ім  с к о р и с т а в с я  б е з  к о л и в а н ь  « С а ґо ю  п р о  
Г ер в ь о р »  р а з о м  з ін ш и м и  д ж е р е л а м и ,  т а к и м и  я к  « С а ґа  п ро  
С к й о л д у н ґів » , а б и  з а п о в н и т и  п р о г а л и н у  в р е к о н с т р у й о в а н ій  ним  
істо р ії, з а с в ід ч у є , щ о в ін  не с п р и й м а в  ї ї  я к  ч а р ів н у  « б р е х л и в у  
с а ґу  про  д а в н і ч а с и » .

У 1927 році Альберт Ле Рой Ендр’юс заявив, що вступна 
частина до «Саґи про Гервьор» (версія II) збігається з початком 
«Саґи про Інґлінґів» у «Крузі земному» і що вона була задумана 
як велика історична саґа. Він встановив чотири ознаки, типові 
для вступу до «Саґи про Гервьор»182: посилання на стародавні 
книжки; легенди про тюрків (Тугідаг) і Азіатепп, котрі під 
началом Одіна прийшли зі сходу; використання Одіна як точки 
відліку родоводу; поділ відомих територій на ті, що їх населяли 
велетні, і ті, що були заселені людьми.

А тепер спробуємо підбити підсумок. Приблизно наприкінці 
XI — на початку XII ст. шведські королі із західнойотської 
династії доручили ісландській історичній школі в Скалагольт- 
Одді написати велику історичну саґу про їхніх предків, або ж 
ісландці самі виступили ініціаторами справи. З цією метою король 
Філіпп зібрав усні перекази у Західному Йотланді і передав їх 
ісландцям; проте після смерті Філіппа (1118 р.) це починання 
також зупинилося. Через приблизно 130 років ісландський 
письменник наштовхнувся на зібраний різноманітний матеріал 
і використав його при складанні саґи (версія Ю, в якій звів 
окремі події й дійових осіб разом, оскільки у знайденому ним 
матеріалі постійно повторювалися такі імена, як Гейдрек і 
Анґантюр. Ще через кілька десятиліть інший літератор спробу
вав створити саґу або «прядку» (раНгу див. АМ 203 і далі) у 
стилі «королівських саґ» (версія Ш.

Той (збережений) матеріал, що його зібрали у Західному 
Йотланді, складався з прибл. 800 віршів з етнічними й 
географічними назвами, але без імен власних, із часу до 453 р. 
(«Битра ґотів з гунами»); «(Г)рейдґотського» шару прибл. 750— 
850 рр; і «Самсейської поезії» XI—XII ст.
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«Битва ґотів з гунами» як  історичне джерело

Тривала наукова суперечка щодо історичності «Битви ґотів 
3 гунами», її точної дати й місця написання призвела до 
народження безлічі різноманітних, безкомпромісних думок і
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необ’єктивних оцінок, неспроможних вирішити проблему. 
Причина цього полягає в небажанні відкинути думку, що ця 
битва мусить відбивати важливу історичну подію.

Однак насправді «Битва» — це просто епічна пісня, зі своїми 
законами й правилами, відмінними від тих, що присутні в 
історичних оповідях.

Подібно до кожного епічного твору, «Битва» телескопічно 
розсунула кілька століть історії й обернула головні історичні 
персонажі на архетипи. З цією метою їм дано не власні імена 
історичних осіб, а апелятивні визначення, що символізують роль 
дійових осіб в епічному сюжеті.

Єдиний історичний аспект у «Битві» — й дуже цінний — це 
перелік топографічних назв. Вони, власне, відбивають географію 
України за часів великих переселень.



РОЗДІЛ ОДИНАДЦЯТИЙ

«Gelehrte Urgeschichte» 
(«[Псевдо]наукова протоісторія») 
Сноррі Стурлуссона: 
чи мала вона історичну підоснову?

На запитання, чи м іг  у [п севд он ауков ій  протоісторії бути 
прихованим хоча б уривок із давн ьо ї саґи  й, разом  з тим, 
[фрагмент] історичної правди, н алеж ало  б відповісти к атего 
ри чн им  «ні». В тім , к о р и сн и м  буде л и ш е за п и т а т и : чи у 
збереж ених історичних відомостях частини тієї [п севд он ауково ї 
протоісторії м іститься особливе чи близьке пояснення? Відповідь 
може бути тільки заперечливою 1.

«[Псевдо]наукова протоісторія» 
Сноррі Стурлуссона

У передмові до своїх двох основних праць — «Прозової Едди» 
(бл. 1120 р.) та «Круга земного» (бл. 1230 р.) — Сноррі 
Стурлуссон (1178— 1241) подає власну географічну систему, а 
також в евгемеристичній формі — боротьбу між двома класами 
богів (Асами й Ванами), їхнє кінцеве примирення та поширення 
Релігії Одіна типу МаппегЬйгкіе зі Східної до Центральної Європи 
Та Скандинавії.

Інтерпретація міфологічного змісту розповідного викладу 
Сноррі Стурлуссона відіграє важливу роль у вивченні сканди
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навської та Германської міфології. У підході до тієї проблеми 
створилися й існують досі три головні, але взаємовиключні 
наукові школи: історична чи, точніше, та, що історицизує; школа 
gelehrte Urgeschichte ([псевдонаукової протоісторії); і нова 
порівняльна міфологія.

Скандинавські археологи — датчанин Карл Ніколай Генрі 
Петерсен (1849— 1896)2 та швед Бернгард Салін (1861 — 1931 )3 
запропонували таку історичну інтерпретацію, підтриману згодом 
більшістю Германських філологів: переселення Одіна на північ 
могло відбивати пам’ять про реальні історичні події. Згідно з 
цією школою, якщо походження Одіна було скромним, то він, 
правдоподібно, був одним із пізніших богів, що потрапив до 
північної релігії з півдня. У примітивній системі племінної 
конкуренції серед давньогерманських народів не було місця для 
такого універсального бога, як Одін з «епохи вікінгів». Конфлікт 
між Асами й Ванами відображав боротьбу між культами мужніх 
новоприбульців та релігією автохтонного землеробського 
населення. Свідчення Сноррі Стурлуссона відповідають міграції 
Германських народів з Танаїсу та Чорного моря через Германію 
до Скандинавії. Однак учені не доходять згоди щодо датування 
цих подій. Фундатори згаданої школи мали на увазі епоху 
великого переселення народів (IV ст. н. е .), тоді як інші 
дослідники схильні віднести боротьбу релігій до археологічної 
епохи (скажімо, до періоду зіткнення племен мегалітичної 
культури з племенами культури бойових сокир)4.

Оцінку школи наукової історіографії найкраще представляє 
дослідження Андреаса Гойслера (1865— 1940), опубліковане 
1908 року й зацитоване на початку цього розділу5. Дослідження 
торкається проблеми троянців і тюрків у працях Сноррі Стурлус
сона та Арі Мудрого.

Школа нової порівняльної міфології найкраще представлена 
її засновником Жоржем Дюмезілем6. Він доводить, що праці 
Сноррі Стурлуссона можна належно зрозуміти лише за 
допомогою порівняльного структурного методу, без будь-якої 
історизації. Битва богів, описана Сноррі, є с к а н д и н а в с ь к и м  
вираженням загальноіндоєвропейської теми сабінської війни, 
тобто боротьби між першою та другою функціями (що їх 
уособлювали Аси), з одного боку, і третьою функцією (Вани), з 
другого, та їхнім замиренням7. Відносна рідкість місцевих назв, 
пов’язаних з Одіном, у Скандинавії та повна їх відсутність в 
Ісландії доводять тезу про пізню появу Одіна на півночі.



♦Зрозуміло, що в самій Скандинавії, — пише Дюмезіль, — 
господарства, забудовані райони, притулки-схови селян і моряків 
частіше діставали свої імена від одного з богів-покровителів чи 
то землеробського достатку, чи мореплавства, чи бур, та їхніх 
конкретних корисних діянь, ніж від великих чаклунів і провідних 
богів. Стоячи на чолі статистично малих соціальних груп, бог 
не міг часто відбиватися в назвах місцевості. Ситуація в Ісландії 
підтверджує такий погляд. Природно, що поселенці, які 
полишили Європу і заснували на нових місцях справжню 
республіку заможних селян, не мали можливості назвати 
жодного місця за ім’ям якогось бога-короля. Нарешті, виключно 
рідкісні власні імена, похідні від Одіна, можна пояснити 
характером самого бога — неспокійного і жахаючого»8.

Географія Сноррі непотрібна для теорії Дюмезіля, тож він 
обминає її, зазначаючи лише, що Сноррі «не тільки опускає 
богів до нині покійних королів, котрі заступали один одного і 
протягом життя пересувалися, переселялися і підкорювали. Він 
також розмістив на тогочасній карті світу божественні роди і 
надав їм людських рис, тож став залежати від імен, базованих 
на грі слів, часом удалій (Аси, «Азія»), часом — менш (Вани — 
*Vana-kvisl — Танаїс, «річка Дон»). Він розмістив Асів і Ваніз 
спершу на берегах Чорного моря, біля гирла Дону, не тому, що 
мав у розпорядженні якісь туманні згадки про міграції звідти 
ґотів чи якихось інших племен, і навіть не тому, що знав про 
великий торговий шлях з Криму до Скандинавії, а просто 
зачарований грою звуків, адже то була епоха, коли така псевдо- 
етимологічна словесна гра сприймалася як історичний аргу
мент»9.

Аналізуючи свідчення «Круга земного», Дюмезіль, однак, 
безпідставно обминає пролог до «Едди» Сноррі Стурлуссона10. 
Він зосереджується виключно на дешифруванні міфологічних 
аспектів основних історичних текстів Сноррі Стурлуссона. Він 
виділяє у розвідці Сноррі два важливі пласти міфологем і звертає 
увагу на те, що, на його думку, є грою слів у географічних 
назвах, деякі з них він уважає витонченими, які, однак, нічого 
не додають до його пошуків. Дюмезіль не досліджує, чи була 
Чя, за його висловом, «гра слів» справді вимислом Сноррі, адже, 
якщо авторство Сноррі викликає сумніви, вона вимагає 
серйозного розгляду. Якщо Сноррі використав географічні назви, 
т°, незалежно від їхнього походження, мав на те причину. Назва 
несла в собі інформацію. Чому, скажімо, оповідаючи про давні
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часи, він вирішив скористатися саме цією міфологемою чи 
епічним виразом, відтрутивши інші, або чому вдався саме д0 
цієї гри слів?

Вступні розділи «Прозової Едди» Сноррі Стурлуссона (далі — 
скор. СнЕ) та його «Круга земного» («Геймскрінґла», далі — 
скор. Гкр) вміщують не лише його міфологічну систему, а й 
передісторію скандинавів та їхні географічні круговиди, що 
спиралися на попередній досвід освоєння земель.

Авторство Сноррі в «Пролозі» переконливо доведене11. Пролог 
не лише співзвучний «Обманюванню Ґюльві» («aus einem Guss», 
«вони з одного куска», користуючись терміном Зіґфріда Байшлаґа12), 
коли одне незрозуміле без другого, але міфічні та епічні 
свідчення «Прологу» є або паралельними, або взаємодоповню- 
вальними зі свідченням «Саґи про Інґлінґів» (далі — скор. Іс). 
Майстерність Сноррі представляти ті ж самі епічні чи міфо
логічні події по декілька разів, і щоразу з іншої перспективи, не 
має собі рівних серед творів середньовічної літератури13.

Аси Одін і Тор здаються змальованими людиною, вихованою 
на латинській класичній традиції. Вони герої; прийшли з Трої і — 
що було зрозуміло — мають троянський родовід14. Для язични
ків — пращурів ісландців — Аси, однак, були богами, а не 
героями, і жили в А сґард і , поза часом і простором15; хоча цією 
резиденцією був, мовою історії, Тюркланд16, розташований на 
схід від річки Танаквісля/Танаїсу17. Міфічні боги мали власну 
генеалогію (скажімо, Одін був сином Тора і онуком Бурі), яка 
відрізнялася від генеалогій троянських героїв і від генеалогії 
тюркландських Асів — евгемеристичних предків знатних сканди
навських родів18.

Однак протиставлення є чисто ілюзорним (ginning), адже 
обидві версії, класична і давньоскандинавська, спиралися на 
язичницький світ; просто кожна була інтерпретована у свій 
спосіб. Згідно зі Сноррі Стурлуссоном, архетип божественної 
резиденції мав три втілення: Троя в класичній версії, Асґард — 
у язичницьких ісландських концепціях і Тюркланд — в евге- 
меристичному історичному аспекті.

Взаємодоповнюючий характер відомостей «Прологу» та Іс 
можна проілюструвати. Перераховуючи три частини тогочасного 
світу, Іс опускає Африку, яка згадується в СнЕ19. Сподіваної 
подорожі Одіна до Норвегії, підтвердженої в СнЕ, бракує в Іс20- 
Натомість остання розповідає про Скаді (відсутню в СнЕ), матір 
Одінового сина Семінґа, пращура норвезьких ярлів із Гладіра21.



Очевидно, що Сноррі написав свій «Пролог» ще до подорожі 
до Норвегії та Західного Йотланду у 1218— 1219 рр. У більш 
р а н н і й  СнЕ сказано, що Одін призначив дванадцятьох вождів у 
Швеції (hQfuömenn) на зразок Трої. У пізнішій Іс Швеція поділена 
лише між п’ятьма правителями (hofgoöar) , що відповідає 
дійсності, описаній Сноррі в його «Сазі про Олава Святого» 
(розд. 77)22.

Подібно до пісні «Битва Готів з гунами», обидва твори Сноррі 
Стурлуссона («Пролог» та Іс) розповідають про найдавнішу, 
або південну епоху нордійців у Східній Європі, що видно з 
географічної термінології: Танаїс, Ґодгеймар, Тюркланд, Велика 
Швеція* тощо; північної термінології та термінології Балтійського 
узбережжя там ще бракує.

Межова лінія проходить в Іс між розділами 12-м та 13-м. 
Терміни Ванагейм, Ґодгеймар, Тюркланд, Велика Швеція 
востаннє зустрічаються в розділі 12-му23; у розділі 13-му 
вводиться нова термінологія, починаючись з Фінланду та фінів 
(розд. ІЗ)24, затим іде дуже поширена серед вікінґів географічна 
назва — Аустрвеґ (Austrvegr; «Східний шлях»; розд. 27)25, а на
прикінці з’являються Ейстланд та Адальсюсла/ Aöalsysla (розд. 32). 
Першим прикладом північної термінології є насправді згадана у 
12-му розділові велика садиба at Steini («Біля Каменя»); вона 
мала бути в Північній Європі, бо згадується й далі (розд. 32) у 
зв’язку з Ейстландом26.

Слід окремо зупинитися на подорожі Одіна на північ. Тоді 
як СнЕ розповідає про те, що, прийшовши з Тюркланду, Одін із 
своїм почтом «не спинявся», аж поки досяг «північної землі, 
ідо нині зветься Саксландом», Іс зазначає, що він «спершу 
здійснив подорож на захід, до Ґардарікі»27. Ці суперечності 
зникають, якщо згадати, що «Пролог» (СнЕ) є насамперед 
міфологічним. Висхідною точкою кар’єри Одіна була давня 
Саксонія, континентальна батьківщина англосаксів28. Тому 
Сноррі знайшов за потрібне навести англосаксонську міфічну 
генеалогію для правителів Кенту й Дейри (=Східний Саксланд) 
та Вессекса (континентальна форма — «Вестфаль»). Згідно з 
Беде (творив бл. 731 року), чий твір був відомий Сноррі, 
засновники Кенту й Дейри — Генґіст та Горса — були поховані 
в Східному Кенті29.
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З історичної точки зору, одначе, представленої в Іс, полі
тичний підйом нордійців почався лише після завоювання ними 
Ґардарікі. На той час ця назва ще не означала «Русь» або «Русія», 
а вживалася для позначення фризької торговельної столиці 
Дорестад.

Історію данської подорожі Одіна викладено в двох частинах30. 
Друга подорож — історія Ґевйона (СеДоп) — присутня в обох 
текстах і, мабуть, представляє міфологічну пам’ять про 
походження данів у районі південніше озера Меларен. Перша 
частина — проблематичніша; поки що неможливо визначити, 
чи ці два розділи доповнюють один одного, чи це два окремі 
виклади — міфічний та епіко-історичний. В СнЕ розповідається 
про Рейдґоталанд (в розумінні Ютланду) як про батьківщину 
Скйолдунґів, а в Іс подорож Одіна пов’язується з містом Одінсей 
(Оденсе) на острові Фюнен.

Дійсно, як свідчить Іс (розд. 10), існував особливий зв’язок 
між свеями (шведами) та їхнім богом Фрейром31. Тому Одін не 
відвідував Уппсалу; обидва тексти збігаються в тому, що його 
шведською резиденцією було торгове місто Сіґтуна (8І£ііІПІг)32.

Ще кілька історичних та історіографічних проблем мають 
безпосереднє відношення до нашої основної теми: Одін, 
королівський титул та королівський родовід; згадки про тюрків, 
Тюркланд і тюрк’яконунга в ісландських джерелах; Ванаквісл 
та Ванагейм/Ваналанд; місцерозташування Великої чи Холодної 
Швеції іп тікіа еда каШа)\ Асґард, Тюркланд і Троя;
локалізація Трої на схід від Танаїсу; ототожнення Трої з 
Тмутороканню; Ґодгеймар.

У додатку 2 наведено відповідні витяги з праці Сноррі 
Стурлуссона (оригінал та переклад), пов’язані з «[псевдо] 
науковою протоісторією», так само як і цілий текст «\Jpphaf 
аііга іта5а§па».

Одін, королівський титул та королівське 
родове дерево

Згідно з достовірною давньоскандинавською традицією, 
збереженою в «Крузі земному», титул «конунґ» було запро
ваджено після прийняття законів Одіна33. Наступники Одіна — 
Ньйорд та Фрейр — наділені в «Крузі земному» титулами (ігдШпп 
(«пан»). Ця назва походить від давньосканд. сігди, що за
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означенням відповідає давньогерманському варіанту римського 
comitatus, тобто постійній і узаконеній військовій дружині, що 
займалася розбоєм і складалася з командувача та дружинників, 
набраних з різних кланів та народів34.

Протягом епохи переселення багато Германських народів 
познайомилися з іранською ідеєю королівства, заснованого на 
зверхності якогось одного харизматичного королівського роду 
(спочатку — «царських орд»), що, як вважали, походив від древніх 
богів. Таким харизматичним королем був гунський Аттіла, і саме 
він, як і слід було чекати, став щонайперше королем у 
давньогерманських піснях35. Готи наслідували приклад гунів і, 
як свідчить Йордан (551 p.), склали перше Германське королівське 
родове дерево, яке виводило родовід правителів безпосередньо 
від божественних пращурів. Що на створення цього нового 
чоловічого військового союзу (Mannerbiinde) Готів надихнула 
тюркська Хозарська держава, то створення Готської харизма- 
тичної династії, подібної до династії тюркських каганів (тюрк’яко- 
нунґів), видавалося справою привабливою і необхідною. Харизма- 
тичне походження набуло першорядного значення, однак 
Готський титул «rei&s» не відповідав цьому. Тому було віднайдено 
відповідний титул — k o n u n g r , «людина божественного 
походження», слово, що походило від kunja-36. У «Крузі земному» 
введення цього нового титулу пов’язане з Інґлінґом ДюГГві:

Mööir D yggva var D rött, döttir

Danps konungs, sonar Rigs, er

fyrstr var konungr kallaör ä 
danska tungu.
Hans attmenn hgföu ävallt

siöan konungsnafn fyrir it 
®zta tignarnafn.
Dyggvi var fyrst konungr 
kallaör sinna aettmanna, en äör 
varu j)eir drottnar kallaöir, 
en konur J>eira drottningar,

en drott hirösveitin.
En Yngvi eöa Ynguni var

kallaör hverr )>eira aettmanna

М атір ’ю Д ю ґґві була Д ротт, 
дочка
конунґа Д ан па, сина Р іґа; він [Данп] 
був перш им,
кого назвали  конунґом  [королем] 
данською  [нордійською ] мовою. 
Відтоді його родичі завж ди  вваж али  
ти тул
конунґа званням  найвищ ого 
рангу.
Дюґґві був першим серед своїх родичів, 
кого н азвали  конунґом; до цього їх 
називали  «дроттнами», їхніх ж інок 
«дроттнінґами», а королівську 
друж и н у  
«дроттами».
О днак кож ен з роду [Інґлінґів] 
завж ди
називався  Інґві або Інґуні, а всі



284 П оезія та міф як  історичні джерела

alla ævi, en Y nglingar allir saman. разом — Інґлінґам и.
D rótt dróttning var systir Dans Пані Дротт була сестрою конунґа Дана
konungs ins m ikillâta, ег Гордого, за чиїм
DanmQrk ег vió kennd37. ім ’ям названо Д анію 38.

Ріґ — давній титул правителів (=ґотськ. reiksy кельтського 
походження) — означав бога Геймдаля, прародителя різнома
нітних класів людства. Його діяльність у міфологічній формі 
представлена в еддичній «Пісні про Ріґа»39.

В епізованому міфі «Круга земного» Ріґ виступає батьком 
першого конунґа (так само, як і в «Пісні про Ріґа»). Цікаво те, 
ідо син Ріґа, перший, хто носив титул конунґа, одержав своє 
ім’я від річки Дніпро (Данп), а його син також був пов’язаний 
із Східною Європою. Ще 1887 року Гайнцель пояснив ім’я Дан[р] 
як похідне від аланської назви Танаїсу — Дан (від сарматського 
Dân)40. Навряд чи випадковою є та обставина, що обидва ймен
ня — Данпр та Данр (які зустрічаються разом також і в 49-й 
строфі «Пісні про Ріґа») — з’являються у зв’язку з введенням 
нового титулу41. Маємо, таким чином, ще один переконливий 
доказ саме східноєвропейського походження ідеї конунґа як 
правителя. Див. також с. 588.

Перший Германський королівський родовід зберігся у праці 
Йордана «Ґетика» (551 рік). Як і в інших місцях твору, Йордан 
використовував працю офіційного остроґотського історика, 
знатного римлянина християнського походження, консула і 
сенатора Флавія Маґнуса Аурелія Кассіодора (бл. 530 p.). У 
посланні до римського сенату в 533 році гех (король) італійських 
остроґотів Аталаріх (526—534), онук і послідовник великого 
Теодоріха, згадував особливі заслуги Кассіодора42, який за 
королівським наказом збирав давні остроґотські пісні і в такий 
спосіб зберіг історію остроґотських королів.

Згідно з розшуками цього католицького християнського 
автора, особистого друга папи римського, прародителі ґотської 
Амалійської династії були «не прості люди, а напівбоги, що 
називались Ансісами» (non puros homines, sed semideos id est Ansis 
vocaverunt). Першопредком божественного королівського роду 
був герой Ґапт43. Я згоден з Карлом Гельмом (на противагу Яну 
де Фрісу та іншим) у тому, що немає підстав для ототожнення 
цього Ґапта з одним із епітетів Одіна (Ґауті, Ґаут, Герґаут тощо), 
які наводяться лише в пізніх нордійських джерелах44. Свідчення 
«Битви ґотів з гунами» дають підстави вважати, що покровителем



ґотів швидше був Тюр (Angan-Tyr), а не Одін. Гейдрек — епічна 
іпостась Тюра — не тільки вступає в інтелектуальне змагання 
з перевдягненим Одіном (Ґестумблінді), а й зважується 
атакувати його своїм мечем Тюрвінґом. Цю міфологему можна 
пояснити спогадами про боротьбу за вищість між Тюром 
(<tlwaz<індоевроп. *dieus)Ab і Одіном.

У бургундському «Зведенні законів короля Ґундобада» (474— 
516) згадані лише чотири королівські пращури46. Більш 
інформативною є передмова до ланґобардського «Зведення 
законів, укладеного королем Ротаріем» (636—652). У ній подано 
не лише перелік сімнадцяти давніх ломбардських королів, 
починаючи з Аґільмунда з роду Ґуґінґів, разом з інформацією 
про відповідний клан (подібно до переліку давніх протобулгар- 
ських королів VII та VIII ст.), але також і родовід самого короля 
Ротарія до десятого коліна (ім’я його першого пращура було 
Обтгора)47. Однак у цьому «Зведенні» Одін не згадується.

Так звана «Origo gentis Langobardorum» («Походження 
Ланґобардів»), укладена приблизно на ЗО років пізніше (бл. 
670 року)48, додає до існуючої офіційної королівської традиції 
міф про Діоскурів та про божественну особу Ґодана (від Wodan 
=англосаксонське Woden-Одін)49 і, можливо, є переробкою 
англосаксонського епізованого міфу. Ломбардськими Діоскурами 
(на зразок англосаксонських Генґіста і Горси) були Юбор/ Ybor 
та А ґ іо /Agio, останній був батьком Аґільмунда. Годан виступає 
як бог, що роздає перемогу, однак вплинути на нього могла 
лише його дружина Фрея (давньосканд. Frigg); до неї зверталися 
за допомогою матір ломбардських Діоскурів Ґам б ара /Gambara.

Воден з ’являється в родоводах англосаксонських королів 
як божественний прародитель. Спершу в праці Беде «Historia 
ecclesiastica gentis Anglorum» («Церковна історія англійців») 
(731 p.), де виступає прапрадідом англосаксонських Діоскурів 
Генґіста і Горси. «З усього видно, — пише Кеннет Сайзем 
(Sisam), — що через два покоління після написання «Історії» 
Беде (731 р.) існувало систематичне збирання королівських 
Родоводів, що засвідчено  «В еспассіанською  групою» 
манускриптів Неннія та [англосаксонською] хронікою»50.

Культ Водана/Водена не простежується серед саксів аж до 
англосаксонської колонізації V—VI ст.51, й існують докази до 
ТОГО, що з ’являється він спершу як покровитель переможних 
англосаксонських піратських угруповань та колоністів. Однак 
Воден англосаксів ще не був аристократичним та лукавим Одіном
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давніх скандинавів. Френк Стентон на підставі аналізу англій
ських топонімів дійшов висновку, що сліди культу Водена широко 
розповсюджені по всій Англії і саме це «виокремлює його з тієї 
аристократичної міфології, коли династичні традиції огортали 
його, і зводить до священних місць в сільських місцевостях. 
Вони [ці сліди] ясно вказують на те, що Воденові поклонялися 
простолюдини основних трьох народів, з яких складалася 
тодішня англійська нація. Народний елемент у його культі 
вирізняється більш чітко ще й тому, що, як відомо, він був 
єдиним богом, якого англійські народи наділяли прізвиськом»52.

Таке уявлення про бога Водена збереглося в давньосканди- 
навському виразі «Ódinn Saxa god», тобто «Одін, бог [англо]- 
саксів»53.

«Епоха вікінгів» розпочалася із своєрідного повторення 
досвіду англосаксонської морської експедиції на Британські 
острови. Зрозуміло, що, прагнучи повторити успіх попередників, 
нові шукачі пригод мусили перейняти й англосаксонський культ 
Водена, а невдовзі, захоплені широкими морськими та торговими 
операціями, вони ще вступили в контакт з тюркською Хозар
ською державою. Розквіт цієї процвітаючої торгової держави та 
древньої аристократичної степової (індоєвропейської) релігії 
Mànnerbiinde забезпечувався іранськими аристократичними 
кланами (серед них — аланські Ас-и) та тюрками. В результаті 
контактів цієї держави з вікінгами та спільного підприємництва 
в VIII та IX ст. серед мобільної вікінґівської аристократії 
з ’явилася нова аристократична версія витонченого Одіна. 
Народного «Одіна, бога [англо]саксів» замінив Одін Тюрк’яко- 
нунґ, аристократичний імператор тюрків. І саме цей другий Одін 
(Аса-Одін) в «Пролозі» твору Сноррі Стурлуссона та в перших 
розділах «Саґи про Інґлінґів» здійснює тріумфальну подорож 
на північ, а згодом заполонює уяву аристократичного прошарку 
жадібних до здобичі та пригод вікінгів.

Тюркір, Тю ркланд і тю рк’яконунґ

Зв’язки Одіна з Тюркландом і тюрками, що на них указує 
Сноррі, ніколи не сприймалися всерйоз Германістами. Науковці 
або відкидали їх як безглуздя, що, скажімо, зробив Еліас Вессен 
у своєму виданні 1976 року «Саґи про Інґлінґів»54, або ж 
обмежувалися стислими коментарями, як це зробив Фелікс
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Ніднер у примітці до свого німецького перекладу «Круга земного»: 
Тюркланд — «держава сельджуків у Малій Азії (від 1073 р.)»35.

Подібне ставлення підтримувалося й щодо іншого, важливішого 
давньоісландського faux pas*, зробленого не менш відомим 
ісландським письменником Арі Мудрим (1067— 1148), загально
визнаним істориком за свій критичний підхід. Згадуючи в своїй 
«Історії Ісландії» (напис, бл. 1120— 1130 pp.) Інґві, він зазначає, 
що це був бог Інґві — Фрейр, прародитель знаменитої 
королівської династії Інґлінґів, і називає його (horrible dictu!)** 
«тюрк’яконунґом» Tyrkjakonungr, тобто «королем тюрків»56. Такий 
грубий прорахунок змусив Андреаса Гойслера написати моно
графію про ісландську [псевдо]наукову протоісторію, де він 
заперечив будь-яку історичну традицію, що була б в основі 
твердження Арі. Дюмезіль у цьому питанні займає однакову з 
Германістами позицію. Насправді він ніколи навіть не згадує тюрків, 
так наче в його в усіх відношеннях надійних джерелах не вживається 
це визначення в контексті, що заслуговував би на увагу.

Згідно з Гойслером, було три стадії формування ісландської 
наукової протоісторії. Започаткована вона була Арі, котрий 
діставав усні повідомлення від свого старшого колеги Семунда 
Мудрого (1054— 1133)57, а той, судячи з усього, коли навчався 
в Парижі, прочитав версію першої редакції франкської хроніки 
Фредеґара Схоластика (написан. бл. 658—661 pp.). У цій хроніці, 
що викладає троянське походження франків, згадуються і тюрки: 
після падіння Трої дві групи троянських утікачів досягли 
берегів Дунаю в Тракії. Там вони розділилися; одну групу очолив 
король Франкіо, котрий, таким чином, став прародителем 
франків (Franci); другу — король Торхот, засновник natio 
Torchorum. Саме остання назва й була інтерпретована Семундом 
як тюрки=давньоісландське Тугкіг58, і в такий спосіб дві 
географічні назви, Тракія і тюрки, потрапили в обіг до ісландської 
науки. На думку Гойслера, Арі додав ще гру слів: Às — «член 
асірської групи богів» Асія=Азія59.

Через вісімдесят років (бл. 1200-го), пише Гойслер60, 
невідомий автор частково збереженої «Саґи про Скйолдунґів» 
використав другу редакцію хроніки (Псевдо-)Фредеґара 
(=Фредеґара II) «Liber Historiae Francorum», що ще називалася 
♦Gesta Francorum» («Діяння франків»), складеної 727 року. За

* Промах (фр.).
** Страшна річ! (лат.).



Фредеґаром II, троянські втікачі, пропливши через Танаїс і 
Меотіс на північ Чорного моря, зупинилися в (уявному) місті 
Сікамбрії. Після того як вони здобули перемогу над аланами, 
ворогами Риму, імператор Валентініан І дарував їм у 364-- 
367 рр. ім’я «франки»61, одначе, не бажаючи сплачувати данину 
римлянам, франки переселилися у басейн верхнього Рейну.

Оскільки в праці Псевдо-Дареса не згадуються тюрки, то 
автор «Саґи про Скйолдунґів» мусив, на думку Гойслера, 
запровадити це, спираючись на свої нові знання з географії. 
Йому було відомо, що Троя лежала в Малій Азії і що в його 
часи півостровом володіли сельджуки62. Із «Саґи про Скйол
дунґів» Сноррі взяв назви тюрків, Танаїсу та Меотісу й увів їх 
до своєї «Саґи про Інґлінґів»63.

Третя стадія наукової протоісторії відбита невідомим 
упорядником «Прологу» до «Обманювання Ґюльві» Сноррі, 
«Прологу» до «Едди» Сноррі (Formali). Гойслер заперечив 
авторство Сноррі цього тексту (найдавніший манускрипт, Co
dex Upsaliensis, «Уппсальський кодекс», датується прибл. 1300 
р.)64. Той невідомий упорядник мав у своєму розпорядженні 
давньоскандинавську версію праці Псевдо-Дареса Фригійського 
«Саґи про троянців» (XIII ст.). Там Троя перетворилася на 
столицю давньонордійських богів, а Пріам — на їхнього 
прародителя. Скіфію було опущено, а Тракію знову відновлено^. 
Упорядник використав англосаксонські королівські родоводи, 
щоб заповнити довгий період між Пріамом та мандрівками Одіна.

[Псевдо]наукова протоісторія, ясна річ, відіграє свою роль і 
в обох версіях «Історії франків» (Псевдо-)Фредеґара (Фредеґара І 
і II)66. Перша половина VII ст. знаменує перший політичний 
союз, установлений у Європі, що його склали Візантія, держава 
в центрі, тюрки (хозари) на сході й франки на заході. Коли 
629 року імператор Гераклій, друг і тесть могутнього тюркського 
імператора Т’онґ Ябгу Кагана, визнав франкського короля 
Даґоберта І своїм союзником, то відроджена національна гордість 
франків вимагала від них довести шляхетність свого походження. 
А що Візантія була Східним Римом, а Рим за часів правління 
Авґуста (31 р. до н. е. — 14 р. н. е.) вже знайшов своє коріння 
в Трої («Енеїда» Вергілія), було цілком природно, щоб франки 
наслідували такий приклад. З метою більшої переконливості 
було доречним вивести своїх пращурів як могутніх тюрків із 
Трої. Це пояснює особливість легенди про Трою (Псевдо-) 
Фредеґара (бл. 658—661 рр.).
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у 727 році, за часів царювання Карла Мартеля (717—741), 
друга і прихильника папи, (Псевдо-)Фредеґарові II («Liber Historiae 
F ran co ru m » )  вже можна було не вишукувати доказів рівності 
франків з іншими державами. Тепер потребувалася цікава ле- 
генда, ідо увагомила б їхнє походження. Як довів угорський 
учений Александр Еккгард, освічений упорядник створив свою 
привабливу історію, склавши докупи уривки з таких джерел: 
«Етимології» Ісидора (9. 2. 100— 101), «Римської імперії» Йордана 
(234; [вид. Моммсена, MGH АА V (1882), с. 30], 309 (вид. 
Моммсена, с. 39), «Хронікону» Жерома-Еусебія (під роком 377-м) 
та «Історії» Григорія Турського (2. 19). Упорядник, одначе, 
проігнорував той факт, що народ, який він звеличив, називався 
в тих джерелах не франками, а саксонами, їхніми сусідами67.

Інґві, або Інґві-Фрейр, був одним з найважливіших давньо- 
нордичних богів. За словами Адама Бременського (запис прибл. 
1076 р.), ідол Інґві (Фрікко) стояв поруч з ідолами Одіна і Тора 
в уппсальському храмі у шведському Упланді68. Інґлінґи, що 
евгемеристично виводили свій рід від Інґві, вважалися на Півночі 
найстародавнішою і найвідомішою королівською династією. І якщо 
Арі, сам один із нащадків Інґлінґів, доводив, що Інґві був 
«тюркським конунґом», можна виснувати, що цей титул певного 
часу був настільки вагомий, що можна було його пов’язати з 
богом Інґві-Фрейром.

Тюрки почали масово проникати в прикордонні області 
Анатолії лише після 1070 року, внаслідок приходу до влади 
тюркських ( Тйгктеп) сельджуків на мусульманському Близькому 
Сході. Походячи з кочовиків та найманців у династії Караханідів, 
тюркських імператорів Центральної Азії, сельджуки стали тепер 
повелителями осідлих держав, спершу (1040 р.) Хорасану, а 
згодом (1055 р.) Персії та Іраку. Великі сельджуки (як їх назвали 
історики), захопивши Хорасан, не мали наміру загарбувати 
візантійські території в Малій Азії, тому, обернувшись з вождів 
войовничого Männerbünde в осідлих правителів іранського типу, 
мусили позбавитися від кочовиків, своїх власних родичів, оґузів- 
тюрків, яким завдячували успіхом. З цією метою Тоґрул Бег 
(пом. 1063 р.), покоритель Баґдада, послав племена оґузів на 
За*ід, до мусульманських кордонів, і там їх тримав, дозволивши 
Робити наскоки й . походи на осідлі християнські держави: 
Вірменію, Грузію та Візантійську імперію69.

Перемога Альпа Арслана (1063— 1072) коло Манзикерта 
U071) стала у візантійській історії першим фактом захоплення 
в полон варварами імператора. Це виявилося несподіванкою і 
10 7-142
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для самого переможця, не готового цим скористатися, але наочно 
показало, що влада Візантії над Анатолією була мізерною, кочові 
оґузи разом з мусульманськими прикордонними воїнами 
(gâzî — ярли) почали урізати собі шматки території. Дві групи 
діяли найуспішніше. На півночі — данішмендіди, очолювані 
Данішмендом Агмадом Газі (пом. 1104 p.), гаданим нащадком 
арабського правителя Батталя Ґазі, що загинув 740 р. у поході 
на візантійські землі. На півдні — гілка великих сельджуків, 
так звані румські (візантійські, себто анатолійські) сельджуки, 
що їх очолювали Сулейман (син Кутлуміша; прибл. 1077— 1086) 
та його син Сулейман (Килидж Арслан І; 1092— 1107)70. Утім, 
до другої половини XII ст. румські сельджуки лишалися тільки 
провінційними правителями з применшеними титулами — «шах» 
(перське) та «малік» (арабське); вони ще залежали від хора- 
санських великих сельджуків, котрі, в свою чергу, виступали 
не верховними тюркськими правителями, а мусульманськими 
султанами (sultan, досл.: «влада»), політичними представниками 
єдиного правовірного ісламського владаря — Багдадського халіфа 
з династії Аббасидів71. Отож ні за яких обставин румські сель
джуки не могли бути згаданими як носії титулу тюрк’янонунґ, 
себто каган.

Скандинави й нормани з Нормандії, Англії та Італії, які 
часто служили в королівській охороні в Константинополі, а 
пізніше брали активну участь у хрестових походах, чудово 
розбиралися в цих зв’язках. Невідомий норманський хроніст з 
Італії зберіг для нас безпосередній опис подій першого Хресто
вого походу (1096— 1099). Незважаючи на те, що його праця 
«Gesta Francorum et aliorum Hierosolimitanorum» («Діяння франків 
та їхніх союзників під час походу на Єрусалим») була видана 
духовноїр особою в Єрусалимі, бл. 1099— 1101 pp., у ній 
присутній погляд воїна72.

У 1097 р. супротивник, з яким зіткнулися хрестоносці на 
шляху з Анатолії до Єрусалима, складався не виключно з тюрків: 
«multitudo Turcorum et Araborum et Saracenorum et aliorum quos 
enumerare ignoro» (c. 46); «statim autem venientibus militibus nostris, 
Turci et Arabes et Sarraceni et Angulani et omnes barbare nationes 
dederunt velociter fugam per compendia montium et per plana loca. 
Erat autem numerus Turcorum, Persarum, Publicanorum (Pauliciani), 
Saracenorum, Angulanorum aliorumque paganorum CCCLX milia, 
extra Arabes, quorum numerum nemo seit nisi solus Deus» (c. 48); 
«idem vero [червень 1098 p.] Curbaram (Kurbaya) congregavi
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innumcras gentes paganorum, videlicet Turcos, Arabes, Saracenos, 
publicanos, Azimitas, Curtos (Курди), Persas, Agulanos et alias multas 
gentes innumerabiles* (cc. 110, 112).

Правитель римських сельджуків Сулейман не носив титулу 
короля (гех), а називався dux: «Postquam veroTurci, inimici Dei et 
sancte Christianitatis, omnino fuerunt devicti, per IV dies et noctes 
fugientes hue et illue, contigit ut Solimanus [Qilij-Arslan] dux illorum, 
filius Solimani veteris, fugeret de Nicena (Nicea), qui invenit X milia 
Arabum...» (c. 52).

Навіть правитель великих сельджуків називався не королем 
тюрків, а перським султаном; справді верховну владу халіфа з 
Аббасидів доскіпливий норманський спостерігач також розгледів: 
«Curbaram (Kurbaya) princeps milicie soldani (sultan) Persie (на той 
час Великий Сельджук Барк’ярук, 1092— 1104), dum adhuc esset 
Corrozanum (Khorasan), quotiens Cassianus ammiralius Antioche 
legationem ei misit quo sibi succurreret in tempore opportuno... 
cumque jam habuisset maximum exercitum Turcorum, ex longo 
collectum tempore, et licentiam occidendi Christianos acceptisset a 
calipha (халіф), illorum apostolico, ilico inchoavit iter longe vie 
Antiochie» (c. 110).

Інший норман, цього разу з Нормандії, написав бл. 1200 р. 
п а м ф л е тн е  profectione Danorum in Hierosolymam», в якому 
говорить про «язичників» загалом, не виокремлюючи тюрків73.

У «Leiöarvisir» ісландського абата Нікуласа Берґссона, праці, 
створеній на основі паломництва, здійсненого ним у 1154 p., 
говориться, що мис Хелідонія на південь від Атталії/Анталії 
(Яланданес, сучасний турецький Ґелідонія-бурну) лежав у 
Тюркланді (див. «Додаток».4, с. 728). «Тюркланд» тут, одначе, 
скоріше за все пізніше слово, оскільки в 1154 р. ця область 
(зокрема, її морська частина) ще перебувала повністю в руках 
Візантії; вона була захоплена правителем румських сельджуків 
Кау-Хусравом І лише 1207 року74. Такі сумнівні «фактологічні 
Джерела» навряд чи можна взяти за підгрунтя для пов’язування 
Трої з турками-сельджуками, як це запропонував Гойслер.

Так само як гр ік к * я к о н у н ґ , титул, що його вживали 
візантійські імператори (ó ßacifctoq), давньоскандинавський 
епітет тюрк’яконунґ означав найвищого тюркського правителя, 
кагана (qayan), імператора степу. Цей правитель, як і нордичні 
правителі давніх часів, сповідував релігію чоловічого союзу 
(Männerbünde) і тому краще відповідав ролі прародителя 
відомого клану Інґлінґів, ніж осілий в Ірані правитель сельджуків, 
10*



поширювач і активний заступник ісламської віри, що була 
особливо спрямована проти християнства за часів хрестових 
походів.

Тюрк’яконунґ, змальований Арі, також не мав нічого спільного 
з книжними оповідками франків про Трою. Цей важливий епітет 
можна скоріше витлумачити як епічний відбиток справжньої 
минувшини, близьких зв’язків між нордійцями й тюркськими 
хозарами з VIII по X ст., в часи, коли ще дійсно існував 
тюркський імператор, Tyrkjakonungr — хозарський каган (див. 
також сс. 236 і 589).
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В анаквісль і В анагейм /В аналанд

Дюмезіль назвав визначення Сноррі В ана-квісль-Танаїс  
=Дон «найневдалішою грою слів»75. Ванаквісль, одначе, не був 
ані вигадкою Сноррі, ані грою слів.

Французькі вчені, уповноважені складати «Діяння» або 
«Подвиги» норманських герцогів (Дудо, пом. 1029 р.; Вільям 
Жюм’езький, бл. 1072 р.), цілковито спиралися на латинську 
християнську наукову традицію і не заглиблювалися в до
християнський світ далеких північан, щоб зберегти його для 
нащадків. До того ж географія не була їхнім фахом.

Натомість Роджер II (1105— 1154), король норманської Сицилії 
і пристрасний географ, навчав свого марокканського учня аль- 
Ідрісі (1100— 1166) долучити до свого географічного компендіуму 
і «мапи світу» не лише сучасний йому матеріал про торговельні 
маршрути, а й географічні дані, що спиралися на досвід нордійців 
IX—X ст. У праці аль-Ідрісі можна зустріти термін «Елліпалтар», 
ужитий для означення шляху скандинавів через Азовське море 
і відомий із «Саґи про Гаральда Хороброго»; латинську 
етимологію назви «Балтійське» (порівн. з Адамом Бременським) 
і дані щодо розташування Трої на схід від річки Дон. Танаїс/ 
Дон, будучи «рукавом» (давньосканд. Ауи/) власне Дону та ще 
шести річок — Сіверського Дінця та його п’яти приток, 
описується аль-Ідрісі як у тексті його праці «К.іїаЬ піюііаі аі- 
ши^ая», так і на мапі. У відповідному розділі (6.5) вчений пише: 
«Шість великих річок [Сіверський Донець з його притоками] 
змішують свої води з вищезгаданою річкою Русія [=Доном]; 
витоки тих річок знаходяться в Ріфейських горах [порівн. «Саґу 
про Інґлінґів» Сноррі, розд. 5]... Долини населяє народ ап-ИЬ’гуЬ.



Вони мають шість міст-фортець уздовж  цих річок...» (На мапі 
аль-Ідрісі наведено назви всіх ш ести м іст )76.

Археологічні розкопи в басейні Сіверського Дінця виявили 
нещодавно групу з дванадцяти білокамінних фортець Салтово- 
ДОаякської культури VIII—IX ст. А що жодне з арабських джерел 
(за винятком аль-Ідрісі) не згадує цих міст, то слушно зробити 
висновок, що праця аль-Ідрісі відбиває фрагмент замаскованої 
нордичної ( Норманської) географічної традиції.

Звідси назва Тана-квісль, «рукав Танаїсу», має давню й міцну 
традицію. Але що можна сказати про Вана-квісль? Згідно з «Саґою 
про Інґлінгїв» (розд. І), «земля навколо Вана-квісль називалася 
Ваналанд». Оскільки ж Вана-квісль було іншою назвою Тана- 
квісль (за тим самим джерелом), то Ваналанд була земля з 
обох берегів Танаїсу/Дону.

Приблизно між 635-м і 665 рр. навколо Меотісу і пониззя 
Дону оноґур-булгарський правитель Кубрат заснував державу 
Велика Булгарія, що мало відрізнялася від попереднього 
Боспорського царства. Після смерті Кубрата на країну напали 
тюркські хозари, міцніюча сила на тій території. Боротьба проти 
хозар викликала міграцію трьох груп протобулгар у 670-х роках; 
ті, що лишилися, уклали мир з переможцями й визнали верховну 
владу хозарського кагана77.

Назва Önoyur (оноґур), алтайська племінна назва, складається 
з двох компонентів, де перший числівник: ön у слові önoyur 
означає «десять». Нерідко подібні назви зустрічаються в ско
роченій формі, складаючись із власне числівника; скажімо, слово 
наймач , назва протомонгольського племені, означає «вісім». 
Гунно-булгарський відповідник тюркського ön був vän7S.

Тюркські хозари, перш ніж напасти на ванів (оноґурів-булгар) 
У першу половину VII ст., захопили більшу частину держави 
аланів на Північному Кавказі. Активні в торгівлі алани добро
вільно підкорилися новій і могутній імперії й невдовзі ввійшли 
До її правлячої верхівки. Ісламські джерела насправді розрізняють 
Дві групи аланів: властивих аланів, араб. al-Län, і асів, араб, al- 
•̂у79. Абуль-Фіда (прибл. 1321 р.) навів стародавній переказ, 

згідно з яким аси були тюркським (тобто тюркізованим, очевидно 
політично) племенем, що жило по сусідству з al-Län (аланами), 
мало однакове з ними походження й сповідувало ту саму 
Релігію80.

У другій половині VIII ст., коли нордичні торговці й шукачі 
ирнгод почали проникати в Хозарську імперію, там ще збереглися
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згадки в епічній традиції про велику війну між турками й асами, 
з одного боку, і ванами (оноґур-булгарами) — з другого, а також 
про укладений потім мир.

Іранські алани увійшли в міцний союз з Германськими воїнами 
протягом міграційного періоду, зокрема з Готами та вандалами81. 
Отож цілком вірогідно, що алани з Хозарського каганату, котрі в 
політичному плані були тюрками (хозарами), а в етнічному — асами 
(тобто іранцями), передали скандинавським торговельним і 
військовим ватагам тогочасну версію степової традиції, що пізніше 
стала відома як релігія народу тюрків ( Тугкіг), або асів С&іг).-

Основні міфологеми степової релігії, що їх відкинули вже 
землеробські племена Германців, знову відродилися в новій 
версії. Боротьба першої та другої функцій проти третьої була 
перенесена в епічну оповідь, основу якої склала велика історична 
подія в Південно-Східній Європі.

Нордичні торговельні й військові ватаги діяли в Хозарському 
каганаті. Звідти вони привезли на Північ, де вже почав 
зароджуватися рух вікінгів, ту форму ідеології та релігії, що 
якнайкраще відповідала їхнім потребам. Таке перезапровадження 
давнішньої індоєвропейської релігії на півночі отримало пізніше 
епічне відображення у формі розповіді про подорожі Одіна з 
Тюркланду до Саксланду, Фракланду і Скандинавії.

З погляду цієї теорії, давньоскандинавське Уап-г можна 
ідентифікувати як протобулгарську назву (Уап>) Ван; Танаїс- 
Дон отримав другу назву, Вана-квісль  (річковий рукав [землі] 
ванів), а територія навколо його пониззя стала відомою як 
«земля» чи «домівка» ванів (Вана-ланд, Вана-гейм).

Svlt>jó5 in Mikla еба kalda

Відомості про Svi])jód in Mikla eda kalda, або «Велику і 
Холодну Швецію», містяться в «Сазі про ІнґлінГів», у розділах 1-му 
і 5-му. Хоч і не дуже докладно, вони, одначе, дають достатньо 
інформації для встановлення конкретної, географічно визначеної 
території. «СаГа про ІнГлінГів» наводить такі відомості: Швеція 
Велика чи Холодна лежала на північ від Свартагава/ S v a r t a h a f  
(Чорного моря; розд. 1); за територією її можна було порівняти 
із Серкландом Великим (Країною Сарацинів) або ж з Блаландом 
Великим (Країною Чорних Людей, Африкою); жили там різні 
народи з різними мовами; північну (менш вивчену) частину



заселяли велетні й карлики (розд. 1); вона була «необроблена 
через мороз і холоднечу» (розд. 1); південною частиною текла 
річка Танаїс, яку скандинави називали Тана- (Вана-) квісль 
(«рукав Тана/Вана») і яка впадала в Свартагав (розд. 1). 
Відділяло ту землю від інших країн велике гірське пасмо, що 
тяглося з північного сходу на південний захід (розд. 5). На 
захід від річки Тана- (Вана-) квісль лежала Європа, на схід — 
Азія. Свартагав не означає власне Чорне море; термін включає 
в себе також і Азовське море, яке на мапах аль-Ідрісі (1154) 
також не зображувалося як окреме. Танаїс — це класична назва 
річки Дон; термін «рукав Танаїсу» (Тана- (Вана-) квісль) 
стосується території, що включає в себе Дон, його найбільшу 
притоку, Сіверський Донець, з п’ятьма притоками останнього, 
що також, як ми бачили, описав аль-Ідрісі. Річка впадає в 
Таганрозьку затоку Азовського моря. Дві частини гірського пасма 
розпізнаються як Волзька височина (гірське пасмо, що тягнеться 
на північний схід) і Середньоросійська височина (гірське пасмо, 
що тягнеться на південний захід). Такі кордони території, що її 
давні скандинави називали Великою чи Холодною Швецією — 
басейн середньої Волги та Оки.
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Асґард/Тюркланд, Троя та Тьмуторокань

Порівняльний аналіз текстів «Саґи про Інґлінґів» (Іс) Сноррі 
Стурлуссона з його «Прологом» до «Едди» відкриває інформацію 
про Асґард/ Àsgardr, Тюркланд і Трою та їхній взаємозв’язок: 
землі в Асії на схід від Тана-. (Вана-) квісль (=Дон) називались 
Асаланд або Асагейм; їхньою столицею був Асґард, а правив там 
Одін (Іс, розд. 1). Одін мав великі володіння і в Тюркланді (Іс, 
розд. 5) — нордичній назві для Трої; Троя (Трой) лежала коло 
Центру землі (СнЕ, «Пролог», розд. З [4]); Тюркланд лежав на 
південь від гірського пасма, що формувало північну частину Великої 
або Холодної Швеції (Волзьку височину та Середньоросійську 
височину, Іс, розд. 5). Висхідною точкою подорожі Одіна з Іс (розд. 
5) був Асґард, тоді як СнЕ називає Тюркланд («Пролог», розд. З 
І4]). Троя мала звичаї тюрків (СнЕ, «Пролог», розд. 5).

Ці відомості наводять на думку, що Сноррі вважав Тюркланд 
Другою назвою Асґарду і що обидві назви за interpretatio Graeca 
Vel Romana відповідали класичній Трої.

Якщо Асґард/Тюркланд відповідав Трої, то Троя Сноррі 
Стурлуссона лежала на схід від ріки Тана- (Вана-) квісль (=Танаїс,
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Дон). Такий висновок дійсно був зроблений, однак не Сноррі 
Стурлуссоном і не пізнішим укладачем «Прологу» СнЕ, як 
визначає його Гойслер.

Найпередовішим політичним утворенням нордійців XI ст. було 
герцогство Нормандія у Франції з центром у Руані; з XII та XIII ст. 
таке значення мало королівство (regno) Сицилії. Дональд Е. 
Квеллер зазначає, що його реформатор Роджер II (граф 1105— 
1130, король 1130— 1154) «поєднав асимілятивні і організатор
ські здібності норманів з управлінським досвідом та інституціями 
греків і мусульман для формування наймогутнішого державного 
правління у Західній Європі. До цього уряду входили незалежні 
від класу феодалів професійні чиновники, головним чином 
підприємці, багато з яких були іноземцями, в тому числі й 
мусульманами»82. Одним з мусульманських чиновників був і 
арабський географ аль-Ідрісі. Принц марокканський і при
дворний географ, він 1154 року написав підручник загальної 
географії, що спирався на арабські та нордичні інформаційні 
джерела. До підручника входило і велике зведення «Mappa 
Mundi» («Карта світу»). На цій карті, в шостому відділку 
сьомого клімату, значилася і \^T rò y à , тобто Троя, розташована 
на схід від ріки дь** Tàn-Àlwi (так Ідрісі називав Танаїс), біля 
її впадіння в Готську затоку ^  (GutiinY3.

Інтерес до давніх легенд про Трою відродили два анонімні 
середньовічні латинські псевдоісторичні твори (перекладені з 
грецької). Перший — це вигаданий щоденник облоги Трої, 
буцімто складений Діктісом Крітським (бл. IV ст. н. е.); другий, 
гірший варіант, мав назву Daretis Phrygii, «De excidio Trojae 
historia» (бл. 400—600 pp. н. e.)84.

Протягом перших десятиліть VII ст. Псевдо-Фредеґар 
Схоластик, прагнучи встановити походження франків, ви
користав легенду про Трою і, відповідно до неї, інтерпретував 
франків як одну групу втікачів із Трої85. Першим національно 
свідомим правителем франків (і покровителем Фредеґара) був 
Даґоберт І (629—639). Скориставшись легендою Фредеґара, він 
підписував свої грамоти як «ex nobilissimo et antiquo Trojanorum 
reliquiarum sanguine nati»86. Після цього кожен новий христи
янський європейський народ намагався подолати свій комплекс 
неповноцінності, використовуючи невичерпний потенціал історії 
про загибель Трої та переселення переможених героїв, адже 
можливість відшукати серед них своїх знатних предків була 
практично безмежною.
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Новий поштовх до відродження троянської легенди, 
породжений 1050 року працею ченця Бернарда «De excidioTrojae» 
(«Загибель Трої»), розвинувся в останні десятиліття XII ст. двома 
дуже впливовими поемами — французькою «Roman de Troie» 
у восьмискладових двовіршах (30000 рядків), укладеною 
бл. 1184 року Бенуа де Сент-Мор, а також латинською поемою 
в шести книгах «De bello Trojano» англійця Джозефа Екзе- 
терського (бл. 1187 року)87.

Лишається невідомим, як саме норманські вчені визначили 
місцезнаходження Трої на схід від Танаїсу, однак логічно 
припустити, що їхні висновки засновувалися на такому 
категоричному силогізмові: Танаїс є межею між Європою та 
Азією; Азія лежить на схід від цієї річки. Троя містилася в Азії, 
біля межі з Європою. Отож, Троя містилася в Азії, на схід від 
Танаїсу.

13 квітня 1185 року Ігор Святославич Новгород-Сіверський, 
другорядний князь Чернігівської землі, разом з іншими князями 
із своїх володінь, вирушив у похід до Половецького (Кип- 
чацького/Куманського) степу через басейн Дону та Сіверського 
Дінця. Ігор мав на меті відвоювати місто Тмуторокань 
(візантійську Таматарху; давньотюркський Тюмен Таркан), 
найпрестижніше з володінь чернігівської династії, віддане на 
користь Візантії його батьком Святославом тридцятьма роками 
раніше. Мета Ігоря добре відома з тогочасної придворної піс
ні — знаменитого «Слова про Ігорів похід», робота над якою 
була розпочата за наказом Ігоря 1199 року і завершена невідомим 
автором бл. 1201 року88.

Похід завершився трагічно для руських князів. Коли бояри 
в поемі розповідають верховному членові чернігівської династії, 
згодом київському князеві, Святославу Всеволодовичу (1181 — 
1194) про поразку, то використовують такий зворот89:

102. Се бо два сокола слЬтЬста 
сь отня стола злата поискати 
града Тьмутороканя, 
а любо испити шеломомь 
Дону.

Для опису шляху («тропи») і території, що її проходили вої 
Русі, в пісні вживається прикметник «Трояневий». Значення 
Цього прикметника стало причиною баталій між ученими
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протягом майже двохсот років, але й досі не визначене. Це 
слово зустрічається в трьох випадках:

14. О Бояне, соловію старого 
времени! абьі тьі eia пльки 
ущекоталь, скача, славію, по мьіслену древу, 
летая умомь подь облакьі, 
свивая славьі оба польї cero времени, 
рища вь тропу Трояню чресь 
поля на горьі.

76. Вьстала обида вт> силахт>
Дажьбожа внука: вступила дЬвою 
на землю Трояню; 
вгсплескала лебединими 
крьільї на синЬмь море, у 
Дону.

152. Которою бо бЬше насиліе огь 
земли Половецкьіи на 
седмомь вЬцЬ земли Трояни.

Нарешті, є фрагмент, де згадуються поруч Троя, з її знаме
нитими битвами, і Тмуторокань, розташована в гирлі Дону:

57—59. Бьіли сЬчи Трояни
минула [військові] лЬта Ярославля; 
бьіли пльци Олговьі, Олга 
Свягьславличя [бл. 1058— 1115].

Тьй бо Олег... [дід Ігоря Святославича і князь 
тмутороканський 1079, 1083— 1094 pp.] 
ступаегь вь злать стремень 
вь градЬ ТьмутороканЬ.

Немає жодних підстав сумніватися, що автором «Слова» були 
ототожнені Тмуторокань у гирлі Дону і класична Троя. І тут 
немає нічого дивного, якщо пригадати, що протягом XI та XII ст. 
Рюриковичі зберігали династичні зв’язки із скандинавськими 
династіями. Всі нові відкриття та культурно-релігійні події 
відносно швидко потрапляли до Стародавньої Русі. Скажімо, 
1197 року Колонська латинська хроніка відзначила появу 
вершника-привида, який називав себе Теодоріхом Берненським 
(Дітріх фон Берн, легендарний гіпостаз Теодоріка Великого, 
пом. бл. 526 р.) і напророкував недолю Римській імперії90. За



п’ять років (1204 p.) появу того самого привида Теодоріха 
згадано в Новгородському Першому Літопису, в повісті про 
завоювання Константинополя (київського походження)91.

Згідно з даними аль-Ідрісі, в Палермо зберігалося зібрання 
детальних звітів щодо шляхів на Русь та земель навколо Чорного 
моря; основна інформація надходила від руських та іноземних 
торговців та купців. Вони справді мали широкі можливості 
передавати інформацію про нові досягнення та відкриття вчених 
Палермо країнам Центральної та Східної Європи.

Таким чином, «Слово про Ігорів похід» свідчить не тільки 
про те, що «історична» Троя була розташована на схід від Дону, 
а й про те, що ця Троя відповідала найважливішому економічному 
центрові того періоду — місту Тмуторокані, яке після завою
вання його тюрками 576 року92 стало політичним і адміністра
тивним центром колишніх територій Боспорського царства, 
заступивши своїм значенням давню столицю Пантікапей (суч. 
м. Керч), і виконувало цю роль протягом хозарських часів та 
давньоруського періоду (аж до кінця XII ст.).
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Ґодгеймар

Ґодгеймар (однина — Ґодгеймр/Goöheimr) означав дослівно 
«обитель бога». Сноррі Стурлуссон (або джерело, яким він 
користувався) саме так розумів цей термін, адже в «Крузі 
земному» вживається подібний — Mannheimar, «Людська 
обитель»93. Сноррі наводить два еквіваленти для Ґодгеймів — 
вузький і широкий. Перший стосується Великої Швеції; другий 
включав ще Тюркланд і Ванагейм.

Ґудмунд Шютте, простежуючи долю назви «ґоти» в старо
давній Скандинавії, відкрив закон «Verballhornung (видозміню
вання) epischer Namen (епічних назв)»94. Під кельтським впливом 
До Готської назви додався компонент -peud («народ») Gut-piuda, 
Що в давньоскандинавській мові дав Gotpjöd>GoöpjdÖdby а ця 
форма вживалася в епічній пісні «Битва ґотів з гунами»96. Тут 
використано нову основу *God-(>Got-)% від якої і походять форми 
God-heimar/Goö-heimr і Goö-lQnd\ СнЕ зберегла висхідну форму 
Got-land як епічну назву Данії97.

«Upphaf» (збережений рукопис із XIV ст.) чітко ототожнює 
Goö- у формі Goö-lqnd з Goö- у Goö-pjöö, що, мабуть, відповідає 
Дійсності: «А потім земля, яку [тюрки й) асії звали Ґод-ландом



( God-lqnd), а народ [називався] Ґодтьйодами (God-pjód)». 
Невідоме епічне джерело, яким користувався Сноррі Стурлуссон, 
подібно до пісні «Битва ґотів з гунами», під виглядом народної 
етимології зберегло давню географічну термінологію Східної 
Європи. Тому назву «Ґодгеймар» слід розуміти не як «обитель 
бога», а як «обитель ґотів».

Чи має «[псевдо]наукова протоісторія» Сноррі Стурлуссона 
історичне підгрунтя? На це запитання Гойслера тепер можна 
відповісти однозначно — ТАК. Суперечки вчених довкола Сноррі 
Стурлуссона точилися тому, що він був передовсім поетом і за 
поетичним замислом подавав одні й ті ж самі події по кілька 
разів, щоразу під іншим кутом зору. Звертаючись до interpretatio 
Graeca vel Romana, Сноррі використав легенду про Трою. Іншим 
разом, коли він оперує даними з Германської міфології, то 
пояснює характер божества «чоловічих союзів» (Mànnerbiinde) 
у спосіб, який відповідав ведичному Мітрі; тоді він назвав його 
Одіном, однак зазначив, що це не просто Германський Одін, а 
Аса-Одін/ Àsa-Óóinn, Одін «чоловічого союзу» тюрків (себто 
хозарів) — їхній Тюрк’яконунґ.

У цьому розділі показано, що резиденція Аса-Одіна Асґард 
була містом Тмутороканню /Таматархою — спадкоємцем 
елліністичного Боспору, а також що назва «Вани» була назвою 
булгар-оноґурів. Тмуторокань була місцем зустрічі осідлих і 
кочових культур, центром міжнародної торгівлі, місцем, де релігія 
степового «чоловічого союзу» (.Mànnerbiinde) одержала хозарсько- 
тюркську інтерпретацію. Засвоєння титулу Тю рк’як о н у н ґа  
ісландською традицією свідчить, що престиж хозарських правите
лів ще зберігався протягом VII—X ст.

З іншого боку, оповідь про подорожі Одіна до країн 
Германського заходу символізує поширення хозарської версії 
ідеології Mànnerbiinde на Германський захід (див. про це с. 157).
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Поезія скальдів
Поезія скальдів як історичне
джерело

Поезія скальдів

На відміну від поем «Едди», поеми скальдів (skald, skald', 
hiróskald, «придворний поет») з IX по XIII ст. мають встановлене 
авторство. «Скандинавські скальди, по суті, були реєстраторами 
подій, глашатаями, людьми, чия професія полягала у лаконічній 
фіксації або увічненні пам’яті про події» (Frank, «Court Poetry», 
Р- 25). Розвиток поезії скальдів досягає апогею в XI ст. Подібно 
До арабської qasida, ця поезія складається з панегіричних пісень, 
однак, на відміну від арабських, вони складені за принципом 
силабічної версифікації. З близько ста типів ідентифікованих 
скальдичних віршів, мабуть, найдавнішим і, зрозуміло, 
найуживанішим був drottkvoett, або «придворна міра» (розмір), 
Що складається з восьмирядковгіх строф, по шість силабічних 
Рядків у кожній, і закінчується трохеєм. Однак у ролі синтак
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сичної одиниці виступали не строфи, а півстрофи, або гельмінґи 
(helmingr), розмежовані паузами. Отже, скальдична поезія є 
строфічною і, подібно до інших видів давньогерманської поезії, 
спирається на алітерацію та внутрішню риму. Вірш складається 
з двох піввіршів. «Хоча drôttkvœtt і був типом усної поезії, він, 
однак, мовби дотримувався концепції встановленого тексту» 
(Frank, «Court Poetry», p. 27).

Строфа називається вісою (visa, мн. — visur). Строфи гру
пуються або в довгі поеми, що мають назву драпа (drapa, мн. — 
drâpur), об’єднуючись спільним рефреном — стевом (stej), або 
в короткі поеми без рефрену, звані флокками (flokkr, мн. — 
flokkar).

Драпа, призначена для честолюбних панегіричних творів, 
звичайно складається з трьох частин (пор. із структурою 
арабської касіди): вступу (upphaf)\ основної частини, або 
stefjubâlkr («ядро викладу»), з рефреном; і висновок — slœmr 
(«витончений кінець»).

Скальд Еґіль Скаллагрімссон (бл. 910—990) створив нову 
форму вірша, так званий рунгент (run-hent), який, однак, не 
вживався так широко, як драпа. Рунгент відрізнявся чотири- 
силабічним розміром з кінцевою римою, однаковою для кожних 
чотирьох послідовних рядків. Розвивалися й інші форми, такі, 
як грюнгент (hryn-hent) — восьмисилабічна строфа, схожа на 
латинські релігійні гімни.

Подібно до арабської, скальдична поезія могла бути і сати
ричною, і пародійною. Такі строфи відомі під назвою «нідвіси» 
(niô-visur). Термін «лаусавіси» (lausa-visur) вживався для озна
чення імпровізацій та віршів «на випадок».

Типовим елементом скальдичної поезії, тобто Одінового 
«подарунка людству» (див. с. 343), є гейті (heiti), або поетичні 
звороти для позначення загальновідомих речей, рідковживані в 
нормальній мові (напр., verr для слова maôr% «людина»), а також 
індивідуальна кодифікація ідей та предметів, що в ній два-три 
чи більше понять, як правило, об’єднувалися для позначення 
одного суб’єкта чи об’єкта. Ця форма відома під назвою «кеннінґ» 
(kenning, <давньосканд. кеппа- «називати [перефразовуючи]»). 
Наприклад, вираз «ті, що розгойдують море» є кеннінґом для 
«весел»; «сонми луків» або «буря списів» — кеннінґ для «битви»; 
«кінь хвиль» або «лось фйорду» — кеннінґ «корабля». Кеннінґи 
створювалися шляхом складання один з одним до досягнення 
повної, нерідко дуже ускладненої системи, що її деякі вчені
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визначають як гіпертрофію форми. Для ілюстрації такої 
ускладненої системи можна навести цитату з досліджень про 
скальдичну поезію Голландера: «Припустімо, що Гакі — це ім’я 
стародавнього морського короля. Тоді сполучення Haka dyr 
(тварина Гакі) може означати «корабель»; a Haka dyrs blik 
(чарівна тварина Гакі) — «щит», адже щити кріпилися на 
поручнях вікінґівського корабля; вираз Haka dyrs błiks dynr 
(метушня чарівної тварини Гакі) означатиме «битву»; a Haka 
dyrs bliks dyns saedingr (чайка метушні чарівної тварини Гакі) — 
«крук» або «стерв’ятник»; і, нарешті, вираз Haka dyrs bliks dyns 
sceóinga hungrdeyfir (погамовувач голоду чайки метушні чарівної 
тварини Гакі) означатиме «воїна», «короля»!»1.

У багатьох випадках кеннінґ може служити для істориків 
джерелом для вивчення культурної історії. Наприклад, скальд 
Арнор Тордарссон у своїй «Поминальній поемі» («Erfidräpa»), 
написаній 1067 року на честь короля Гаральда Гардраді, вживає 
кеннінґ стосовно християнського бога — Grikkja vqrör ok Garda, 
тобто «покровитель греків та русі»2. Це дуже важливо, бо, по- 
перше, греки і русь були названі разом, а по-друге, обидва 
народи були об’єднані християнством (тобто після 988 року й 
перед 1051-м), коли більшість скандинавів залишалися ще 
язичниками, втім, християнством лише грецького обряду, а не 
грецького й слов’янського.

Інше вікінґівське уявлення, що стосується зв’язку між Богом 
і Візантійською імперією, відбите в рефрені (stef) з «HQfuölausn» 
(«Викупу голови», 1026 р., Торарін Славослов, скальд Кнута 
Великого).

Завданням скальда, котрий мандрував з двору одного сканди
навського короля до іншого, було не стільки складання оригі
нальних творів, як виспівування похвал своєму покровителеві. 
Він (скальд) творив згідно з чітко визначеними поетичними 
формами та зразками, однак міг розвивати й аранжувати їх на 
свій смак. Ян де Фріс правильно вважає скальдичну поезію 
невід’ємною частиною скандинавського придворного етикету3.

На жаль, більшість скальдичних поезій дійшла до нас лише 
У фрагментах, значною мірою як цитати інших творів, таких як 
збірники «Morkinskinna», «Fagrskinna», «Heimskringla», «Snorra 
Edda».

Регістр скальдів у двох поданнях — «Skäldatal» — допоміг 
Ученим ідентифікувати й продатувати поезію скальдів. Перше 
видання містить перелік конунґів та їхніх скальдів, починаючи



з напівлегендарних часів аж до 1260 року, а друге видання 
охоплює період з 1260-го по 1300 роки4.

По суті, твори, що збереглися, містять рештки скальдичної 
поезії з дворів норвезьких конунґів і ярлів. Скальдами спочатку 
були норвежці, згодом — ісландці за походженням із скаль- 
дичною підготовкою. Серед них були і члени норвезької 
королівської династії5.

Більшість з існуючих скальдичних віршів віднайдені у списках 
королівських і родових саґ, про які Е. О. й. Типгіїїе-Реіге пише: 
«Лише поодинокі (якщо взагалі такі існували) вірші були 
записані на пергаменті раніше за кінець XII ст. Тож слід в 
окремих випадках говорити про трьохсотлітню традицію усної 
передачі. Оскільки рукописи, що на них ми спираємося, в 
переважній більшості — це копії з копій, з яких багато були 
переписаними в XIV ст. й пізніше, мусимо визнати традицію 
письмової передачі в декілька поколінь, що приносила і випад
кові, неправильні прочитання, і спроби «поліпшити рукопис»6.

Для встановлення автентичності скальдичних віршів учені 
розробили цілу систему мовних та метричних критеріїв: 
нескорочені словесні форми, очевидно, ранні (скажімо, Ьгаа, 
замість пізнішої Ьга)\ вживання «а» та умляута «о» (<«а») у 
повній римі; використання вставного слова о/; нерегулярність 
використання та розподілу рим у ранніх віршах (особливо у 
(ігдикуоги) . «Загалом же, — провадить далі Тигуіііе-Реіге, — 
можна сказати, що жорстка форма скальдичної поезії була 
гарантією від перекручень під час усної передачі і що скальдичні 
тексти менше постраждали, ніж поезія вільних розмірів «Едди». 
Очевидно, що багато віршів є старшими за саґи, в які їх вставлено. 
При цьому вони були важливими джерелами для саґ. Мабуть, 
ніколи не вдасться точно встановити авторство того чи іншого 
поета, якому приписується вірш, ні обставини, за яких він, на 
думку автора саґи, його створив. Та попри всі ці сумніви можна 
стверджувати, що саґи мало б розповіли про історію ранніх 
королів Норвегії та ісландських героїв, якби не скальдичні вірші 
усної передачі з пояснювальними коментарями, що їх супро
воджували»7.

Англійські джерела, зокрема англосаксонська «Хроніка», 
часто містять відомості про ті самі події, що й скальдичні вірші- 
Така виняткова обставина спонукала Алістера Кемпбелла ше 
раз переглянути точність скальдичної поезії, порівнявши п 3 
інформацією більш приземленої англосаксонської «Хроніки»8-
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Кемпбелл зосередив увагу на п’яти групах подій, що сталися 
в період між 937-м та 1066 роками: битві біля ВгиппаЬигЬ 
937 року; ідентичності Олава Трюґґвасона з вікінґівським вождем 
під Мелдоном 991 року; ролі Олава (Олава Святого, пом. 1030 р.) 
у війнах Етельреда Неспритного бл. 1009— 1014 рр.; вторгненні 
в Англію Кнута Великого та Ейріка Гладаярла (бл. 1014—
1027 рр.); і, зрештою, битві на Стемфордовому мості (1066 р.). 
Кемпбелл стверджував, що вірші в саґах слід розглядати окремо, 
оскільки «при передачі віршів прозою могли виникати пере
кручення щодо окремих осіб та подій». Він також наполягав, 
що «історичні неточності не можуть давати підстави для того, 
щоб вважати вірші підробкою. Поет міг мати неповну інформацію 
про описувані ним події»9.

Кемпбелл зумів показати, що в скальдичних поемах подвиги 
скандинавського героя часто перебільшені й подані схематично. 
Так, Олав Святий насправді був лише молодим командиром у 
1009 році, одначе змальований своїм же скальдом як великий 
вождь і переможець у кожній з битв. І все ж скальдичні вірші, 
як правило, відбивають певну історичну дійсність і не можуть 
бути відкинутими як прямі підробки93.

Окремі твори та відомості про них

Зміст

Цей підрозділ розгляне таких скальдів та їхні твори:
1. Браґі Боддасон (IX ст .): іаизауіяиг, «Хвалебні строфи» 

(строфа 1).
і 2. Тьйодольв Мудрий із Гвініра (бл. 940 р.): Ynglingatali 

«Перелік Інґлінґів» (строфи 8, 9, 25, 26).
3. Ґлум Тейрасон (пом. бл. 975 р.): Сга/еШаг(ігара, «Драпа

Ґрафельдові» (бл. 970 р., строфа 5).
4. Ґутторм (воіфогтг) Сіндрі (X ст.): Накопагсігара, «Драпа

Гаконові» (строфи 2, 3, 4).
5. Кормак Еґмундарсон (пом. бл. 968): Ьаизауізиг (строфа 8).
6. Еґіль Скаллаґрімссон (бл. 910—990 рр.): Гш/г, «Віси»

(строфа 10, бл. 937; строфа 8, бл. 947 р.).
------: Бопаїоггек (960 р., строфа 21).
7. Невідомий автор: Мдушг, «Нідвіса» (бл. 980 р.).
8. Ейольв Вальґердарсон (пом. бл. 985 р.): М'ду/до (976 р.).
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9. Торлейв, Син Рудої Шкіри, Ярлів Скальд: Hàkonardràpa
(986 p.).

10. Ейнар Гельґасон Дзвін Терезів (пом. бл. 995 p.): Vellekla,
«Брак золота» (986 p., строфи 12, 24, 28).

П .Т ін д  Галлькельссон (пом. після 1015 p.): Hàkonardràpa 
(строфа 4).

12. Ейлів Ґодрунарсон: Pôrsdrâpa, «Драпа Торові» (бл. 970—-
995 pp.).

13. Ейвінд Фіннссон Плагіатор (пом. 990 p.): Lausavisur (строфа
12 від 970 p.).

14. Ейольв Дадаскальд: Bandadrâpa (1000 p., строфи 6, 7, 8).
15. Галдор Нехрещений (XI c t . ) :  Eiriksßokkr, «Флокк про 

Ейріка» (1010 p., строфи 6, 7).
16. Галльфред Оттарссон Важкий Скальд (бл. 976— 1107 pp.):

Ôlâfs drapa, «Драпа Олаву» (996 p., строфи 1, 2, 4); 
------: Ôlâfs erfîdrâpa ( 1001 p., строфи 7, 17).
17. Бйорн Гітделакаппі («Борець із гарячої долини») (X—XI ст.).
18. Сіґват Тордарсон (бл. 995— 1045 pp.): Vikingarvisur, «Віси

про вікінгів» (1014/1015 pp., строфи 2, 3, 8);
------: Austrfararvisur, «Віси про поїздку на схід» (бл. 1015 p.,

строфи 13, 17, 18, 19, 20, 21);
------: Ôlâfs erfîdrâpa, «Поминальна драпа Олаву» (бл. 1013 p.,

строфа 23);
------: Visur (строфа 30, бл. 1035— 1036 pp.).
19. Олав Гаральдссон (Олав Святий, пом. 1030 p.).
20. Тормод Берсасон Скальд Чорних Брів (бл. 995— 1030 pp.).
21. Оттар Чорний: Hçfuôlausn, «Викуп голови» (бл. 1023 p., 

строфи 3, 4, 5, 6).
22. Торарінн Славослов (XI ст.): Hçfuôlausn (1026 p.; стеф).
23. Б ’ярні Галльб’ярнарсон Скальд Золотих Вій: Kâlfsflokkr,

«Флокк про Кальва» (бл. 1050 p., строфа 3).
24. Арнор Тордарсон Ярлів Скальд (бл. 1011 — 1066 pp.): 

Rçgnvaldsdrâpa , «Драпа Рьоґнвальдові» (строфа 1);
------: Magnussdrâpa hrynhent, «Драпа Маґнусові Доброму»

(1047 p., строфи 4, 9, 11, 12, 13);
------: Magnüsdrâpa drôttkvœtî (1046— 1047 pp., строфи 1, 8, 9);
------: Erfîdrâpa Haralds haröraöa, «Поминальна драпа Гараль-

дові Суворому» (1066 p., строфа 19).
25. Одд Кікінаскальд: Visur (строфа 1, 1043 p.).
26. Торлейк Красень: Flokkr on Sveinn Ülfsson, «Флокк про

Свена Ульвссона» (1043 p., строфа 1).



27. Гаральд Сіґурдарсон Суворий (пом. 1066 p.): Visur (бл.
1030 p., строфа 2);

___ : Gamanvisur (1044 p., строфи 3, 4, 6, 7) і другий гельмінґ
строфи 15 (у посиланні 211).

28. Тьйодольв Арнорссон (пом. 1066 p.): Magnussflokkr (1045 p.,
строфа 7);

■----- : Sextefja (1065 p., строфи 1, 2, 5, 6, 8);
------: Строфи про Гаральда Суворого (строфи 1, 3).
29. Бйольверк Арнорссон (XI ст.): Visur (строфи 1, 2).
30. Стув Сліпий (XI ст.): Visur (строфа 4).
31. Вальґард із Поля (Velli) (XI ст.): «Драпа» на честь Гаральда

Суворого (строфа 5).
32. Гйорт Олавссон (XI ст.): Lausavisur (1066 p., строфи 1, 2, 3).
33. Маркус Скеґґ’ясон (бл. 1040—1107 pp.): Eiriksdrapa (1103 p.,

строфи 4, 5, 8, 15, 16, 22, 23).
34. Івар Інґімундарсон (XII ст.); Sigurdarbqlkr, «Пісня про 

Сіґурда» (бл. 1140 p., строфи 19, 20, 21).
35. Невідомий автор (XII ст.): Риіиг, «Тули» (строфи 2, 3, 4).
36. Чотири скальдичні поеми XII—XIII ст.: Geisli (1153 р.)

Ейнара Скуласона, Rekstef/a Галлара Стейна (XII ст.), 
Noregs konunga tal, «Перелік норвезьких конунґів» (бл. 
1190 р.) невідомого автора і Jomsvikinga drapa, «Драпа 
на честь йомсвікінґів» Б’ярні Колбейнссона (пом. 1223 p.).

1

Браґі Боддасон Старий /Bragi Boddason: Lausavisa (Hollander, 
«Bibliography», pp. 67—68).

Найстародавніша автентична поезія скальдів пов’язана з ім’ям
Браґі, сина Бодді, котрий, очевидно, творив у Норвегії (та в 
Альдейґ’ї? див. с. 357) у другій половині IX ст. Його «Драпа
Раґнарові» є зразком геральдичної поезії. Вона яскраво описує
отриманий скальдом у дарунок розмальований щит, на якому
були представлені сцени із давньоскандинавської міфології; опис 
тих сцен подано майстерно організованою системою кеннінґів10.

Браґі, напевно, склав окремі хвалебні віси. Одна з них,
наведена в «Landnamabok», переповідає про те, як Браґі обрали
на роль судді, щоб він вирішив, хто з трьох синів короля 
Гьордаланду/Hqrdaland (який спустошив Біармію) був дійсно його 
сином — Гамунд і Ґейрмунд чи Лейв. Він представив своє 
Рішення у формі лаусавіси:

Поезія скальд ів... 307



308 П оезія та міф як  іст оричні джерела

Tvcir 4го inni
— truck bódum vcl — 
Hàmundr ok Gcirmundr, 
Hjgrvi bornir.
Enn Lcifr )>ridi, 
Lodhattar sunr, 
foedat |du |)ann: 
far mun cnn verri".

Близнята ці — 
я переконаний, — 
Гамунд і Ґейрмунд, 
то діти Гйора.
Одначе Лейв, той третій, 
є сином Лодгатта.
Жінка (-кріпачка) 
його народила12.

2

Тьйодольв Мудрий із Гвініра/ I>j65olfr or Hvini: Ynglingatal 
(Hollander, «Bibliography», pp. 92—94).

Інший скальд, чиї твори дійшли до нас принаймні у 
фрагментах, є Тьйодольв із Гвініра. Протягом IX ст. він був 
скальдом при королівських дворах Інґлінґів двадцять восьмої 
генерації, Рьоґнвальда Достославного та його двоюрідного брата 
Гаральда Прекрасноволосого (правив бл. 875—945 pp.)13. Лише 
фрагменти з «Переліку Інґлінґів», що його Сноррі Стурлуссон 
увів до свого «Круга земного»14, збереглися від цієї родової пісні 
про династію Інґлінґів.

Перший географічний термін у «Переліку Інґлінґів», безпосе
редньо пов’язаний з нашою темою, є Austrvergr, «східний шлях» 
(або «Східні (Балтійські) країни»)15. Вперше ця назва згадується 
в зв’язку з подвигами Даґа, легендарного Інґлінґа дев’ятої 
генерації. Даґ знав мову птахів. Він також став на чолі походу 
на «Східні (Балтійські) країни», щоб помститися за вбивство, 
скоєне в Рейдґоталанді16. Як розповідає текст, наведений у «Сазі 
про Інґлінґів»:

Frak, at Dagr Чув я, була
dauóa orói Даґові знатному
fraegdar fuss гибель рокована,
of fara skyldi, щойно сміливець
|>£s valtcins і слави шукач
til Vqrva kom до Вйорві подався,
spakfrQmudr аби помститись
spors at hefna. за смерть горобця.

Ok feat ord І от уже
a Austrvcga на Східних (Балтійських) землях
visa feró конунґа вої
fra vigi bar. розповіли, що їх вождь
at |>ann gram у пекло до Гель підрядився,
of gcta skyldi смерть свою стрівши
sl0ngu|)rcf у вилах селянських,
Slcipnis vcrdar17. кинутих кріпаком18.



Як розповідає «Саґа про Інґлінґів», Інґвар, Інґлінґ дев’ят
надцятої генерації, котрий скоріше за все жив у першій половині 
VII ст., здійснив багато морських походів, щоб поквитатися з 
данами та жителями Аустрвеґу за набіги на Швецію. Він загинув 
під час нападу на Естонію і був похований на узбережжі під 
курганом на Адальсюслі19.

Тьйодольв так змальовує цю подію:
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25. t>at stgkk upp, 
at Yngvari 
Syslu kind 
of sóat hafdi 
ok ljótshgmum 
vid lagar hjarta 
hcrr cistncskr 
at hilmi va.
Ok austmarr 
jofri scenskum 
Gymis ljóò 
at gamni kvcdr21

Кажуть так,
що мужі естські (із Сюсли) 
розгромили до ноги 
Інґвара,
і поруч (із Каменем) 
конунґ мужній 
проти раті 
естів став20.
І на сході тепер 
море
князю вбитому 
співає пісню22.

Син Інґвара, Енунд Шлях, помстився за свого батька й розбив 
eista (<eistra) dólgr, «естонського ворога»:

26. Varò Qnundr 
Jónakrs bura 
harmi hcptr 
und HiminfjQllum. 
Ok ofvaeg 
Eista dolgi 
hcipt hrisungs 
at hcndi kom, 
ok sa frgmudr 
foldar bcinum 
Hqgna hrors 
of horfinn vas2\

Енунд був зупинений 
тілом Йонака, сина зла 
(=каменепадом) 
біля Гімінфйоля.
Ворог естів,
мужній і могутній,
той, хто кров
пустив із Гьоґні,
сам тепер
розчавлений
упав під купою
земних кісток (=каміння)24.

З 

Ґлум Ґейрасон /G lu m r  Geirason.

Eiriksdrdpa (Hollander, «Bibliography», p. 78). «Драпа Ейрікові» 
була складена Глумом Ґейрасоном (пом. бл. 975 р.) на честь 
норвезького короля Ей|)іка Гаральдссона Кривавої Сокири (945— 
948)25. З «Fagrskinna»2 відомо, що твір Ґлума оспівував походи 
Ейріка на Данію, Курландію, Швецію та Англію. Поява Курландії 
Цікава для нашої теми. Та, на жаль, лише одна строфа збереглася
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від усієї «Драпи Ейрікові», й у ній не згадується ні Курляндія, 
ні жодна інша східноєвропейська держава27.

Grafeldardrapa (бл. 970 p.) (Hollander, «Bibliography», p. 78). 
Ґлум був також скальдом у норвезького короля Гаральда 
Ейрікссона Плаща з Сірої Шкіри (961—970), для якого він склав 
«Grafeldardrapa». У цьому творі він оспівує воєнний похід короля 
до Біармії — саме у творі Ґлума вперше в скандинавській 
літературі з ’являється ця важлива географічна й політична назва. 
Досить знаменно, що річка Віна , «Північна Двіна», згадується 
разом з Біармією, вказуючи на те, що похід Гаральда відбувався 
уздовж узбережжя Норвегії, через Біле море і вниз Північною 
Двіною. Відповідна строфа говорить:

5. Austr raud jgfra |)rystir 
ordrakkr fyr by nordan 
brand, |>ars bjarmskar2* 
kindir,
brinnanda, sàk rinna. 
Gótt hlaut gumna saettir 
gcirvcdr і fqr |)ciri; 
qdlingi fckksk ungum 
orò à Vinu bordi29.

На сході бачив я 
палання княжого меча, 
де біармійці в страху28 
тікали з полум’яних жител.
Зажив там слави молодий 
державець, на берегах 
[Північної] Двіни (Віни), де мужньо

*  —  . 3 0стояв у буревії стріл .

Ґутторм (GoJjJjormr) Сіндрі: Hakonardrapa (Hollander, «Bibliog
raphy», p. 78). Hakonardrapa — поема, щсс належить Ґутторму 
Сіндрі31. У ній він оспівує свого покровителя, норвезького короля 
Гакона Гаральдссона Вихованця Адальстейна (948—961), за те, 
що він завдав поразки данським і балтійсько-слов’янським (vindr) 
морським вікінгам на березі Сконе, а також розбив ґаутів:

Almdrósar fór cisu 
ćlrunnr morum sunnan 
trjónu tingls à grana 
tvcim cinum Sclmcina, 
\>às cllifu aliar 
allrcidr Dana skcidar 
valscndir hraud vandar 
vidfraegr at |)at sidan. 
Sclund nàói sidan 
sóknhcggr und sik lcggja, 
vals ok Vinòa freisi 
vid, Skàncyjar sióu. 
Skattgilda vann skyldir 
skautjalfaòar Gauta.

Виплив з півдня до
зелених мисів Селунда
в’яз грози із луків (=король)
лише із двома прудкими вітрильниками,
щоб одинадцять
довгих кораблів данських
у жорстокій битві,
достославнім герці спорожнити.
Селунд (Зіланд) захопив 
морський конунґ швидко 
й вигнав мужніх вендів 
аж до Сканея.
Переможець гаутів 
данину узяв з них.



ОоІІвкуАіг уапп щдАавІг Весь похід у битвах провів
коня морського вершник 

gciгvcдг і fQT 1>сігіи . (=конунґ-воїн)3\
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Кормак Еґмундарсон/Когшакг Qgmundarson, Lausavisa (Hol
lander, «Bibliography», p. 84).

Одного з найвизначніших ісландських скальдів Кормака 
Еґмундарсона34 (бл. 955—970 pp.) слід тут назвати лише 
побіжно, оскільки в його творах є тільки одна згадка про Східну 
Європу. Вона стосується Гуналанду, «землі гунів» (можливо, 
аварів) і міститься в еротичній поемі Кормака, присвяченій його 
Ізольді, красуні Стейнґерд:
g. Alls mctk audar )>cllu Безперечно, ціна жінки —

islands, [>£s шбг grandar, хоч у серці біль, —
Hunalands ok handan більше за Ісландію,
hugstarkr scm Danmarkar. Гуналанд і Данію;
Vcrd cs Engla jardar ні за яку Англію
Eir h&|)ymis gcira з тьмою королівств
— sol-Gunni mctk svinna і ні за Ірландію я не проміняю
sunds — ok 1га grundar15. дівчини коханої з русою косою36.

6 
Еґіль С каллагр ім ссон /E g i l l  Skallagrimsson (Hollander, 

«Bibliography», pp. 68— 72).

Цей ісландський поет37 (бл. 910—990 рр,) провів кращі роки 
свого життя в походах і пригодах у Норвегії, Швеції, Ісландії та 
Північній Європі. «Еґіль, — пише Голландер, — найсамо- 
бутніший і найрізнобічніший з усіх скальдів»38. Окрім того, він 
належав до княжого клану з Галоґаланду в Північній Норвегії й 
займався торгівлею з лопарями. Відомості, що містяться в сазі 
про нього (на жаль, значно менше в його власних поетичних 
творах, що збереглися), мають першорядне значення для нас39. 
У таких його поемах, як «Hqfudlausn» та «ArinbjamarkviQa», нема, 
на жаль, ономастичного матеріалу про Східну Європу. Деяка 
інформація представлена лише в двох лаусавісах.

Lausavisur (Hollander, «Bibliography», pp. 71—72). Перша віса 
розповідає про славетну битву коло Брунанбурґа (937 р. н. е.)40, 
Де загинув Торольв, брат Еґіля та його товариш. Показово те, 
Що Еґіль метафорично вживає назву відомої річки Північно- 
Східної Європи, Віни (Північної Двіни), для британської Бруни:
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10. Gckk, sàs ódisk ckki, 
jarlmanns bani snarla 
|)rcklundadr fell l>undar 
I>órólfr і gny stórum.
Jqrd groer, cn vèr verdum, 
Vinu naer of mmum
— hclnaud cs |>at — hylja 
harm, àgaetum barma41.

Метнувся він, хто не мав страху, 
орлів побивач (ТорольвСкаллаґрімссон), уперед, 
і наклав головою сміливець із роду Тунда/іпикіг 
[=Одіна], Торольв у запеклому бою. 
Земля сховала — о горе! не мене! 
біля Віни [досл. Північної Двіни], 
а мого — невимірний мій біль! — 
славетного брата42.

В другій вісі Еґіль жваво змальовує подію, що мала місце під 
час його походу на Балтійське море 947 року:

Gcrdum hclzti barda 
hrió fyr Jótlands sidu
— bardisk vcl, sàs vardi, 
vikingr, Dana riki —, 
àór a sund fyr sandi

snarfcngr mcd lid drcngja 
austr af unnar hcsti 
Eyvindr of hljóp skreyja4'.

Ми мали жорстоку сутичку
на узбережжі Ютланду; 

військовий правитель Данії 
відтис нас добряче, 
а доки стрімкий гострослов Ейвінд 

\skreyja, «Хвалько»] 
й за ним його вої 
не перестрибнули за борт, 
аби нам’яти боки цим зайдам зі Сходу44.

Sonatorrek (Hollander, «Bibliography», pp. 70—71). У своїй поемі 
«Sonatorrek», тобто «Непоправній втраті свого сина», написаній 
на смерть свого улюбленого сина Бйодвара 960 року, Еґіль 
називає бога Одіна, згідно з давньою традицією, «добрим другом 
ґаутів»45:

21. I>at manck enn, 
cs upp um hóf 
і Goóhcim 
Gauta spjalli. 
/Ettar ask,
|)anns óx af mér; 
ok kynvid 
kvànar minnar46.

Я певен, що його
забрав нагору
друг добрий ґаутів [=Одін]
до божої домівки (Ґодгейму).
Мій пагін
обернувся в попіл,
той рідний в’яз,
що зріс із тіла жінки47.

7

Невідомий автор, Nidvisa (бл. 980 р.).

Невідомий скальд склав нідвісу данському конунґу Гаральду 
Ґормссону Синьозубому (936—986). У ній він називає цього 
правителя vinda-myrdir48, «повивачем (балтійських) слов’ян»:

3. t>às spani a mó mgrnis У південній частині моря, коли Гаральд —
побивач вендів (балтійських слов’ян) — 

mordkunnr Haraldr sunnan сів на круп кобили,
— vard f>à Vinóa шугдіг то розм’як і підупав,
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vax citt — і ham faxa. хоч і був як кінь.
Enn bcrgsalar Birgir А під ним був за кобилу49 Бірґір,
bqndum raekr і landi вигнаний з острова богами,
— )>al sà Qld —  ijQ ld u  і косив на нього люто оком —
órikr fyrir liki50. всі це бачили навколо51.

8

Ейольв Вальґердарсон/Eyjolfr Valger5arson, Nidvisa (бл. 976 р.) 
(Hollander, «Bibliography», p. 74).

Інша нідвіса про цього конунґа була написана невідомим за 
іншими творами скальдом Ейольвом Вальґердарсоном (пом. бл.
985 р.)52. У ній ішлося про Біле море, Ґандвік, засвідчуючи, що 
активність Гаральда мала певний зв’язок з Біармією.

Sclit madr vàpn vid verdi! 
Vcrór dynr, cf ma, sverda.

Vcròum Hropts at herda 
hljóò; cigum slqg rjóòa.
Vèr skulum Gorms af gqmlu 
Gandvikr (^okulandi
— hqrd cs vQn at verdi 
vàpnhrid — sonar bida53.

Хай ніхто не продає своєї 
зброї. Скоро задзвенять мечі.
Тож нагостримо клинки, 
наготуємо сокири.
І чекатимемо від сина Горма
нападу на Стародавньому Ґандвікському
Мисові Димів.
Там відбудеться 
запекла битва54.

9

Торлейв, Син Рудої Шкіри, Ярлів Скальд/fcorleifr Rau6- 
feldarson jarlssk&ld, Hakonardrapa (Hollander, «Bibliography», p. 97).

При дворі ерла або ярла Норвегії, Гакона Сіґурдарсона Могут
нього (970—995), члена клану Семінґів, була ціла група скальдів, 
їхні сліди, чи принаймні відомості про них, відбивають численні 
драпи на честь Гакона.

Hakonardrapa (986 р.) Торлейва, Сина Рудої Шкіри, Ярлового 
Скальда55, збереглася в уривках, одначе епізодична згадка про 
Цей твір (pattr) є у «Flateyjarbok»56 (перепис, бл. 1380— 1394 pp.), 
Де міститься одна дуже важлива подробиця. Читаємо, що одного 
Разу (986 р.) Торлейв видав себе за мандрівника на ім’я Нідунґ 
Ґ ’ялландасон із Суздалі в Холодній Швеції ( Kyniadr or 
Syrgisdolum a f Suipiod hinne kollduf1. Якщо назва міста Суздалі в 
такій формі справді походить з часів Торлейва, тоді назва 
«Суждаль»/«Суздаль» (=Syrgisdalir) датується X ст. Цю сканди



314 П оезія  та міф як  іст оричні дж ерела

навську форму слід враховувати в питанні поо етимологію назви, 
яка й досі не має задовільного пояснення5 .

10

Ейнар Гельґасон Дзвін Терезів/Еіпагг Helgason skalaglamm,
(Hollander, «Bibliography», pp. 72—73).

Ще іншу «Драпу про Гакона» написав бл. 975 року ісландець
Ейнар Гельґасон Дзвін Терезів (пом. бл. 995 року)59. Від неї
збереглася лише одна строфа, яка, однак, не стосується нашої 

60теми .
В іншому творі того ж автора, що зберігся повністю, — 

Vellekla («Брак золота»), написаному 986 року61, можна знайти 
багато цікавих східних назв.

«Брак золота» (986 p.) (Hollander, «Bibliography», p. 73)

12. H jalm gràpi vann hilm ir 
hardr Lopts v inar barda

|)v i kom  vQXtr i Vinu

vinhcim s fiandr sina,

at forsnjallir fcllu 
furs i t ro tta r  skurum

t»at faer jjjóóar snytri 
t>rir ja r lssy n ir  tira r62.

24. Varò fyr V inda myrdi

vidfraegr cnn gram r sidan
—  gcrdisk m cst a t mordi 
m annfall —  vid sty r annan. 
H lym -N arfi bad hvcrfa  
hlifa r flagós, ok lagdi 
Ja lks vid Qndurt fylki 
ondur fors, at land i64.

28. V asat i gqgn, J>ótt gcrdi
garò-R qgnir sty r 
hardan,
gcgn ilig t a t ganga, 
gcirràsar, ber (5eira,
|>às m ed fylki F risa 
fór gunn-V idurr sunnan 
kvaddi v igs ok V inda 
vàgs blakkrid i F rakka6*.

З відкритим заборолом 
правитель (=Гакон), друг Лопта 
[=Одіна], люто бився, — 
пролилася Віна [досл. Північна Двіна; 
тут — «річка»]
із винного рогу [=поезії скальда] 
з ворогами,
безліч воїв мужніх наклали головою 
в палахкотінні вогнищ [-битві] Тротта [=Одіна], 
там народоправець, що здолав 
трьох синів ярла [=Ейріка], 
зажив слави6 .

Воював преславний вождь [=Гакон], 
згубник вендів (балтійських слов’ян).
А тоді знову Гакон зібрав галери, 
щоб свій меч в червоне забагрити. 
Наказав щитів трощитель 
витягти на берег огирів моря 
і перед битвою

вишикував своїх воїв65.

Нелегко було
пробитися до нього,
захищеного воями, хоч ворог
і нападав несамовито,
коли із франками та фризами
пішов подвижник битви [^імператор Оттон II].
Запеклий бій був керманича морських
валів [^імператора] із військом
вендів67.
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Тінд Галлькельссон/Tindr Hallkelsson, Hakonardrapa («Драпа 
Гаконові») (Hollander, «Bibliography», p. 99).

З «Драпи Гаконові» ісландця Тінда Галлькельссона (пом. після 
1015 року)68 збереглося приблизно 11 строф, щоправда, й ці з 
деякими перекрученнями. В одній вісі йдеться про знамениту 
битву Гакона з йомсвікінґами 994 року:

4. Vann a Vinda sinni
vcrdbjodr Hugins fcrdar
— bcit solgagarr scilar — 
svcrds cggja spor lcggja, 
adr hjormcidir hrjoda
— hstting vas t>at — maetti 
lcidar langra skcida
lids halfan teg J>ridja69.

Ранив воїна
з вендського війська [=йомсвікінґів] 
кривавим мечем — люто гриз 
розрубані кістки — у битві, 
перш ніж зміг очистити, 
битви натхненник, попри 
смертельну небезпеку —

• • ' 70п ять і двадцять довгих стругів .

12

Ейлів Ґодрунарсон/EiHfr Godrunarson, «Porsdrapa» («Драпа 
Тору») (Hollander, «Bibliography», p. 72).

Ейлів, про якого немає жодних відомостей, окрім імені його 
матері, згадується в реєстрі скальдів («Skaldatal») як один із 
скальдів ярла Гакона Сіґурдарсона (970—995)71. Він був ісланд
цем і жив, імовірно, аж до навернення Ісландії до християнства 
(1000 рік)72.

«Едда» Сноррі Стурлуссона, в якій наводиться один гельмінґ 
з його панегірика ярлові Гакону, містить дев’ятнадцять строф з 
«Драпи Тору» (ще дві відомі з інших джерел) вкупі з переказом 
цього міфу самим Сноррі Стурлуссоном. «Він пов’язаний, — 
пишуть Г. Віґфуссон та Ф. Йорк Пауелл, — з популярною і 
Цікавою історією про боротьбу Тора з вулканічним велетом 
Ґарфредом (Ґейрродом [Geirredr]), дочки якого піднімають ріку 
Віммер супроти бога, в той час як велет кидає в нього шматком 
розпеченої руди із своєї кузні, що його Тор ловить і смертельно 
ним ранить у величезну голову коваля. Проста й зроблена в 
напівгумористичному, напівфантастичному дусі поетом, котрий 
любив оспівувати Тора»73.

«Драпа Тору» є одним з найскладніших скальдичних текстів. 
Ян де Фріс зазначає: «Вона настільки перевантажена складними 
формами кеннінґів, що в багатьох місцях просто неможливо 
зрозуміти, що саме хотів сказати поет; на довершення слід
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враховувати і невправності при переписуванні, що призвело до 
деяких перекручень»74.

Міфічне місто Ґейррьодарґарди75 лежало, вочевидь, на 
півночі. Тому «Драпа Тору» містить деякі факти з топографії, 
такі як Ґандвік, або Біле море, та Kolgu Svipjod, чи Холодна 
Швеція76 (строфа 2). Остання назва особливо важить для нашої 
теми, адже скальдичне джерело підтверджує автентичність 
Холодної Швеції як скандинавського поняття «епохи вікінгїв». 
Тривалий час учені дотримувалися тези Андреаса Гойслера про 
те, що тотожність [Холодної] Швеції і Скіфії (особливо якщо ця 
назва вживалася в зв’язку із Східною Європою) була результатом 
«[псевдо]наукової протоісторії» ісландських християнських 
літераторів XII ст.77 Термін «вікінґи» (vikingar) також зустрі
чається в поемі (строфа 8) і в строфі 12-й видається натяком на 
ранню данську діяльність в Холодній Швеції. Нижче подані 
строфи 2, 8 та 12:

2. Gcdstrangra let gQngu Недовго хоробрий [=Тор] друг Лопта

endr til Ymsar kindar.

Gammlcid t>órr skQmmum
— fystusk t>cir at t>rysta 
I>orns nidjum — sik biója, 
]>às gjaróvanidr7* gerdisk. 
Gandvikr Skotum rikri,

Idja sctrs, fra |>riòja.

[=Локі] давав себе 
намовити в дорогу: 
їм забаглося збороти 
родичів Торна І=велетнів], коли 
Володар [головного] паска [=Тор], 
звойовувач податі з Ґандвіка [=Тор], 
зготувався до подорожі до дітей 
Юміра [=велетня]
до місця їді [=велетня] від Дріді [=Одін].

8. Ódu fast — enn fridra
flaut eió svara Gauta — 
sctrs vikingar snotrir

Вони ступили відважно — хоробрі 
побратими [=Тор і Локі], войовничі 
вікінґи з йотського дому [=дім Одіна=Асґард], 
незважаючи на меч блискавичний, що 
злітав і опускався люто.
Хвиля земляного валу вергнулася 
від удару могутньої бурі, 
сунулась важко, розлючена, 
на плечі нападника [=Тора] — 
мешканці земляної скелі-гори [=велетні].

sverórunnit fen Gunnar.

t>urói hrqnn at herdi 
hauòrs runkykva naudar,
jaròar skafls af afli 
àss hretvidri blàsin.

12. Drcif fyr dróttar kncyfi
dolg-Svifrjódar kolgu
— sótti fcró a flótta — 
flesdrótt і vq ncsja.
I>às funhristis fasta 
fìódrifs Danir stóóu, 
knqttu Jólnis aettir 
utvós fyrir luta74.

Зграя війська з Холодної Швеції [=велетні] 
утекла перед нападником [=Тором];
налякані мешканці скелі 
змушені були втікати.
Коли потрясатель вогню [=Тор] міцно стояв, 
Дани повені, ті, що ребра ламають [=велетні], 
зрозуміли, як то належить вклонятись
перед Йольніровим [=Одіновим] родом“0.
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Ейвінд Фіннссон Псувальник Скальдів [=плагіатор]/Еууіпс1г 
Finnsson skaldaspillir, Lausavisa (Hollander, «Bibliography», pp. 75—76).

Серед скальдів Гакона Сіґурдарсона був і Ейвінд Фіннссон 
Псувальник Скальдів (пом. 990 р.)8\  автор широкознаної родової 
поеми про клан Семінґів — «Перелік [ярлів] Галоґаланду» 
(985 p., дійшла до нас лише фрагментарно) та «Пісні про Гакона» 
(961 p.). Він також написав лаусавіси, одна з яких цікава як з 
історичної, так і з етнографічної точки зору:

12. Snyr d SvQlnis Vqru: Падає сніг на Свьольнірову [=Одінову]
жону [=землю)82. 

svd hqfum inn scm Finnar83 Подібно до фінів, ми 
birkihind of bundit поставили тих, що їдять бруньки84,
brums at midju sumri*5. у стійла серед літа86.

14

Ейольв Дадаскальд/Eyjolfr dadaskild, Bandadrapa (Hollander, 
«Bibliography», p. 74).

У «Бандадрапі», що належить перу Ейольва Дадаскальда87, 
описано похід ярла норвезького Ейріка Гаконарсона (1000— 
1016), сина Гакона, на Альдейґ’ю/Стару Ладогу 997 року88. 
Збереглися лише фрагменти твору. Нижче наводиться строфа, 
цікава для нашої теми:

6. Oddhridar fór cyda
— óx hrid at |)at sidan — 
logfagandi laegis
land Valdamars brandi. 
Aldcigju brauzt, cegir
— oss numnask skil — 

gumna.
Su varó hildr mcó hqldum 
hqró. Komt austr i Garda*9.

Пустелею залишив вой 
після лютої битви —
Вальдамарову (=Володимирову) землю і підданих 
понищив мечем і вогнем.
Зрівняв Альдейґю (=Ладогу) з землею 
страхітливий вождь — таких новин

ми дізналися, коли ти на сході 
спустошував Ґарди (Русь)90.

В «Крузі земному» зазначається про Ейріка, що він, 
«полишивши Ґардарікі, пішов походом через Адальсюслу та 
Ейсюслу (Естонія), де захопив чотири галери данів і повбивав 
їхні екіпажі»91.

Дещо більше відомостей про ярла Ейріка міститься в 
«Бандадрапі». Там також ідеться про походи Ейріка до Естонії 
(Адальсюсли та Ейсюсли):
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Fràk, hvar fleina saevar 
furhcróir slyr gcrdi 
cndr i cyja sundi.
Eirekr und sik geira.
Hraud furgjafall fjórar 
folkmciòir Dana skcidar, 
vèr frogum >at, vàga. 
veórmildr ok semr hi Idi**.

Qttu6 hjaldr, |>ars hgldar, 
hlunnviggs, 1 by runnu, 
gaeti-Njgór, viò Gauta, 
gunnbliór, ok rcedr si dati, 
Hcrskildi fór hildar,
— hann Jjvcrdi frid mgnnum - 
qss of aliar Syslur 
jarl, goóvgrdu hjarli9(*.

Я чув, як
відважний володар кривавого жезла [=меча] 
бився в протоці між островами. 
Битволюбий ярл Ейрік92 
розчистив від боягузів 
чотири данські військові струги, 
ми дізналися — у жорстокій битві
— метнув бурю стріл .

Битву ти дав
йотам, опісля в їхні фортеці 
ти увійшов.
Битвопристрасний,
прийшов бог війни [=король] до людей, 
не дав їм спочинку, 
через [Адаль]-Сюслу95.
Ярл править землею богом хоронений97.

15

Галдор Нехрещений/Haldorr okristni, Eiriksjlokkr («Ф локк про 
Ейріка») (Hollander, «Bibliography», p. 80).

«Флокк про Ейріка» написаний скальдом Галдором Не- 
хрещеним (XI ст.)98для ярла Ейріка близько 1001 року. До нас 
дійшли лише вісім строф з цього твору. В ньому йдеться про 
битву під Свьолдом (1000 p.), у якій загинув Олав Трюґґвасон 
(поема складена невдовзі після битви, очевидно, бл. 1001 року). 
Відомо, що в цій битві, яку називають Битвою Трьох Скан
динавських Королів, балто-слов’янські вікінґи билися на боці 
данського [короля] Свейна (зверхника ярла Ейріка) і Олава 
Шведського проти Олава Трюґґвасона" Строфи 6 та 7 дають 
яскраве уявлення про цю подію:

Hót à hciptar nyta 
hugreifr — mcd Àlcifi 
aptr stgkk frjód og f)optur — 
t>cngill sina drcngi,
J)às hafvita hgfòu 
hallcndr of gram snjallan
— varò fyr Vinòa myrdi 
vàpncidr — lokit skcidum100.

Drógusk vitt at vigi 
Vinda skciór, ok gindy 
t>riòja haudrs à jjjóòir 
|)unn gglkn iammunnum. 
Gnyr varò à sja svcròa, 
slcit grn gcra bcitu,

Натхнені відважним ярлом,
[йшли] крицеводухі загони, 
коли Олава [Трюґґвасона] люди 
втікали під натиском, 
доки морські огирі [-кораблі] 
оточили розлюченого й оглухлого 
від грому битви Згубника вендів 
[=Олава Трюґґвасона] — [корабля] Довгого 

Змія101.

Вендські довгі струги 
наставили зброю і кинулись люто, 
пси щитів [=бойові сокири] 
вискалили зуби проти воїв.
Шум битви спінив хвилі, 
настирливі орли рвали тіла,
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dÿrr và drcngja stjóri, могутньо бився вождь,
drótt kom mqrg à flótta102. і втікало військо вороже103.

16

Галльфред Оттарссон Важкий С к ал ь д /Hallfrodr Óttarsson 
vandræôaskâld, Ôlâfs drapa («Драпа Олаву») (Hollander, «Bibliography», 
p. 80).

He володіючи винятковим талантом, скальд Гальфред 
Оттарссон Важкий Скальд (нарі бл. 976-го, пом. 1007 року)104 
був, проте, фаворитом норвезького короля Олава Трюґґвасона 
(995— 1000). Його «Драпа Олаву», з якої збереглося лише 
дев’ять строф, містить декілька цікавих фактів з життя короля 
в Новгороді (бл. 973—986 pp.) та у Віндланді, країні балтійських 
слов’ян (бл. 986—989 pp.).

T o lf  vas elds at aldri Дванадцять років мав він,
ysctrs hati vctra блискучий воїн, вже,
hraustr |)âs hcrskip glæsti коли він, друг Гьордара,
H qróa v inr ór GQrdum. послав бойові кораблі із Гардів [^Новгорода].
H lóóu H am ôis klæôum Вони навантажили їх гамдірськими тканинами
hjqrva gnÿs ok skÿjum [^кольчугами),

щитами та шоломами.
hilm is m cnn sem  hjQlmum А потім завзято
hlÿrvigg, cnn mol s tÿ r i105. збурунили море106.

H ilm ir lé t a t H o lm i107 На острові [БорнгольмЧ Олав
hjalm skôd roôin biódi омочив стріли кров’ю —
—  hvat o f  dylôi j>css чому це приховувати?
hqlôar? — Ґарди [=Русь] на Сході
horô ok austr і G ordum 10*. також спізнали його109.

Endr lét Jam ta kindir Осміятель ідолів110,
allvald r і sty r falla безпощадний у битві, рано
vandisk hann ok Vinôa він запрагнув війни
vegrim m r à |>at snim m a. з вендами та ямтами на Балтиці.
H æ ttr vas HQrôa drôttinn Багатьох він убив
hjqrd jarfr G ota fjqrvi. у Готланді, він,
G ollskcrôi frâk gerôu невмолимий, хто кинув
gcir|>cy a S kâncy ju111. бурю списів на береги Сканії112.

dlafs erfidrapa («Ерфідрапа Олаву») (1001 рік) (Hollander, 
«Bibliography», pp. 80—81).

Гальфред написав також іншу поему — «Ерфідрапу Ола- 
ВУ> — на честь свого героя (1001 рік). У ній є строфи, важливі 
Для нашої теми (у зв’язку з битвою коло Свьолда 1000 року):
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17.

Varô o f  V inôa m yrôi 
v igskÿs —  cnn [)ąt lÿsik —  
ram r und randar him ni 
rym r: knqttu  sp jqr glym ja 
H iró ir stôzk viô harôan 
hnitvcgg m cô fjqld scggja 
v iô is vc ltirc iôar 
vargho llr |)rim u m arg a"4.

HarôgQrvan lét hjQrvi 
H olm s vcrôa T ÿr svcrôa 
v ind à v iôu  sundi, 
vig|>cy, H côins m cyjar, 
âôr an O rm i næôi 
E irckr côa h lu t m cira
—  m org ôô b itr î blôôi 
b cn k n c if —  fyr A lc if i" 6.

Довкола Згубника вендів 
могутній шум битви 
виріс під склепінням щитів.
Був свідком я: списи ламались.
Щедрий для вояків командир 
колісниці глибини [=корабля], 
підтриманий загоном воїв, 
устояв під багатьма грозами"5.

Повелитель смолоскипів 
у широкій протоці острова [вендського] 
підняв бурю
Гедіннової діви — могутню битву на мечах. 
Багато поранених воїв 
потоплено в крові довкруг Олава, 
коли ярл Ейрік захопив «Змія» 
і здобув перемогу117.

17

Бйорн< Арнґейрссон/Bjgrn Hitdoelakappi (пом. бл. 1024 р.) 
(Hollander, «Bibliography», p. 66).

На жаль, у поемах ісландця Бйорна Арнґейрссона, тих, що 
дійшли до нас118, немає значних згадок про Русь, хоч він і жив 
на Русі разом з Олавом Трюґґвасоном119.

18

Сіґват Тордарсон/Sighvatr ï>ôrôarson (Hollander, «Bibliography», 
pp. 87—89).

Сіґват Тордарсон (нар. бл. 995-го, пом. 1045 року) є одним з 
найвидатніших скальдів епохи норвезького короля Олава Святого 
(Гаральдсона Гельґі, 1014—ІОЗО)120. Першим його твором, написаним 
бл. 1014/1015 року, була імпровізована поема Vikingarvisur («Віси 
про вікінґів») (Hollander, «Bibliography», p. 87)121. Вона складена на 
честь молодого Олава, зокрема на честь його перемоги над Свейном 
Гаконарсоном, якого, однак, пізніше вважали у Скандинавії героєм, 
гідним наслідування. У поемі Олав виступає як Vindumhâttr, «згубник 
вендів», тобто ворог балтійських слов’ян122. Нижче подано два уривки 
з «Віс про вікінґів», що містять інформацію по нашій темі:

2. l>at vas cnn, es annat І сталося знову так —
Âlcifr — né svik fqlusk — цього забувати не можна —
odda l>ing і cyddri що Олав сонмом стріл [=битвою] мусив
Eysÿslu gekk hcyja, здобувати Ейсюслу.
Sitt qttu fjqr fótum Її мешканці, повелителю, своїм
— fâr beiô ór staô sâra — ногам зобов’язані тим, що втекли,
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3.

cnn, J>cirs undan runnu, 
allvaldr, bucndr gjalda123

Hrid vard st&ls і stridri 
strong Hcrdala gQngu 
Finnlendinga at fundi 
fylkis nids en |>ridja.
Enn austr vi6 1q leysti 
lcidvikinga skcidar. 
B&lagards at Ьагбі 
brimskidum 14 si6al2A.

не чекаючи в трепеті на поранених, 
які там лишились124.

Суворою була третя буря криці, 
яку король дав у Гердальському лісі 
ватагам об’єднаним лопарів.
А на східному відливному 
березі океану розгромив вікінгів. 
Згодом на берегах Балаґарду125 
розбив морські плоти [=кораблі]127.

В одній із строф «Віси про вікінґів* йдеться про те, як Олав 
захопив Кентербері [в 1011 році]. Там зустрічається і 
вищезгаданий епітет Уігкіит каиг  («згубник вендів*) теж 
стосовно Олава:

Знаю я, що воїн,
«згубник вендів», могутньо 
увосьме почав штурмувати вали, 
і втекли вороги, і здолав їх!129
Не могли володарі Кентербері 
відбити Олава,

Vcitk, at viga mcctir 
Vindum hittr enn &tta, 
styrkr gckk vordr at virki 
vcrdungar styr gerfii12*.
Sinn mQttut bee banna, 
borg Kantara — sorgar
mart fekksk prudum Portum— котрий повагом [село] Партар 
portgrcifar Alcifi130. обернув у велику печаль1

Austrfararvisur (1015 p.) (Hollander, «Bibliography», p. 88). 
Класичні літературні свідчення Сіґвата про його обережну 
дипломатичну місію, виконувану для Олава Святого у Рьоґнвалда 
Ульвссона, ярла Західного Йотланду (згодом він став ярлом 
Старої Ладоги), мають цікаву назву — «Austrfararvisur», або 
«Строфи про Східну подорож*. Метою Сіґвата було місто 
Скара, столиця Рьоґнвалда. «Строфи* — яскравий звіт поета- 
дипломата і проникливого оглядача. Місія Сіґвата полягала в 
тому, аби переконати Рьоґнвалда служити посередником між 
новим королем Норвегії і королем Швеції Олавом Скаутконунґом. 
Мир було досягнуто через план (нездійснений!) одруження 
Олава Святого з Інґіґердою, дочкою шведського короля132. Учені 
Досі не дійшли згоди у питанні про рік написання «Строф*. Де 
Фріс датує їх 1017 роком133, Голландер — осінню 1018-го1 , Фіннур 
Юнссон — 1019-м135, а Ґудбранд Віґфуссон — 1023 роком13 . 
Однак, оскільки Олав Святий став єдиним королем Норвегії 
після розгрому армії ярла Свейна Гаконарсона у Квітну неділю 
1015 року, а в 1016 році Інґіґерда була вже віддана за Ярослава 
Новгородського137, то логічно було б припустити, що дата і 
подорожі, і самого звіту — кінець 1015 року.

*1 7-142
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Нижче подано строфи, що стосуються (безпосередньо) 
діяльності Сіґвата на Сході:

13. Att hafa sór, |)cirs sóttu, Друзі, ми мали
scndimcnn fyr bendi важке завдання, коли попрохав нас
Sygna grams, mcô sagnir морський король сьоґнінґів [Олав Святий)
siklinga, fqr mikla. продовжити його справу.
Spgrdumsk fæst, en fyrôa Послав нас до народоправця
fong cru stór viô gqngur. донести йому слово з країни фйордів.
Vordr red nÿtr |)vi, es norôan, Не встигли ми завантажити наші кораблі, 
Nórcgs, J>inig fòrum13*. ні потрудитись на славу139.

17. Lćtk viÖ yör, cs itran,
Älcifr, hugadsmolum 
rćtt, cs rikjan hittak 
Rqgnvald, konungr, haldit. 
Dcildak mgl cns milda 
malma vgrös i gqröum 
harda mqrg, nć hcyröak 
hciömanns tolur greiöri.

18. I>ik baö, sólar sakkvir,

sinn halda vcl, Rinar, 
hvem, cs hingat ärnar, 
hüskarl, ncfi jarla.
Enn hverrs austr vil sinna, 
— jafnvist cs |» t — Lista 
|)cngill, |)inna drengja,
|>ar k hald und Rognvaldi.

19. Folk red vid sik, fylkir, 
flest, cs ck kom vestan, 
a tt sem äör of hvatti

Eiriks svika |>cira.
Enn |>vit, jarla frsndi, 
eins, |)äs tókt af Svcini, 
yör kvcök jqrö, cs nódud 
Ulfs bródur lid, stódusk!

20. Spakr lćt Ulfr medal ykkar, 
Älcifr, tekit mqlum
— |)ćtt fengum svor — sätta
— sakar leggid it — beggia. 
l>ćr lćt, |)jófa ryrir,
|>aer, sem engar vaeri 
riptar rcknar hciptir 
Rqgnvaldr gefit, aldar141.

Повернуся я швидко, королю, як тільки 
нарешті добудусь до знаменитого 
ярла Рьоґнвальда і виконаю доручення 
ті, що тобою віддані.
В його володінні, маєтку, до нього 
багато разів я звертався: 
він готовий тобі 
віддано служити [Олаву].

♦Ти, — сказав він, — повинен узяти під 
свій захист

тих, володарю Норвегії, 
що прийдуть до тебе 
скоро, прислані ярлом [Рьоґнвальдом].
І також, мабуть, королю кмітливих, зі 

сходу,
головні з твоїх дружинників 
прийдуть до Рьоґнвальда».

Друзів зрадливих своїх, народоправцю, 
я відмовив від зрадництва [Норвегії] — 
як неправдивого Ейріка140, родичі намовляли 

їх.
Правду скажу: навряд чи утримав би землі 
[короля] Свейна, тобою захоплені, якби 
покинув тебе
син Ульва [-Рьоґнвальд] — за гроші!

Королю Олаве, син Ульва [-Рьоґнвальд] 
сказав, що готовий 
посередничати швидко,
0 Могутній Рьоґнвальд словом заручився: 
якщо [ти] готовий
1 забути, й пробачити назавжди
всі негаразди злодійського племені142.

21. Fast skalt, rikr, vid rikjan Швидко, герою, з ’єднаєшся з ним 
Rognvald, konungr, halda і пліч-о-пліч
— hann cs |>ydr at |)inni станеш; допомогою тобі завжди
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|>Qrf nQtt ok dag — stfttum. 
I>ann vcitk, fùnga kcnnir, 
\>ik baztan vin miklu 
â austrvcgum ciga

allt mcö grœnu salti143.

ярл Рьоґнвальд береться сприяти та 
піклуватися про твоє благополуччя, 
воїтелю, денно та нощно.
Він тобі найліпший друг у Східному краї 

(Аустрвеґу) . 
біля зеленого моря144.

Erfidrapa dlafs ens helga (бл. 1031 p.) (Hollander, «Bibliogra
phy», P- 89). У цій драпі Сіґвата є така строфа145:

23. Lÿgk, ncma Âlcifr cigi 
ÿs scm kykvir tîvar 
gœdik hclzt \ hrôdri

hârvQxt konungs gru.
Enn hclzk, |>cims sÿn scldi, 
svqrdr es ох і Goröum 
hann fckk læs af ljôsum 
lausn Valdamar hausi14*.

Як живим, і не брешу, 
похвали належатимуть 
тим відважним воям, що послідували за 

його [Олава] прапором; Олава 
волосся росло, 
його кучері зрізали, 
даючи світло очам Вальдамара [=сина 
Ярослава], що прозрів 
у Ґардах [=Русі]147.

«Bica» (Visa) (бл. 1055— 1056 pp.). Син Олава Маґнус, що 
переховувався при дворі Ярослава Мудрого, коли повернувся 
до Норвегії з Русі, Сіґват зустрів його такою строфою, складеною 
бл. 1035— 1036 pp.:

30. Heim sóttir j)û hættinn Сміливо повертаєшся ти до
bond, cnn vcl mâtt Igndum рідного краю, я до твоїх послуг,
— trimstodakmótt— semmonnum, королю Маґнусе.
Magnus konungr, fagna.

Fœrak vist, |>vit v<$rum

varôr at |>ér, і Garda; 
skrifin vas skirinafna 
skript, frjóòkonungr, niptar"

Вимагай прав на свої землі й 
своїх васалів.

Я охоче подорожував до Гардів 
[=Русі].

Вісті ти, напевно, отримав, 
Маґнусе, від своїх рідних149.

19

Олав Гаральдссон/бШг Haraldsson (Hollander, «Bibliography», 
P. 85).

Король Норвегії Олав (пізніше Гельґі Святий; 1014—1030 pp.) 
був заручений з Інґіґердою, дочкою шведського короля Олава 
Скаутконунґа. Однак батько Інґіґерди вирішив, що їй краще 
взяти шлюб з Ярославом, князем Новгородським (1010— 1054).
1028 року, коли Олав знайшов притулок на Русі й знову зустрів 
свою колишню наречену, то, як кажуть, склав такий станс, 
представлений лише у «Flateyjarbok»:
U*
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Àr stód eik en dyra 
jarladóms meö blómi 
haröla gran  sem Hgròar

hvert misseri vissu.
Nù hefr bekkjar tré bliknat

bràtt Mardallar gréti,

lind hefr lauft bundit 
linu VQrör і Ggröum.

Колись чарівна ліщина [=Інґіґерда] росла 
у королівстві, зелена та у цвіті, 
подібно до презелених [тобто міцних, 

квітучих] гьордаландців — 
незмінна всі пори року.
Тепер уже дерево-лавка (=жінка, тобто 

ІнґіґерДа) зблідло й стало нещасним: 
скоро [воно обернеться] в сльози Магідії 
[=фреї, тобто в золото]; 
золотим листям 
охоронець Русі [-Ярослав] 
обв’язав липку [=жінку, тобто Інґіґерду]150.

П оезія та міф як  іст оричні джерела

20

Тормод Берсасон Скальд Чорних Bpie/l>om66rKolbrimarskald, 
(Hollander, «Bibliography», p. 98).

Ще один ісландець, Тормод Берсасон Скальд Чорних Брів 
(бл. 995— 1030), був другом Олава Святого, котрий 1028 року 
взяв його з собою на Русь151, проте жодного його свідчення про 
перебування там не збереглося152.

21
Оттар Чорний/6ttar svarti, Hqfudlausn (Hollander, «Bibliography», 

p. 86).
Оттар Чорний153, племінник Сіґвата, склав вірші на честь 

багатьох скандинавських конунґів. Серед них був і Кнут 
Свейнссон Великий (1014—1035). Особливо відомою була поема 
♦Hqfudlausn», «Викуп голови», написана Оттаром бл. 1025 р. з 
метою в такий спосіб викупити себе з-під ув'язнення Олава 
Святого. В цій поемі скальд прославляє воєнні подвиги того, 
хто посадив його під замок. Наведені строфи дають яскравий 
опис діям Олава Святого на Балтійських землях154:

Ungr hratt à vit vengis. 
vigrakkr konungr, blakki 
J>u hefr dyrum |>rck dreyra 
Danmarkar |>ik vandan. 
Varò nytligust noröan 
nù’st rìkr af hvgt slikri; 
fràk til t>ar es föruö 
fgr |)in, konungr ggrva155.

Qttuö <5rum skeyttum 
austr і salt, meö flaustum. 
B<$rud lind af landi, 
landvgrör, à skip randir.

Хоч ти юний, Олаве, 
вже здійснив свій подвиг, 
ведучи до Данії
безстрашно морських коней [=кораблів].
З півночі прийшов ти —
про похід твій знаю,
незрівнянний княже,
щоб зажити слави156.

І на схід поплив ти, 
веслами збуривши спини хвиль.
Липові щити вже огородили 
кораблі по борту,



Поезія скальдів .. 325

N cyttuö scg ls ok settuö 
sundvarpaöi stundum . 
Slcit m jgk róin m ikla 
mQrg gr und j)cr b ^ ru 157.

D rótt vas drjug lig r òtti, 
do lg linns, at fgr |>inni, 
svanbraeöir; nam t siöan 
Svt|)jó0ar ncs h rjó ò a159.

Gildir, komt at gjaldi 
gotncskum her, flotna; 
(Doröut |)ér at varöa 
frjódlgnd firar r<$ndu. 
Rann, cnn maör of minna 
margr byr of |>rck varga 
hungr frdk austr an yngvi, 
Eysyslu liö J)cyja161.

напнуто вітрила й
мішалки морські (-весла) пущено у дію. 

Вже морську пучину 
весла розрізають158.

Жах ішов попереду 
твого війська, княже, 
де ти берег шведів 
кров’ю обагрив160.

Данини збирачу, ти привчив 
тремтіти безпорадно готів, 
що меча не сміли
з піхов витягати.
Острів’яни повтікали —
мало хто відвагою мірявся з тобою.
Чув я, мій герою,
що вовків на сході
ти наситив воями із Ейсюсли162.

22

Торарінн Люфтунґа Славослов/Мгагіпп Loftunga, Hgfuölausn 
(Hollander, «Bibliography», p. 94).

Торарінн був скальдом Кнута Великого (1014— 1035). Лише 
приспів (стеф) зберігся в його «HQfiiölausn» («Викупі голови», 
написаному 1026 р. для свого покровителя):

Knutr vciT grund sem gœtir Кнут так захищає свою країну,
як охоронець Греції [—Візантії] (=Христос) 

Griklands himinriki1*3. небесне царство164.

23
Б’ярні Галльб’ярнарсон Скальд Золотих Вій/BjamiHallbjamarson 

gullbrârskâld, Kàlfsflokkr (бл. 1050 p.) (Hollander, «Bibliography», 
P. 66).

Ярл Кальв Ариасон (пом. 1051 р.) був могутнім супротивником і, 
зрештою, вбивцею Олава Святого (а пізніше став союзником його 
сина, Маґнуса). Його оспівав ісландський скальд Б’ярні Галльб’ярнарсон 
Скальд Золотих Вій165 у своєму «Флокку про Кальва», написаному бл. 
1050 р. До нас дійшли вісім строф цього твору. Вони містять дві віси 
про втечу розгромленого Олава Святого на Русь 1029 року:

3. Austr ró0 allvaldr rista Рушив опікун народу (=Олав)
ótàla haf stàli. на схід крізь солону воду.
Vard at vitja Garda Торував свій шлях Гаральдів брат (=Олав),
vigmoör Haralds bródir. втомлений війною, до Гардів (Русі).
Enn of iönir manna Не у мене в звичці небилиці
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сшкак Іагпг М Банта про людей казати;
вкгокуі. Аї вкіїпад уккуагп ти не був повільним
зкібн Ібгі Кпйі оГвбНап166. у шуканнях Кнута по розлуці167.

6. Hafa lczt unga jo fra
crf5, scm til red hvcrfa. 
Satt’s, at sitja kn&tti 
Svcinn at Danmqrk cinni. 
Kcndud, Kalfr, til landa 
kappfusum Magnusi
— ollud 6r, |>vis stillir 
jqrd of fckk — or GQr5umIAM.

Допоміг Йому [Кнуту] ти 
здобути кожен престол.
Що ж до Свейна, то 
йому і Данії достатньо.
Кальве, посприяв ти королеві 
відібрати своє,
а Маґнуса вивів ти із Ґардів [=Русі],

|69щоб узяв він спадок

24

Арнор Тордарсон Ярлів Скальд/Агпогг I>6rdarson jarlaskald 
(Hollander, «Bibliography», pp. 65—66).

Ісландець Арнор Тордарсон Ярлів Скальд (бл. 1011 — після 
1066 pp.)170 приїхав на Оркнейські острови близько 1040 року. 
Там він став близьким другом місцевого ярла, Рьоґнвальда 
Брусасона (пом. 1046 p.), прихильника Олава Святого та його 
клану. Після смерті ярла Арнор повернувся до Норвегії, де 
оспівував Олава Святого, Маґнуса Олавссона Доброго, конунґа 
Норвегії (1035— 1047). Він також написав панегірик на честь 
Гаральда Сіґурдарсона Суворого, конунґа з 1046-го по 1066 роки, 
котрий жив на Русі і Візантії разом з ярлом Рьоґнвальдом.

На жаль, від Арнорової «Драпи на честь Рьоґнвальда» 
(Rggnvaldsdrapa, Hollander,«Bibliography», p. 65) до нас дійшли 
лише рештки трьох строф. Згідно з першим гельмінґом цього 
твору, випадково наведеним у «Сазі про ярла», можна сказати, 
що твір був частково пов’язаний з Руссю. Він змальовує подвиги 
Рьоґнвальда на Русі, де той здобув перемоги в десяти битвах:

1. Dcildisk af sva at aldri: Квітучий, як плодюче дерево,
cl grafninga |>clar й жорстокий у битві; десять бур
GQndlar NjQrdr і Ggrdum мечів, що щити рубають (=битв),
gunnbradr thi hadi171. Ньйорд Ґьондулів (=Рьоґнвальд)172

у Ґардах (Русі) виграв173.

Magnussdrapa hrynhent (1047) (Hollander, «Bibliography», p. 65). 
Нижче наводиться строфа з цього твору Арнора, що збереглася 
найповніше. У цих рядках скальд оспівує перемогу Маґнуса174 
над балтійськими слов’янами, або вендами, і пограбування ним 
Йомсборґа, відомого балтійського торгового центру:



Поезія скальдів. 327

4 Hcrskip vannt af haröa stinnum Корабельні кілі ти крізь хвилі
hlunni gcyst і salt et cystra. повів Східним морем (Балтійським), 
SkjQldungr,stćttdskQrumhvćldan осідлавши дерев'яну спину 
skciöar huf mcö gerzku reiöi. коня моря в руській снасті175;
Vaföir litt, cnn vendir biföusk; втім, не квапивсь, хоч тремтіли щогли 
varta hrekk, cnn nidr nam sokkva; і бушприт гойдався — 
geystisk hlÿr, cnn hristi bara ніс з кормою хвилі
hrimi stokkin bunar gгіmur176 памороззю вкрили,

угрузаючись у борозни солоні177.

9. Siôan vas, |>ats suör mcö läöi Тож на південь від домівки
siklingr ÿtti flota miklum. вийшов Сіклінґ [=конунґ| з величезним 

флотом.
Skidi vas \>à skriöar of audit І човни летіли через хвилі
skoröu; rendi Visundr noröan. вслід за Вісундом (кораблем «Зубр») із

півночі.
Samnask bad til hvcrrar hqmlu Всадовив за весла ти найдужчих,

найжахливіших мужів у шатах
— hrædask menn vid ættar klædi. клану Г ю кі178; піднялись вони на борт
Gjùka, bótti gqfugt eiki морського дуба [^корабля] із металом руським
gcrzkummâlmi — Peitu hjalma17*. [=мечами], в шоломах із Пуату180.

11. Нсуга skalt, hvć hcrskjqld bqruö,Слухай пісню, як нащадок славний 
hilmis kundr, til Vinda grundar вирушив на землю вендів;
— heppinn drótt af hlunni slćttum як удатливий спустив на хвилі судна, 
hćlug bord — і stcfjamćli. що їх кількості б позаздрив кожен конунґ, 
Aldri frâk — cnn, visi, valdiö несучи до вендів смерть і горе182.
Vinga sorg — at dQglingr spendi
— flaustum vas \>i flód of ristit — 
flciri skip til ódals |)ciram.

12. SkjQldungr, fórt of ópjód cidi; Нащадку Скйолда [=Одіна]! Вогнем ти 
audit vas |)à flotnum dauda. люто впав на тих поган, зробивши січу, 
Hæstan kynduö, hienna Jjrystir, гостроокий переможцю, біля Йомс[борґа], на 
hyrjar ljóma suör at Jómi. південь;
Hvergi jwrdi hallir varda і язичники вже не шукали порятунку, 
heidit folk і virki breidu. їх не врятували навіть мури:
Budlungr, unnud borgarmqnnum полум’я, пожежі, переляк, 
bjqrtum cidi stalldræp hjQrtuIK3. конунґе, і упокора долі184.

13. Skjqidungr, lćzt vid skira valditНащадку Скйолда [=Одіна]! Більше лиха 
Skotborgartf Vinda sorgum. вендам ти завдав, спаливши Скотборґ185: 
Yngvi, vas sa frægr, es fcngud.To був твій великий подвиг, королю, 
fqrnudr |)inn, vid helming вдала битва проти незліченних полчищ;

minna.
Verja là |)ar valkqstr hæri, і здіймалися такі високі гори трупів —
— vas |>ćr sigr skaptr grams ens o герою, славна перемога! — 

digra
virdum kunnr — an vida runnin що на них і зголоднілі вовчі зграї 
varga ætt of klifa maetti1*6. неспроможні були видертись нагору187.

Magnùssdràpa drôttkvœtt. Арнорова « Magnussdrâpa dróttkvcett»,
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написана 1046— 1047 pp., згадує назву Ґардар (Русь) у такому 
контексті:

Nu hykk ijóòanda rcidu 
rógQrs, J>vft vcit gqrva,
— J>egi scimbrotar! — scgja 
seggjum hncitis cggja.
Vasat cllifu al Ira 
ormsetrs hati vctra, 
hraustr |)às hcrskip glaesti 
Hqróa vinr ór GQròum1” .

Пісню заспіваю я про те, 
як споряджався юний князь — 
дай тобі наснаги, золотодавцю! — 
я був тому свідком.
Одинадцяти ще зим не мав 
заступник Гьордаланду [=Маґнус], 
коли із Гардів (Русі) спорядив 
військові галеони у щитах червлених"

У тому самому творі згадується битва коло Йомс[борґа]:

8. Vann, f>às Vindr of minnir, 
vàpnrió konungr sidan 
Svcid ófàm at Jómi 
illvirkja hr* stillir.
Buk dró bràdla steikòan 
blódugr vargr af glóóum. 
Rann à óskirò cnni 
allfrckr bani ballar190.

Згадуватимуть венди 
бурю зброї [=битву) конунґа; 
чорна Свейд [валькірія] у Йомі 
трупи мітила поганів.
Тягнув вовк-хижак 
з полум’я тіла згорілі; 
нехрещені голови 
стали головешками191.

Є у творі згадка і про захоплення острова Ре (Яе)% відомого 
пізніше як Рюген, держава балтійських слов’ян. У 1043 році 
Маґнус біля цього острова завдав поразки данському конунґу 
Свейну Ульвссону. Відповідний піввірш (гельмінґ) каже:

9. Fùss lét à Ró raesir
ramm|)ing hàit Glamma. 
Valska raud fyr viòu 
Vcstlandi granir branda192.

Біля Ре готовий 
був до прі правитель.
Коло Вестланду мечі валійські (волоські) 
Маґнус обагрив193.

Erfidrapa Haralds hardrada (1066) (Hollander, «Bibliography», 
p. 66). Арнор написав свою «Erfidrapa Haralds hardr&da» про 
трагічну загибель Гаральда Суворого 1066 року. Нам цікавий

. . .  194епілог цієї поеми через один з кеннінґів, у якому говориться:

19. Всепіг hcfk fyr bcini
bragna falls vid snjallan 
Girkja vqrd ok Garda.

Gjgf launak svà jqfri'

Молюся
за героїв мужніх 
Заступникові греків 
і [народу] Гардів (Русі)
(тобто «християнському Богові»). 
Молитвою цією я віддячу 
дикому кабанові [=конунґу]

196за його дарунки
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Одд Кікінаскальд/Oddr kikinaskald, Visa (1043) (Hollander, «Bib
liography», p. 85).

Одд Кікінаскальд був придворним скальдом норвезького конунґа 
Маґнуса Олавссона Доброго (1035—1047)197. Нижченаведена строфа 
розповідає про дві битви Маґнуса з вендами. Перша відбулася в 
Ютланді восени 1043 p., напередодні Михайлового дня (28 вересня), 
друга мала місце в гирлі річки Орос, коло міста Оргус:

1. Vas fyr Mikjilsmessu У переддень Михайла
malmgrimm hiid rimma. жорстокий стався бій.
Fcllu Vindr, enn vgndusk Венди впали.
v£pnhlj6di mjgk |)j66ir. До шуму січі звикли
Enn fyr j61 vas gnnur мужі несамовиті,
ohlitulig Htlu Перед Різдвом ізнову
— upphofskgrimmmedgumnum спалахнула бійка: 
gunnr — fyr Aros sunnan19". південніше Opocy дикий

був герць мечів199.

26

Торлейк Красень/ І>ог1еікг fagri, Flokkr( 1043) (Hollander, «Bib
liography», p. 98).

Торлейк Красень, ісландський скальд данського конунґа 
Свейна Ульвссона (1047— Ю76)200, склав флокк, оспівуючи 
участь Свейна у вищезгаданій битві 1043 року між конунґом 
Маґнусом Добрим (1035— 1047) і вендами:

1. Furscndir vann fjgndum Вогнеметальник землі соколиної [=Свейн]
fjgrspcll і gny hjgrva кличем мечів [-битвою] ворогів умертвив;
— brgd fckk hrafn — fyr Heida — круків потік налетів — 
haukstordar bee nordan. на північ від Гедебю.
Rtfkusk Vindr — enn vakar Мало в живих залишилося вендів; 
vals ginu (>аг of halsa, соколи [-круки] на землі добивали —
daudr 14 hcrr 4 hcidi війська без ліку
hundmargr — fiir undan201. трупом лягло .

27

Гаральд Сіґурдарсон Суворий/Haraldr Sigurdarson hardradi 
(Hollander, «Bibliography», p. 81).

Непогамовний норвезький конунґ Гаральд Сіґурдарсон Суво
рий203 (1046— 1066), «останній вікінґ*, був і сам обдарованим 
скальдом. Поранений у трагічній битві коло Стікларстадіра (1030 p.), 
він, тоді п’ятнадцятирічний юнак, склав таку вісу:
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2. Яббк — спп Ьсіцаг Ьіоеда, 
Ьй|к^па вік УС£па:
Іід Лккг Ііпсіаг уаді 
НГв gгand — і Ьод випсіа. 
N11 Іаеік зко£ аГ зкобі 
Бкгсідазк П(іІ5  Ьсідаг. 
Нусгг у сії, псша ск усгда 
уіба Л ^ г  о{ відіг204.

Я був там, де щити розлітались, 
де кров струменіла з ран; 
вої падали під ударами 
недругів щитів з липи [=мечів]. 
У схованках тепер я криюсь, 
ганебно втікаючи.
Та хто зна, чи моя слава гучна 
вже не поспішає до мене!205

ЄатапуІБиг (1044). Цей Гаральдів цикл із шістнадцяти ґаманвісур 
(спортивних віс), написаних на борту судна в Чорному морі під 
час повернення до Новгорода після кількарічної служби у 
Візантії, є досить відомим206. Твір адресовано Гаральдовій коханій 
Єлисаветі (Еллісів), дочці Ярослава Мудрого (1018— 1054), князя 
Новгородського і Київського; повністю збереглося лише чотири 
віси з цього циклу. Ось вони:

3. Рипсіг уав (дов, аї |>гоепс1іг 
(>сіг ЬдГ5и Іід теіга .
Уагд, бію убг оГ £ сгд и т , 
уіві с г г і ^  Бпсгта.
Зкіїдитк  ungг уід \angan 
аііуаісі і Біуг Гаїїіпп.
Ро ІШг Сегдг і Єдгдит

gollhrings уід тег зкоііа20*.

4. Бпсід Гуг Бікіїсу уібі 
вид; уфгит ])£ ргйдіг.
В г у т  Бкгсід усі Ііі уапаг 
усп§іб ^ д г іг  ипсі сігсп^иш . 
Уаеиік шідг, М то И і 
т у п і  спп |> івд  псппа.
Ро ІШг Сегдг і Сдгдит

gollhrings уід тег зкоііа209.

6 . Епп ти п а ї скк]а ксппа 
ип§ пс таег, аі уаегіт,
(загБ gcrдuш вуір вусгда, 
від і borg оГ moгgin. 
Яисісіитк и тЬ  т с д  осісіі, 
сги тсгк і )>аг усгка.
Ро Іаеіг Сегдг і йдгдит

gollhnngs у ід тег Бкоііа.

7. Аііпп уав ск (»аге а іт а  
І ір р ісп с і^ аг  Ьспсіи.
N6  Ігеїк уід вксг вкоііа 
Бксібг Ь йтопп ит Ісідаг.

Жителі Трьонду, як спалахнув бій, 
потіснили нас кількістю , 
хоч як шалено ми бились, 
не знаючи страху:
із незрівнянним князем я, такий юний, 
розлучений був, бо він знайшов смерть. 
Тільки дівчина із золотими гривнями207 
із Гардів
мене причарувала.

Сицилійським морем ми 
велично йшли, стрункі 
судна із стінами щитів, 
наповнені хоробрими мужами.
Боягуз туди, де ми були, 
не наважився б ступити.
Тільки дівчина із золотими гривнями  
із Ґардів
мене причарувала.

Ані пані знатна хай не скаже, 
ні чарівна діва, як одного ранку 
прорубався я скажено 
до фортеці, як мечем широким 
клав обабіч трупи 
я невільних свідків.
Тільки дівчина із золотими гривнями  
із Ґардів
мене причарувала.

Я родом звідти, де уппльондські 
[норвезькі] смерди
тесали струги, недругів пильнуючись; 
тепер судна мої з обіймів фйордів
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Vitt hcf ск, siz yttum, 
cygarö skotit bardi. 
f>ó loßtr Gerör і Ggröum

gollhrings viö mér skolla2

виишли и через солоні води 
мчать просто із дитинства.
Тільки дівчина із золотими гривнями  
із Ґардів
мене причарувала211.

28

Тьйодольв Арнорссон/іубббШ: Amorsson (Hollander, «Bibliog
raphy», p. 92).

Ісландець Тьйодольв Арнорссон (пом. 1066 р .)212 був 
придворним скальдом норвезьких конунґів, Маґнуса (1035— 
1047) і Гаральда Суворого (1046— 1066). Він оспівав перемогу 
Маґнуса над вендами 1043 року у поемі під назвою «Флокк про 
Маґнуса», написаній 1045 року. В ній говориться:

Hykk і hundraösflokki 
Haralds bródurson stódu
— hrafn vissi sér hvassast 
hungrbann — framast manna. 
Vitt là Vinda flotti; 
vard, t>ars Magnuss bardisk, 
hqggvinn valr at hylja 
hcidi rastar brcida213.

Йшов Гаральдів небіж, стійкий 
у жорстокій бійці — зголоднілі 
круки погамують спрагу, — 
попереду перших.
На всі боки венди порозбіглись.
Там, де Маґнус бився, 
пустище лишилось,

2трупом вкрите кілька миль довкола

БехіеДа (1065). Вигадлива хвалебна пісня Тьйодольва «Зехіе^а» 
(«Шестистрофник») була написана 1065 року на честь Гаральда 
Суворого. Вона оспівує подвиги цього заповзятого вікінґа в 
Скандинавії, на Середземномор’ї, Русі й Близькому Сході. В тексті 
наводиться багато цікавих географічних назв зі Східної Європи:

Hvasst fràk Haugi et naeste 
hlifél à gram drifa, 
enn Bolgara brennir

breedr sinum vcl toedi. 
Skildisk hann — ok huldi 
hjalmsctr gamall vetra 
tyggi tolf ok |)rìggja — 
traudr vid Àlcif daudan215.

Togu ma tckna scgja 
tandrauds a Scrklandi 
ungr haetti scr atta 
ormtorgs hgtudr borga, 
àdr hcrskordudr hardan 
Hildar leik und skildi 
Scrkjum haettr і slóttri 
Sikilcyju gckk hcyja217.

Чув я, що край Гауґа 
буревій щитів розлігся; 
і стояв пліч-о-пліч з братом 
згубник булгар там.
Розлучений з незрівнянним князем, 
неохоче він — п’ятнадцяти 
зим від роду — мусив
утікати в ліс 
[Святим].

з мертвим Олавом

Було взято двічі по сорок міст — 
юним життям ризикував часто, 
червоного вогню й золотих перснів давець • 
у Країні Сарацинів, 
перш ніж мужній герой 
доленосної гри Гільди [=валькірії], 
до сарацин лютий, щитом оповитий, 
досяг [Сицилії]218.



332 Поезія та міф як історичні джерела

Зайве наводити тут строфи, що розповідають про пригоди 
Гаральда у візантійських землях та на Близькому Сході, за 
винятком строф 5 (де згадується Ланґбардаланд), 6 (що 
змальовує роль Гаральда в осліпленні візантійського імператора) 
і 8 (де з ’являється назва Гарди, Русь):

s&s viö lund ä landi 
Langbaröa r6ö ganga.

Він [Гаральд], хто вів похід край 
лісу в землі ланґобардів 
[=катепанат Італії)219.

Про осліплення імператора (Михаїла Калафата) 21 квітня 
1042 року розповідається так:

6. Stol^cngils 16t stinga

— styrjqld vas |>ä byrjuö -  
cyöir augu baeöi
üt hciö ing ja  sütar.
Lagöi allvaldr Egöa

austr 4 b ragn ing  hraustan

gräligt mark, cnn Girkja 
gQtu illa f6r stillir220

8. R eist eikikjQlr austan
Qröigt vatn ö r GQröum. 
Sviar toeöu t>6r siöan, 
sn ja llr landreki, allir.
Gckk mcö golli miklu
— glygg fcll ött of tyggja - 
holl ä hlöborö sollin 
Haralds skeiö und vef

brciöum222.

Володар-воїн 
[Гаральд Суворий] — 
спалахнула битва — 
очі повиймав
тронному князю [-імператорові]. 
Єдиноправитель людей із Еґді [-Гаральд 
Суворий]
страшно відмітив голомозого короля Сходу 
[^імператора];
жорстока відплата спостигла 
короля греків [ім ператора]221.

Дубовий кіль різав хвилі морські 
по дорозі з Гардів (Русі) на сході.
Відтоді всі свеї (шведи) тобі помагали, 
мужній заступник країни.
Вітровій наліг на золотом
вантажений бот Гаральдів,
що схилився на бік,
ідучи попід вітром соляними валами223.

«Строфи* про Гаральда Суворого. Ярослав, князь Нов
городський і Київський (1018— 1054), призначив Гаральда 
Суворого (так само, як раніше Ейліва, сина ярла Рьоґнвальда) 
командувачем своєї вікінґівської дружини. Цей відтинок 
Гаральдового життя (1045— 1047) змальовано в таких строфах 
Тьйодольва 224.

Eitt hQföusk at, 
Eilifr t>ars sat, 
hoföingjar tvcir: 
hamalt fylköu t>cir2 
Austr Vinöum 6k 
і gngvan krök.

Робив як він 
і Рьоґнвальдів син: 
рівняли стрій 
вони бойовий
і східних вендів затисли так, 
що їх, напевно, трафив шляк;
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3.

Vasa Laesum 16ttr 
lidsmanna rdttr226.

Jarizlcifr of si, 
hvcrt jQfri bri. 
H6fsk hlyri frams, 
cns helga grams22".

поляки там (Ьазіг) спізнали теж 
страху і лиха без меж227.

Аж Ярослав завидів,
за ким ішов він [Гаральд] слідом.
І слава брата конунґа святого
(Олава Святого)
зросла вже вповні .

Окрім назви іс є б іг  (< * 1 е з і), що безсумнівно походить із 
західнослов’янської мови вендів230, у поемі наводиться також 
дуже цікаве свідчення. У державі Ярослава жили «східні венди», 

Уіпііг, тобто венди, що переселилися до Східної Європи231. 
Саме з ними й воювали вікінґи князя Ярослава.

29

Бйольверк Арнорссон/Bolverkr Arnorsson, Visa (Hollander, 
«Bibliography», p. 67).

Брат Тьйодольва, Бйольверк Арнорссон232, був також скальдом 
при дворі двох норвезьких конунґів, Маґнуса і Гаральда. Він 
також оспівав у творах пригоди й героїзм Гаральда в різних 
краях. У восьми його строфах, що збереглися, міститься багато 
екзотичних географічних назв. Нижченаведені віси цікаві своїми 
посиланнями на Русь і Константинополь.

Mildingr, straukt o f maekis 
munn, cs lézt af gunni.
Holds vannt hrafn of fylldan 
hràs. I>aut vargr і àsi.
Enn, granir — né fràk frcmra 
fridskcrdi |>ér verda —

austr vast àr et naesta, 
Qrdiglyndr, і GQrdum233.

Сміливце князю! Обагрянив меч свій 
кровію у битві.
Трупи дав для круків — 
вили вовки в лісі.
А наступним роком рушив —
я про іншого такого руйнівника миру
[=воїна]
не чув досі — князю, ти 
на схід, до Ґардів (Русі)234.

Гаральд підійшов до Константинополя зі своїм флотом під 
час холодного шторму:

2. Hart knidi svqI svartan 
snckkju brand fyr landi 
skùr, enn skraulta bqru 
skcidr brynjadar rcidi. 
Maetr himlir sà malma 
Miklagards fyr bardi. 
Morg skirdu bcit at borgar 
barmfqgr hqum armi235.

Свіжий вітер мчав стрункий 
наш бот до узбережжя — 
в сталь закуті судна 
гордо зайшли в гавань.
Бані золоті Міклаґарда (Константинополя) 
уздрів наш славний князь.
Ряд ошатних стругів
промчав повз міські мури 236
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Наступні строфи представляють інші екзотичні назви, такі 
як Сицилія237 і Блаланд (Чорна Країна)238, тобто Північна Африка.

ЗО

Стув Сліпий/Stufr inn blindi, Visa («Віса») (Hollander, «Bib
liography», p. 91).

Стув Сліпий був нащадком славного літературного клану і 
прямим наступником скальда Ґлума Ґейрасона 39. На жаль, 
збереглося лише декілька уривків з його «Драпи про Гаральда» 
(Haraldsdrapa), однак і вони засвідчують його високу поетичну 
майстерність.

В одному з гельмінґів його віси, цитованому в «Morkinskinna», 
«Fagrskinna», «Heimskringla», згадується про одруження Гаральда 
на Еллісів з Новгорода:

4. Maegd gat allvaldr Egda Рідство здобув гострозорий
ognar mildr, |>as vildi. правитель Еґдіру, якого так прагнув,
Golls t6k gumna spjalli золота безліч у нагороду
gnott ok Bragnings dottur240. здобув він, а також Браґнінґову дочку

[=Еллісів Ярославну]241.

31

Вальґард із Velli/Valgar6ra Velli, «Drapa» («Драпа») (Hol
lander, «Bibliography», p. 100).

Вальґард із Velli242 написав також драпу, що уславлювала 
діяння Гаральда Гардраді. Гаральд, який осліпив візантійського 
імператора, покарав також і варягів, що приєдналися до його 
ворогів. Відомості про це містяться в півстрофі (гельмінґу), ЩО 

збереглася в «Fagrskinna»:

Hclmingi bautt hanga, 
hilmiskundr, af stundu. 
Skipt hafid 6r, svat cptir 
cru Vaeringjar faeri.

Королівський сину, наказав ти 
половину з них повісити згодом. 
Небагато варягів уникло

. -2 43кари цієї

У строфі, що наводиться нижче (цитованій також і Сноррі 
Стурлуссоном), поет описує неймовірну життєву енергію свого героя:

Skauzt und farm cnn frizta
— frami vcitisk t>6r — bciti: 
fardir goll or Gordum 
grunlaust, Haraldr, austan. 
Styrdir hvatt і hqrdu,

Навантажений прекрасним вантажем [=везучи 
Еллісів Ярославну], 
послав ти швидко корабель, Гаральде, 
що віз золото Ґардів [=Русі].
Слава йшла до тебе із заходу.
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hvardyggr jqfurr, glyggvi. 
Sétt, \>às sædrif lètti, 
Sigtun, cnn skip hnigdu244.

Ти вистояв шторм, 
залізний господарю, 
корабель запірнав глибоко, 
поспішаючи крізь вітер і піну, аж поки 
ти побачив Сіґтуну245.
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32

Гйорт Олавссон/Нідіїг бШюоп, «Ьаизауі^иг» (1066 р.)
Гйорт був ісландцем — придворним Гаральда Гардраді (1046— 

1066). Перед походом на Англію (1066 р.) Гаральд, якому 
необхідні були гроші, послав Гйорта, разом з Торарінном 
Нефульвссоном, до Гольмґарда (Новгорода). В його завдання 
входило повернути бурдюк із золотом і чистим сріблом, який 
Гаральд послав своїй колишній дружині Єлисаветі (Еллісів), 
дочці Ярослава. Згідно з « Н е т і ї ^  в якій зафіксовано цю
подію246, повернувшись, Гйорт доповів Гаральдові у віршах. Ось 
три строфи з цього твору.

Гаральд не приділив уваги своїм посланцям, що повернулися:

!>r0ngvir goili Швидко уклав
gramr fast saman. своє золото князь;
Vcitir Syrar але жодного слова
sonr fàs konar. Свинячий син [=Гаральд] не скаже247:
Land skyldi litit якби трохи землі
lafhamdir hafa. мав лаф Гамдір248,
M  myndj holòum то Гаральд спромігся б
Haraldr svara. відповісти посланцю.

Hafr cs uti Всередині огорожі [tun; також означає «місто»]
hvitr і tuni, є білий цап [=бурдюк]249,
skumir augum, . що світить очима,
hcfr skcgg mikit, і гойдає довгою бородою,
brcstir klaufum, і лупить копитами,
vii bom taka. і родитиме дітей.
Sâ’s gcitar son Цей козячий син —
gcrr viô cmi. це, власне, ти.

Відповідь Еллісів:

Munat і vàri І наступної весни
vcstr langskipum на довгих стругах із заходу
hugragr of haf Гаральд із заячим серцем
Haraldr fara. не припливе через море солоне.
l>vi mun lcngi Довго буде
lafhræddr konungr тремтячий король
alls andvani, здобувати безнадійно
Englands ok vcgs250. Англію й славу251.
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33

Маркус СкеґҐясон/Markûs Skeggjason, Eiriksdrâpa («Драпа 
Ейрікові») (Hollander, «Bibliography», pp. 84— 85).

Ісландець Маркус Скеґґ’ясон (бл. 1040— 1107) служив при 
дворах Данії та Швеції252. Його основний твір «Драпа Ейрікові», 
написаний 1103 року, прославляє данського короля Ейріка 
Свейнссона (1095— 1103) як воїна, великого ворога вендів, 
засновника й фундатора архієпископства в Лунді, та мандрівника, 
котрий серед інших країн відвідав Русь та Східну Європу. Король 
Ейрік помер на Кіпрі 1103 року по дорозі з Константинополя до 
Єрусалима. Драпа, присвячена цьому королю253, містить останні 
в давньоскандинавській поезії відомості про Русь (Гарди) та 
балтійських слов’ян (віндів);

4. Fœdir sótti frcmöar-räöa Звитяжець славних подвигів,
foldar vqrdu austr і Garda. відвідує князів Гардів (—Русії на сході.
Audi gœddu allvald prudan Знамениті люди дарували сяюче золото

відважному правителеві, 
fitrir menn, |>eirs hneggvi slita. що презирливо ставився до ощадливості. 
Stillir vard of Austrveg allan Широкознаний в Аустрвеґу [=Східній Європі], 
cinkar tiör cnn mærdarblidi. уславлений князь, якому рівних немає.
Hinn vard cngr, es hans nafn Жодного, хто не славив би
kunnit, ім’я короля здібного,
heidarmanns, і lofi reida. не було.

5. Vàr Qndurt bjó Vinda гугіг Ранньої весни підкорювач вендів254
зготував чудові свої човни, щоб плисти 
на захід

vcglig flaust ór GQrdum austan. із Гардів [=Русі].
Наступного літа предводитель боровся 

Hlÿrum skaut і  hola bòni із бурунами
хвиль величезних, 

helmings oddr і sumars broddi. Широка палуба корабля із бортами захищала 
Hlÿdu studdi bordvid brcidan Кнутового брата від невгамовної бурі, 
bródir Knuts і vcdri ód u. Ось так підкорювач зрадливих хвиль 
Sidan knàtti svikfolks cydir 
snilli kendr vid Danmqrk прибув до Данії256.

У строфах, що їх подано нижче, описується похід Ейріка 
проти вендів. Деякі з цих строф не збереглися повністю. 
Свідчення про вендів, їхні міста та житла містяться в строфах
8, 15, 16, 22 та 23:

8. Vqrgum cyddi Vinda fcrgir, Утискувач вендів [=Ейрік] знищив віроломних;
viking hcpti konungr fikjum. набіги вікінгів назавжди відтрутив;
I>j6fa hcndr 16t |>engill styfa, крадіям повідрубував руки;
|>egnum kunni 6sid hcgna. він знав, як скарати законопорушників.
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Aldri frâsk, at Eirikr vildi Ніхто і ніколи не чув, щоби Ейрік
allréttligum dòmi balla. несправедливо судив.
Hala kunni sćr til sælu Він утвердив для всіх
sigrs valdari goös log halda237. Божі закони для свого процвітання.

15. Veldi t>oröu Vindr at halda [Королівською] владою зважився
приборкати вендів;

— villa geröisk |>cim at illu: їх розлютив до безтями:
sunnan kom |>à svikdómsmanna з півдня порушено мир
sâttarof— |>ats Buölungr âtti25*. віроломними — Будлунґ [=Аттіла] колись

ними володів.

16. Yngvi heit і óòastrqngum Інґві [-Ейрік] вів корабель швидко
Qldugangi skipum |>angat. серед великих хвиль.
Hlÿda skalf, cs hristi groeöir Судно тремтіло; білопінні
hélug bgrö fÿr Vinda gQröum25*. хвилі хитали борти по дорозі

до вендських міст.

22. Hcröin vgru hjgrtu lyöa Скорбота настала
hryggöarfull і Vinda byggöum. у вендських оселях.
Eldrinn svcif of ótal hqlda, Полум’я зжерло люду багато.
Eirikr brcndi sali |>cira. Ейрік дозволив вогню проковтнути їхні

житла;
Eisur kyndusk h<$tt і hûsum, іскри злітали з будинків;
hallir пфби vitt at falla. обійстя оберталися в руїну навкруги.
Òtta leid, enn uppi |>ótti Ніч відійшла. Аж до неба
eins grand і himni standa260. ще гуготів вільховий ворог [= вогонь].

23. Eirikr vas mcö uppreist h($ri, Ейріка супроводжувала доля щаслива;
undan flyöu Vindr af standu, прудко венди втікали від нього;
Gjold festa |>à grimmir hgldar, ці люди жорстокі сплатили данину,
gumnar v(Jru sigri numnir. втративши перемогу.
Yngvi talöi erföir |>angat, Кожен слухатись мав його,
афуба varò stilli hlÿda. Ось так повелитель відважний здобув
Veldi rćó t>vi àstvinr aldar наполегливо королівство,
cinart; là |>at fyrr und Sveini241. що колись належало Свейну262.

34

Івар Інґімундарсон/ Ivarr Ingimundarson, Sigurdarbçlkr (Hollander, 
«Bibliography», p. 83).

У «SiguröarbQlkr», написаній близько 1140 року еддичним 
розміром fornyrôislag, ісландець Івар Інґімундарсон описав подвиги 
Сіґурда Слембід’якона — авантюриста невідомого походження, 
котрий став королем Норвегії (з 1130-го по 1139 pp.)263.

Одне з Сіґурдових діянь безпосередньо стосується головної 
теми цієї праці, бо є останнім тогочасним свідченням в скальдичній 
поезії про активність вендських слов’ян на Балтійському морі.

Сноррі Стурлуссон у «Крузі земному* пише про нього так: 
«Того літа (1137-го) Сіґурд Слембід'якон через море приплив
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на схід до Норвегії. Дізнавшись про невдачу свого родича 
Маґнуса [=Сіґурдарсона Сліпого, співправителя Сіґурда, 11 ЗО— 
1139 рр.], він зрозумів, що в Норвегії йому годі сподіватися на 
підтримку. Тому поплив уздовж берега на південь, тримаючи 
курс на Данію, і досяг Ейрарсунду. На південь від Еррьо [Ліго, 
південь Фюнену] він перестрів кілька швидкоплавних вендських 
кораблів \Vinda-snekkjur], напав на них і здобув перемогу, 
очистивши кораблі від людей, багатьох убивши, а решту 
повісивши. Ще одну успішну битву з вендами він провів біля 
острова Мьон [Моеп]. Потім він поплив на північ і ввійшов до 
протоки на східному березі [йотської] річки Ельва, захопивши
три кораблі Торіра Гнояра.. 

Івар коментує ту подію:

264
.»

19. MœttiVinÔum, Він зустрів вендів
sâs vcga |>orôi, і наказав їм звільнити дорогу —
sókndjarfr Sigurdr, войовничий Сіґурд —
suôr viô Erri. на південь від Еррьо.

20. Hrauô ungr konungr Молодий король
âtta snckkjur очистив вісім снеків* —
— vargr gein of val — вовка поцілив сокіл —
Vinôa fcrôar. під час походу на вендів.
Hné fyr cggju Варварський гурт
ôfrjôôarliô. змовк перед вістрям [меча].

21. Enn lét aôra А він, направляючий списа,
austr fyr Mœri розпочав уже іншу битву
gramr gcir|>orinn на схід від Мері.
gunni hâôa. Відважний вождь
Ncytti vâpna, ще раз
|)âs Vinôr hnigu, скористався зброєю.
Qrr oddviti Того разу
Qôru sinni265. вендів побито266.

35

Невідомий автор, «Тула річкових назв» (Hollander, «Bibliog
raphy», p. 106).

Наприкінці XII ст. майстерність і талант скальда оцінювали 
відповідно до його обізнаності в давніх творах та техніці 
віршування «класичних часів» (так само, як у арабських поетів 
Аббасидського періоду). Твори містили глосарії, списки, записані

* невеликий однощогловий корабель (давньоісл.).
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віршами, риіиг, або voces memoriae, де автори представляли різні 
терміни, вирази, назви та ідіоматичні вирази тих часів з метою 
уподібнити твір давньому скальдичному стилю. Такі глосарії 
містили як міфічні імена: Одіна/Водена, його синів, Асів, бо
гинь — Фреї, валькірій, карликів, велетів, королів, чоловіків та 
жінок, так і терміни — назви дружин, кланів, двору, воєн, 
бойової зброї та окремих її видів (зокрема, мечів), щитів, 
шоломів, кольчуг; назви морів, островів, річок, риб та китів; 
корабельні терміни; назви дерев, рослин; назви тварин.

Тула річкових назв складається з шести строф. Нижче подано 
три з них, що містять також назви річок Східної Європи (їхні 
назви набрано курсивом):

2. I>yn, Rin ok Nid, 
I>gll, Rimr, Ysja, 
Dûn, Qgn, Dyna, 
Dyn, Hgllfara 
Órun ok Bró, 
Auöskjglg, Lodda, 
Mun, Mcrkriöa, 
Mein ok Saxclfr.

3. Tifr, Dum, Vina,
Tcms, VQnd ok Strind, 
Morn, Móda, I>rym, 
Mom ok Gautclfr, 
Alin, Uör, Olga 
ok Eufràtes,
Ógn, Eiörcnnir 
ok Apardjón.

4. Rqgn, Hrqnn ok Raun, 
Raumclfr, Hnipul, 
Hnqpul, Hjqlmunlq, 
Humra, Vina.
Vil, Vin, Vclla,
Valin, Soemd, Salin, 
Nepr, Drqfn*1, Strauma, 
Nis, Mynd, Gnapa26*.

Більшість із представлених назв є назвами річок Західної 
Європи, зокрема британського (кельтського) походження269; деякі 
взято з панегіриків хрестових походів; є також кілька міфологічних 
назв з «Поетичної Едди»; три назви з Центральної Європи 
(Rin — Рейн, Dyn — Дунай, Sax-Elfr — Ельба) та шість — з 
Східної. Dun — Дон(ець), Dyna — Західна Двіна, Vina — 
Північна Двіна, Olga — Волга, Nepr — Дніпро, Drgfn — річка 
біля Полоцька270.

36

Слід згадати тут ще чотири поетичні твори XII—XIII ст., що 
містять багато іноземних назв, зокрема із Східної Європи. Два 
з них були написані у зв’язку з канонізацією двох святих — 
Олава Святого Гаральдссона (1015— 1030) та Олава Трюґґвасона 
(995— 1000). Ейнар Скуласон (бл. 1090— 1165), найвидатніший 
скальд другої половини XII ст., у 1153 році написав відому поему 
про Олава Святого, що називалася Geisli. Галлар-Стейн (XII ст.) 
склав поему Ôlâfs drapa Tryggvasonar («Драпа Олаву Трюґґвасону»), 
відому ще під назвою Rekstefja, оскільки в ній використано особливий 
стеф; твір оспівував ісландського святого.
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Слід назвати ще Nóregs konunga tal («Лісту норвезьких 
королів»), складену віршованою формою невідомим автором 
1190 року — короткий огляд норвезької історії. І, нарешті, Jóms- 
vikinga drapa («Драпа йомсвікінґам») Б ’ярні Колбейнссона, 
єпископа Оркнейського (бл. 1188— 1222). Ми не розглядатимемо 
детально ці твори, бо їх було створено не по гарячих слідах 
подій, а пізніше з історичними цілями, на основі раніших саг та 
агіографічних джерел.

Східна Європа в скальдичній поезії

Підсумовуючи сказане, зазначимо, що першими східно
європейськими назвами у поезії скальдів кінця IX—X ст. були 
Austrvegr — «Східний шлях», тобто північно-східне узбережжя 
Балтійського моря, а також Sysla , eistnesk, eistr — назви, 
пов’язані з Естонією. Всі вони зустрічаються у поемах скальда 
Тьйодольва з Гвініра (прибл. IX ст.).

У творах поетів X ст., особливо Еґіля Скаллаґрімссона 
(937 p.), Ґлума Ґейрасона (пом. бл. 970 р.) та Ейнара Дзвона 
Терезів (бл. 986 p.), зустрічається назва Vina — Північна Двіна; 
Ґлум вживає слово bjarmskar, що означає — «мешканці Біармії». 
Безперечно, поява цих назв була результатом складних розшуків, 
що завершили відкриття земель на Скандинавському півострові. 
У тому-таки X ст. з ’являються також назви Gandvik — для 
означення Білого моря (у Ейольва Валґердарсона, бл. 976 p., 
Ейліва Ґодрунарсона), kolgu Svipjóó, або Холодна Швеція (у 
Ейліва Ґодрунарсона) та Finnar, або лопарі (Ейвінд Фіннссон 
Псувальник Скальдів, пом. 990 p.).

Третіми за хронологією, однак ще належними до X ст., були, 
мабуть, назви Kurland (у Ґлума Ґейрасона, бл. 945—948 pp.), 
Vindr — «Балтійські слов’яни» (у Ґутторма сіндрі, бл. 950— 
960 pp.) та Hünaland — поетичне означення колишньої аварської 
держави в Центральній Європі (у Кормака Еґмундарсона).

Сама поява цих назв не була випадковою; очевидно, норвежці 
почали відкриття скандинавами Східної Європи, що простягалася 
власне з півночі на південь.

Найчастіше в скальдичній поезії зустрічаються дві географічні 
назви — Vindr, або «венди», та Garöar/Garör, або «[Новгородська] 
Русь». Перша зустрічається в шістнадцятьох творах, що

• 271належать перу чотирнадцяти скальдів , а друга — в тринадцяти
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поемах десяти скальдів, починаючи з Ейольва Дадаскальда 
(6л. 997 р.)272. Скандинави та венди часто ворогували, і саме 
цим можна пояснити ті епітети, якими наділяли скальди кількох 
данських та норвезьких королів: Уігкіатугдіг — «вбивця вендів», 
уіпсіит Наш — «губитель вендів», Уігиіа / е ^ і г  — «утискувач 
вендів», Уіпсіагугіг — «той, хто принижує вендів». Перший титул 
було присвоєно данському королю Гаральду Ґормссону (пом.
986 р.; зустрічається у нідвісі невідомого автора, написаній бл. 
980 р.), норвезькому ярлові Гакону Сіґурдарсону (пом. 995 р.; 
Ейнар Дзвін Терезів, «Брак золота*, 986 р.), Олаву Трюґґвасону 
(пом. 1000 р.; Галльфред Важкий Скальд, д іф  ефЖгара, 1001 р.) 
та ярлові Ейріку Гаконарсону (Галльдор Нехрещений, ЕігіЬ/Іоккг, 
бл. 1001 р.). Титул Уіміит каНг належав Олаву Святому (пом. 
1030 р.; Сіґват Тордарсон, бл. 1011 р.), а титули Уїп<іа}е^іг та 
Уіпйа гугіг вжиті Маркусом Скеґґ’ясоном в «Драпі Ейрікові» 
(1103 р.). Зустрічаються також назви М т /М т я Ь о ^  — 
військовий і торговий центр балтійських слов’ян, та Яе або Рю- 
ґен — відоме слов’янське острівне державне утворення (зокрема, 
у Арнора Тордарсона, пом. 1066 р.).

Вікінґи часто надавали військову допомогу новгородським 
князям Володимирові273 (пом. 1015 р.) та Ярославові274 (пом. 
1054 р.). Новгородський двір275 приймав таких скандинавських 
діячів, як Олав Трюґґвасон, Олав Святий, Маґнус Олавссон 
Добрий (пом. 1047 р.) та Гаральд Хоробрий (пом. 1066 р.). 
Через це до лексикону скальдів увійшли й такі назви, як АШеі&а, 
або [Стара] Ладога, та Єагдаг, або [Новгородська] Русь. Обидві 
назви зустрічаються в поемах Ейольва Дадаскальда (бл. 997 р.) 
разом із загадковим Балаґардським узбережжям (В а ^а гд г) , 
назвами ЕуБуБІа — [естонський острів] Сааремаа та Ріппіеп- 

— лопарі (всі ці назви зустрічаються і в Сіґвата Тордар
сона, бл. 1015— 1016 рр.).

У зв’язку з діяннями Олава Святого та Гаральда Хороброго 
У Східній Європі поезія скальдів містить такі цікаві й важливі 
терміни зі сфери русів: Усегіп&аг — «варяги*, В о^агаг  — 
♦[волзькі] булгари», Ашг-Уігкіг — «східні венди», тобто, оче
видно, вятичі/радимичі, Ь с є б іг  —  «поляки» або «західні 
слов’яни» (пор. давньоруське — «ляхи»), $егкІап(і — «мусуль
манський Схід» (у Тьйодольва Арнорссона, поч. XI ст .)276. 
Зустрічаються також терміни, що входили до військової та 
політичної сфери Візантії: М ік ^ а гд г  — «Константинополь», 
^^Ь а гд а їа п іі  — Візантійський катепанат (губернаторство)/
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Італія, Girkir/Grekir — «візантійці», Sikiley — «Сицилія», Blà- 
land — «Північна Африка» (у Арнора Тордарсона та братів 
Тьйодольва і Бйольверка Арнорссонів). Зустрічаються також 
назви, пов'язані з паломництвом до Святої Землі. Серед них: 
Jórsalir — «Єрусалим», Jórdàn — «Іордан» (у Стува Сліпого, 
XI ст.). В поемі невідомого автора XII ст. згадується назва 
Samland, відома також з рунічних написів-епітафій, що належить 
бурштиновому півострову, розташованому в гирлі Вісли.

У строфах скальдів часто відбивалися важливі воєнні чи 
політичні події, такі як спалення в 997 році Старої Ладоги 
(Альдейґ’ї) ярлом Ейріком Гаконарсоном та його боротьба з 
данами за Естланд (у творі Ейольва Дадаскальда «Bandadräpa»); 
дипломатична місія до Рьоґнвальда Ульвссона у Західний Йотланд 
(у Сіґвата Тордарсона, в його «Austrfararvisur», 1015 p.); похід 
Ярослава проти поляків (Lcesir) 1047 року (у Тьйодольва 
ApHopccoHß); перемога Маґнуса над балтійськими слов’янами 
(вендами) 1047 року (у творі Арнора Тордарсона «Magnussdràpa 
hrynhent»). Інколи скальди описують важливі деталі, скажімо 
руські та валійські (романські) мечі (у Арнора Тордарсона, бл. 
1046— 1047 pp.) та вендські довгі кораблі (у Ейольва Дадас
кальда, бл. 1000 року).

Багато важливих для нашої теми назв є і в прозових текстах, 
що супроводжують добірки скальдичної поезії IX—XI ст. (напр., 
в «Крузі земному» Сноррі Стурлуссона) або в строфах, включених 
до car XIII—XIV ст. Найімовірніше, що ці прозові тексти, так 
само, як і строфи, відтворюють давніші поетичні твори, а тому 
зберігають стародавні відомості, зокрема географічні назви.

Назви, пов’язані із Східною Європою: Reiögotaland, що 
зустрічається в тексті, що супроводжує строфи Тьйодольва 
Гвінірського (прибл. XI ct.); Kurland — в тексті зі строфами 
Ґлума Ґейрасона (пом. бл. 975 p.); Bjarmar — у строфах, 
включених до саґи про синів Раґнара Шкіряні Штани; Syrgizöalir 
(що означала Суздаль) зустрічається в сазі про діяльність скальда 
Ейольва Вальґердарсона (пом. бл. 985 p.); Hólmgardr, тобто 
Новгород, — у строфах «Gongu-Hrólfs saga».

До групи творів із східноєвропейськими назвами можна 
залучити і глосарії, що містять назви іноземних річок, записані 
у віршах для пам’яті. Там є такі назви: Dun — Дон; Dyna — 
Західна Двіна; Vina — Північна Двіна; Olga — Волга; Nepr — 
Дніпро; Drqfn — річка поблизу Полоцька.

Слід пам’ятати, однак, що наведені назви тільки частково 
відбивають географічний діапазон поезії скальдів, адже в
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більшості випадків ми маємо справу лише з уривками з їхніх 
творів. Проте можна виснувати, що ці уривки принаймні дають 
яскраве уявлення про рівень обізнаності скальдів у східно
європейській географії IX—XII ст.

* * *

У розділах І—XI ми розглядали Одіна як давньосканди- 
навського бога військової еліти та купецької аристократії, який 
до того ж був реформатором рунічного письма. Однак Одін/ 
Меркурій, подібно до давньоруського Велеса/Скотьєго бога, 
був творцем вишуканої поезії. У давній Скандинавії така поезія 
вилилася у високу й витончену поезію скальдів. З цього приводу 
Роберта Франк зазначає: «Саме це був Одін... що віддав своє 
одне око за ковток із джерела мудрості, витерпів рани від списа 
і дев’ять ночей голоднечі за маленький ковток меду поезії. Цей 
одноокий бог з певних причин поділився викраденим медом з 
людиною (медом поезії. — О. Я.), викраденим у велетнів» («Court 
Poetry». 22).

У цьому розділі ми й скуштували цього Одінового меду (див. 
також с. 302) як історичного джерела до історії Східної Європи.
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Рунічні написи





РОЗДІЛ ТРИНАДЦЯТИЙ

Рунічні написи молодшим футарком

Рунічні написи як  історичне джерело

На відміну від рунічних текстів старшого фу т арка/fu thark1, 
майже всі з яких вирізьблені на переносних об’єктах, тексти 
молодшого футарка викарбувані переважно на великих кам’яних 
плитах. Походження традиції встановлення цих меморіальних 
плит невідоме: дехто з учених (скажімо, Оле Кліндт-Єнсен) 
висловили припущення, що це було наслідуванням англійських 
кам’яних пам’ятників2. Так чи так, використовували два типи 
каменів: давніші, bautasteinar (що нагадують давньотюркські 
balbal), були більшими, пізніші, runsteinar, дещо меншими. В 
останній чверті X ст. на каменях в стилі Єллінґ у Ютланді були 
викарбувані піктографічні й, як правило, декоративні зображен
ня» що не мали прямого зв’язку з текстом (бл. 960— 1000 рр., 
стиль Маммен; бл. 990— 1050, стиль Рінґерікі; 1050— 1170, стиль 
Урнес)3.

347
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Меморіальний пам’ятник складався з кургану, або могильного 
горба, і одної чи кількох кам’яних стел з рунами й без. Власне 
пам’ятник називався kumbl\ цей термін звичайно вживався у 
множині й первинно означав «знак», «пам’ятник»; пізніше він 
прикладався також і до «могильного горба». Часом кілька каменів 
були викладені у формі корабля — що відбивало корабельні 
поховання «епохи вікінґів», — й мали назву «корабель» (skep, 
DR 230). До меморіалу міг також увіходити дерев’яний стовп 
чи вертикальний «шток» (stąfRY.

Меморіальні камені рідко встановлювалися на справжніх 
могилах5; частіше їх ставили там, де було найкраще їх видно: в 
місцях зібрань, тінґів (ping), у церквах, на перехрестях чи біля 
мостів. Багато з них було присвячено родичам, котрі загинули 
на чужині6.

Два письмові джерела надають нам відомості про давньоскан- 
динавські поховання, ці дані переважно підтверджуються архео
логічними знахідками.

Перше джерело — повідомлення арабського мандрівника Ібн- 
Фадлана (922 р.), який був свідком поховального спалення і 
корабельного похорону ще не слов’янських русів на території 
Волзьких булгар. Він розповідає про встановлення дерев’яного 
стовпа на могильному горбі: «Посередині цього [кургану] вони 
встановлюють товстий стовп з деревини khadank [що скоріше 
за все мало давньоскандинавський відповідник runakefli] й на 
ньому пишуть ім’я людини [небіжчика] й ім’я князя Русів»7. На 
жаль, жоден з цих дерев’яних стовпів з рунічним чи будь-яким 
іншим текстом не зберігся у Східній Європі, лише в Гнєздово 
(під Смоленськом) був знайдений стовп, але без написів8.

Друге джерело — відповідний фрагмент із «Саґи про 
Інґлінґів» Сноррі (розділ VIII):

«Одін запровадив у своїй країні ті закони, що були раніше в 
Асів. Він постановив, що всіх небіжчиків слід спалювати на 
вогні разом з їхніми статками; він сказав, що кожен може прийти 
до Вальгалли з тим скарбом, що мав із собою на вогнищі, і 
зможе користуватися тим, що сам закопав у землю. Попіл слід 
кидати в море чи закопувати в землю. Для знатних осіб треба 
насипати кургани в пам’ять про них. А всім, хто виявив 
мужність, слід ставити надгробки (bautasteinar)\ і цей звичай 
потім існував довго»9.

Важливість рунічних написів як історичного джерела не 
можна переоцінити; упродовж двохсот п’ятдесяти років (бл.



800— 1050) вони є єдиним з доступних тогочасних писемних 
дж ерел  із С к ан ди н ав ії й у п ер еваж н ій  б ільш ості вип адків  
зберегли свою первинну форму. І все ж  ці надзвичайні документи 
мають слабкі місця. Більшість з них винятково стислі й шаблонні. 
О крім д ея к и х  д ан ськи х  ко р о л івськ и х  н адгробн и х  кам ен ів , 
більшість — це особисті свідоцтва обмеж еного вж итку. Лиш е 
деякі м істять інформацію, що дозволяє їх датувати. Хронологію 
ж більш ості встан овлю вали  лиш е за археологічни м и, руно- 
знавчими та мистецькими історичними критеріям и10. Н еможливо 
точно датувати якийсь окремий напис, за винятком рідкісних 
випадків, коли згадую ться історична особа чи подія.

Більшість з рунічних каменів і досі стоять там, де були 
встановлені, й таким чином підтверджують зв ’язок між 
названими в них людьми й тамтешньоі$територією. Як правило, 
рунами записано ім’я того, хто зводив камінь, і того, на честь 
кого його зведено; часто додається опис цього чи того, або й 
обох, зокрема, якщо вони були членами дружини. Отож фахівці 
з ономастики й лінгвістики мають важливе першоджерело, хоча 
й часто ім’я, що з ’являється на одному камені в певній 
місцевості, не повторю ється на жодному іншому, що 
унеможливлює відшукати який-небудь зв’язок між ними.

Надгробки, встановлені в пам’ять про тих, хто мандрував на 
чужину, містять особливо цінний матеріал як тогочасні відомості 
про діяльність вікінґів за морем. Інші увічнюють громадські події, 
такі як прокладання дороги. Деякі, що стоять біля мостів та 
гребель, були зведені на честь померлих родичів, відбиваючи 
християнську надію, що вони легко перейдуть до потойбічного 
світу. Ще інші позначаю ть місця асамблей (p in g ) , де 
влаштовувалися прийоми при місцевому дворі чи приймалися 
судові рішення щодо землі, зокрема щодо її успадкування.

Таким чином, відомості з написів додають багато до наших 
знань про давньоскандинавські соціальну структуру, релігію, 
мистецтво, внутрішню діяльність і походи за кордон, як торго
вельні подорожі, так і набіги вікінгів. На жаль, написи короткі 
й часто містять багато незрозумілого. А проте мусимо дякувати, 
Що тогочасні джерела дійшли до нас, і намагатися розшифрувати 
їхній зміст, зокрема де є дохристиянські написи, як на камені 
Рьок, Спарльоса або камені з Челвестена (K ahesten ).

Для того щоб було легше персоніфікувати термін «вікінгч 
чи «варяг», вся приступна інформація про 1266 осіб, які діяли 
в період між 800-м і 1100 роками й чиї імена (а частково й
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відомості) були представлені на меморіальних каменях, 
наводиться в додатку 1 під назвою «Рунічний вікінґівсько- 
варязький «Хто є хто».

Старший рунічний футарк складався з двадцяти чотирьох 
літер і був спільним для всіх германських мов. Останні рунічні 
пам’ятки, написані цим алфавітом, були знайдені в Скандинавії 
й датуються прибл. 600—650 рр. По тому в Скандинавії настав 
стап’ятдесятирічний період, коли не з ’явилося жодної писемної 
пам’ятки. Дальші відкриті написи датуються прибл. 800 роком 
і виконані іншим рунічним алфавітом, що використовував 
шістнадцять рун і має назву молодший футарк. Цей алфавіт 
знайдений у двох різних формах: данський футарк, очевидно, 
старший з двох, і шведсько-скандинавський (норвезький) футарк, 
який також має назву «короткостовбурні руни» (норвезькою 
Stuttruner, німецькою Stutzrunen), або руни Рьок.

У цьому розділі ми розглянемо рунічні написи «епохи ВІКІНГІВ», 
складені цими алфавітними формами між 800-м і 1100 рр.

їх хронологія спирається на руни з Данії і виглядає таким 
чином11:

Н. е. 800— 1050 «епоха вікінгів» (період 2)
800—900 гельнес-ґьорлевський тип; (період 2.1)
900—940 доєллінґський тип; (період 2.2а)
940— 1000 єллінґський тип; (період 2.26)

1000— 1050 постєллінґський тип; (період 2.2в)
Більшість із норвезьких написів 
належать до цього періоду.

Переважна більшість свіарсько-шведських написів, в ос
новному з Уппланду і Сьодерманланду, відповідають данському 
періоду постєллінґського типу. Вони починають з ’являтися там 
близько 1020 р., однак досягають найбільшого поширення в 
середині XI ст. На 1100 рік вони вже були рідкісні, а невдовзі 
й зовсім зникли.

Написи IX століття

Спираючись на археологічні й рунологічні дані, вчені, як 
правило, відносять до періоду між 800—900 роками сорок три 
написи. У двадцяти з них використано данський (гельнес- 
ґьорлевський) футарк; двадцять три написані шведсько-нор
везькими рунами («Рьок»). їх розподіл такий:
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Данія (ОН)

Південний Ютланд:

Північний Ютланд: 
Фюн:

Сьєланд:

Сконе:
Блекінґе:

Норвегія ШУЮ

Південний Трьонделаг: 
Вестфольд:
Бускеруд:

Соґн:

Леттланд (Латвія):

Русь:

Н. Браруп (БИ 9);
Старуп ФИ 17);
Ґундеруп 2 Шї* 144);
Йорбек (ОН 188);
Авнслев ф Я  189);
Гельнес ФЯ 190);
Флемльосе 1—2 (БИ 192—193); 
Н. Неро Фі* 211);
Ґьорлев Фі* 239);
Снольделев (01? 248);
Гйоє Тоструп ФИ 250);
Йор’я ФІ* 333);
Сьольвесборґ ФИ 356).

Странд, бл. 750 р. ШУІ* 450); 
Вальбю, бл. 800 р. (N¥1* 140); 
Куфічна монета з Гона, бл. 860 р. (N¥1* 127);

Урнес 21, IX ст. (N¥1* 338);

Дауґмале.

Великий Новгород І (бл. 900 р.).

Б. Шведсько-норвезькі  руни

Швеція

Західний Йотланд: 
Уппланд:

Східний Йотланд:

Смоланд:
Сьодерманланд:
Ґотланд:

119. Спарльоса, бл. 800 р.; 
Бйоркьо, бл. 800 р. (і 14); 
Ульвсунда, бл. 800 р. (Л 15); 
Бйоркьо, бл. 900 р. (II 4); 
Челвестен, бл. 840 р. (0§ 8); 
Рьок, бл. 840 р. (0§ 136); 
Інґельстад, бл. 850 р. (0§ 43); 
Боберґ, бл. 900 р. 38); 
Слака, бл. 900 р. (0£ 117); 
Ґурстен, бл. 850 р. (Бт 144); 
Чернбо, бл. 850 (Бо 176); 
Ганґвар, бл. 900 р. (З 1); 
Локруме, бл. 900 р. (Л 2);
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Норвегія

Йостфольд:
Вестфольд:

Бйорнебю, бл. 800 p. (NYR 2); 
Осеберґський корабель, бл. 850 р. 
(NYR 137—138);
Ґокстадський корабель, бл. 900 р. 
(NYR 139);.

(NYR 579);
Танберґ 4, бл. 900 р. (див. NYR II, 
р. 21; NYR р. 98);
Оддернес, бл. 850 p. (NYR 209); 
Ейкаланд, бл. 900 p. (NYR 300);

Каупанґська висяча куля, бл. 900 р.

Бускеруд:

Західний Аґдір: 
Гордаланд:

Данія

Русь

Сконе: Еллекьопінґе, бл. 900 p. (J 29); 

Стара Ладога І, бл. 850—900 pp.

З наведеного списку зрозуміло, що обидва рунічні письма — 
данське і шведсько-норвезьке — поширилися в решті вікін- 
ґівської Європи протягом IX ст. Данські руни проникли аж до 
Дауґмале та Великого Новгорода; шведсько-норвезькі викорис
товувалися в Старій Ладозі.

Усі данські й шведські (включаючи й Готландські) руни 
написані на встановлених каменях; натомість сім норвезьких 
рун (кораблі з Ґокстада та Осеберґа, висяча куля з Каупанґа, 
збани з Тро та куфічна монета з Гона) і всі східноєвропейські 
руни (Стара Ладога, Дауґмале і Великий Новгород) були 
викарбувані на переносних об’єктах.

Йотландські написи

Написи із Спарльоси /  Sparlosa та Ч елвест ена/Kalvesten

Найважливішими рунами того періоду були три йотські (Gaut- 
land) написи12, виконані «рьокськими» рунами. Вони походять з 
центру йотської території — між озерами Венерн і Венерн, що 
були на відстані одне від одного приблизно двадцять миль. Згідно 
з Артуром Норденом, камені із Спарльоси (Vg 119) та Челвестена 
можна поєднати, оскільки в них однакові центральні зображення, 
обидва камені датуються не пізніше 800 року. Вони вшановують
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пам’ять двох йотських вождів. Перший жив за часів воєно- 
командувача Ейвісла, сина Ейріка, котрий загинув під час походу 
на схід (аи5*г). Його прибічник, 0ууіпс1г (Ейвінд), син Стіку, 
загинув разом з ним; ()% 8 був встановлений у пам’ять про 
Ейвінда.

Другий був Аігік Іді...Я (Альрік Лу...). Норден переконливо 
впізнав у ньому Лумбера, першого законознавця в Східному 
Йотланді, відомого за списком законознавців у Vdstgдtalagen 
(бл. 1240 р.).

Зважаючи на труднощі в розшифруванні, камінь із Спарльоси 
не включено до головних праць про шведські написи. Текст, 
який тут наводиться (перша колонка), і переклад спираються 
на тлумачення Артура Нордена13; поділ слів — мій.

І. A+iuls кАГ Airikis sunR kAF Alriku Ейвісл передав [запрошення 
взяти участь
у поході в ік ін ґів ] сину Ейріка. 
Передав
[він це також] Альріку.

11:1. in AtR hAlA kAfrAut At kiAlti А воїни дали червонники 
[золото] у 
винагороду.

2. A sAt fA|>iR ub sAt fAJrtR suAJ) Чаклуванням батько забезпечив
Ai Atu libA їм щасливий відхід.

3. [fr]ąm A s n § tu  A uk tAkAR Дні та ночі минули, як Альрік
A *1 ri ku lu. .R uk|>i t Aiuisl Лумбер думав про Ейвісла.

111:1. sik-a nu-u Aui |>At sikmar Aiti Тепер сказано в святому місці (у*),
makuR airikis що переможець, син Ейріка

2 - 3 . makiniaru |>un) [підсилювач бойового зову]
4. Aft Aiui* uk rA|> після Ейвісла. І пояснює, що
5. run f R |>AR rAki-ukutuiu J)Ar ці руни викарбувані Альріком

*uA|> Aliriku łubu fA|>i Лумбером завдяки небесним 
силам.

Навпаки, камінь із Челвестена (Ôg 8; відомий в усій повноті 
лише після початку 1940-х) не становить якоїсь загадки; він є 
попередником типових каменів «епохи вікінґів*14:

stikuR kar|>i |>au//aft auint Стіку звів цей пам’ятник \kumbl]
на честь Ейвінда,

sunu sin. sa liai austr miR aiuisli свого сина. Він загинув на Сході
разом з

uikikR fa|>i auk rimuMR Ейвіслом. Викарбували [руни]
Вікінг та Ґрімульв.

12 7-142
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З цього тексту можна зробити висновок, що наприкінці VIII 
на початку IX ст. йотський вікінґ на ім’я Ейвісл здійснив набіг 
«на Схід» (austr); у цьому поході його супроводжував Ейвінд, і 
вони обидва загинули. Де саме відбувалася ця воєнна кампанія — 
чи то на Східній Балтиці, чи на території, що пізніше стала 
Руссю, — неможливо визначити. Зрозуміло, однак, що обидва 
написи — як у Спарльосі, так і в Челвестені — є найдавнішими 
звітами про діяльність варягів у Східній Європі.

Напис з Рьока/R ö k  (Йотланд)

Найбільший серед Германських рунічних написів є на камені 
з Рьока (Ög 136), поверхня й чотири боки якого вкриті близько 
750 рунами. Цей камінь звичайно датують 800—850 рр. «Камінь 
«Рьок», — пише Свен Б. Ф. Янссон, — не лише вражаючий 
пам’ятник, що його коли-небудь зводили в Швеції на честь 
померлого родича, він також сприймається як велика пам’ятка 
стародавньої шведської л ітератури . Щ оправда, написи 
віршованою формою можна відкрити ще за часів «епохи 
переселення», переважно в могутній мові чаклування, 
високохудожній і архаїчно затемненій, що дозволяє простежити 
розвинуте поетичне мистецтво магічно-міфічного типу в 
численних первісних скандинавських написах. Пізніше, в «епоху 
вікінґів», також зустрічаємо карбувальників рун з літературними 
претензіями. Але жодний напис не дає нам такого глибокого 
розуміння світу стародавньої літератури, як це робить камінь 
«Рьок»...

Цей унікальний напис містить багато алюзій на героїчні пісні 
та легенди, що нині втрачені. Таким чином, він дає нам розуміння 
літератури, яка процвітала на початку «епохи вікінґів». Проте 
сучасний читач мусить із сумом визнати, що всі ці посилання в 
стислій формі не викликають у нього жодних асоціацій. 
Літературне середовище, в якому Варін викарбував свої руни, 
не повернеться; перекази й поеми, відомі в Естерйотланді в 
IX ст., перебувають і, безсумнівно, завжди перебуватимуть у 
забутті. А проте це не може перекреслити безцінне значення 
каменя з Рьока як літературного [та історичного] документа»15.

На щастя, напис зберігся майже повністю: є лише кілька 
маленьких лакун. Особливою рисою напису є те, що він містить 
повну еддичну строфу, написану розміром fornyróislag (див. 
с. 356).



Учені висунули чимало теорій та тлумачень, пояснюючи зміст 
тексту й правильний порядок його складових. З-поміж багатьох 
гіпотез домінують дві школи. Одна, заснована O t t o  фон Фрізеном 
і підтримана тепер O t t o  Гьофлером, стверджує, що напис «Рьок» 
мав магічну мету: він призначався для того, щоб помститися 
вбивцеві авторового сина. Гьофлер припустив, що Варін, 
дев’яносторічний охоронець кладовища, породив на світ ще 
одного сина, аби той помстився за смерть свого вбитого брата. 
Щоб юнак виконав цю важливу місію й отримав божественну 
допомогу, його посвятили обожненому королеві остроґотів 
(грейдґотів) Теодоріху (пом. 526 р.) Великому, замість звичного 
покровителя в таких випадках — Одіна.

Еліас Вессен і Ліс Якобсен запропонували інше витлу
мачення. Вони не вбачають якогось послідовного сюжету в 
написі. Вессен вважає за краще пояснювати напис як талановите 
авторське зібрання епічних сюжетів у стилі англосаксонської 
придворної поеми «Відсіт», тобто як прояв художньої майстер
ності, а не як чаклунство. Оскільки текст напису «Рьок» 
незаперечно відбиває стародавнє дохристиянське міфоциклічне 
мислення, я більше схиляюся до витлумачення фон Фрізена та
Гьофлера. Так чи так, жодний історик «епохи вікінґів» не може
відкинути таке цінне першоджерело, як напис «Рьок», текст і 
переклад якого наводяться нижче16:

aft и а т іф  sten ta  ru n aR  |>aR Вемодові присвячено ці руни.
(і)п uarin fa|>i fa|>iRaftfaikign А написав їх Варін, батько

sunu вбитого сина,
sakum ukmini |)at, huariaR  ualraubaR  Я розповім юнаку, що то були за два

воєнні трофеї;
uarin  tuaR  |>aR дванадцять разів, як здобич воєнна, обидва

sua|> tu a lf  sinum  uaR in (n)um naR  переходили від воя до воя.
(a)t ua lraubu

ba|>aRs§m^n 9  umisum (nOçnum (зміст незрозумілий)
|>at sakum  ?n art, huaR  fu r niu По-друге, скажу про того, хто дев’ять генерацій
altum §n ur|>i fia ru m iR h rai^kutum  назад народився серед грейдґотів, та й досі
auk tu  m iR çn  u b sa k a R  впливає на рішення військові.

Строфа, написана розміром fornyróislag:
гаф  (|i)iatirikR  Править Теодоріх (I>iôôrikR),
hin|>urmu|>i сміливодумний,
stiliR flutna повелитель мореплавців,
strontu hrai|>m araR землі грейд-мерінґів;
s it iR n u k a ru R  він возсідає, гарячий,
9 kuta sinum  на ґотському коневі,
skialti ub fatla |)R  щит на плечі,
sk a tim arik a  повелитель мерінґів.
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Текст зашифрованими рунами
sibi u iau ari ul п іп ф Н

sąkum  ukm ini |>at huaR  ikult(i)ka

uaR i k u itin t k u f  n a r  husli 
sakum  ukm ini uaim  si b u rin  ni|>R

Звичайні руни: 
tryk i
uilin is |>at

У батька [=Варіна], дев’яносторічного 
охоронця священного кладовища, 
народився нащадок.

Я кажу це юнакові, який 
з Інґвальдів 

був урятований завдяки жертві жінки. 
Я кажу це юнакові, якому 
син народився:

для героя 
це наша воля.

Текст зашифрованими рунами:
knua knat(i)

Звичайні руни: 
iatun
uilin is |>at

Зашифровані руни:
nit(i) ub a f  uks(i)

Звичайні руни:
|>at sakum  tualfta huaR  histR  si kunaR

itu (u )itu 9 ki an  kunakaR  tuaiR

tik iR  sua|> $ iikia
|>at sakum  |>ritaunta h uariR  tuaiR

tik iR  kunukaR  satin  [a]t s iulunti

fiakura u in tur a t flakurum  nabnum

burn (i)R  fiakurum  Ь п ф г и т  
ua lkaR  fim ra|>ulfs (s)uniR  
hrai|>ulfaR fim rukulfs (s)uniR 
h§islaR  fim haru|>s suniR  
kunm untaR  fim b i(a)rnaR  suniR  
nu (u)km  [ini| m[iR] alu 
[h u |k i ain huaR  i|»[kialU | |>[urbi]

Він може вбити

велетня.
Це наша воля.

Із цього виріс нащадок.

Кажу це в дванадцятий раз, 
де кінь

валькірій [=вовк] бачить здобич 
на полі битви, 

де двадцять королів лежать.
Кажу це в тринадцятий раз, 

які двадцять 
королів посіли в Сьєланді (Зіланді) 

на чотири роки.
З чотирма [родовими] іменами, [такі є] сини 

чотирьох 
[родин] «братів»:
п'ятеро [звалися] Валкі, сини Ратульва, 
п’ятеро — Грейтульви, сини Руґульва, 
п’ятеро — Гайслі, сини Гарута, 
п’ятеро — Ґуннмунди — сини Бйорна. 
Тепер я скажу юнакові: я зрощую сина. 
Хай він дізнається, залишившись один, 

кому слід помститися.

Текст зашифрованими рунами:
(s|akum  ukm ini |>ur Кажу юнакові: будь мужнім!
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Вирішальними для данського рунознавства є сто років між 
800-м і 900-м, оскільки саме в цей період вперше з ’являються 
камені з написами, які були відомі в Норвегії ще у «вік 
переселення». Це пам’ятні написи з короткими стандартними 
текстами, де термін kumbl (стосовно пам’ятника з одного чи 
кількох зведених каменів, а то й цілого могильного горба) часто 
з’являється як частина виразу «використати пам’ятник належно* 
(напр., DR 239). Майстром двох таких рун (DR 190, 192) був 
Awer.

Написи із Старої Ладоги, Дауґмале та Великого 
Новгорода

1950 року під час археологічних розкопів у Старій Ладозі 
земляного городища виявили дерев’яну паличку (стрижень) з 
написом, який було опубліковано 1957 року17. Цей напис (Стара 
Ладога І) було виконано «рьокськими* рунами й відкрито в 
мікрогоризонті (Е2), щ о  датується першою половиною IX ст. І 
хоча всі ті п’ятдесят дві руни були розшифровані, фахівці й 
досі сперечаються щодо їхнього витлумачення. Ґерд Гьост (Host) 
пояснив текст як півстрофу скальдичної «щитової драпи* в 
традиції Браґієвої Ragnarsdrapa, «Драпи Раґнарові*. Інший 
науковець, Вольфґанґ Краузе, визначив напис як частину 
скальдичної поеми на честь якогось небіжчика. Вільгельм Кіїль, 
зі свого боку, доводив, що напис був простим магічним 
заклинанням, написаним на пужалні стріли, виготовленому 
спеціально для цього. Поки проблему не вирішено, вчені мусять 
задовольнитися вже тим фактом, що давньоскандинавський текст 
шведсько-норвезькими рунами першої половини IX ст. було 
відкрито в Старій Ладозі.

Фрагмент рунічного напису було знайдено 1937 року в 
Дауґмале, Латвія18, на верхній частині булави з плитняка. 
Булаву було виявлено в археологічному шарі IX ст. серед 
різноманітних Готландських решток матеріальної культури. 
Напис, виконаний данськими рунами, складається лише з двох 
слів: runar (>isar, «руни ці*.

Новгородський напис, відкритий 1958 року в колишньому 
Неревському кінці Великого Новгорода, був викарбуваний на
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лівій ліктьовій кістці свійської свині; напис складається з 
більшої частини знаків рунічного алфавіту (khniasthmlR), де 
використано данські руни з Ґьорлева. Вчені датують напис 
прибл. 900 р .19.

Доеллінґські написи

Лише дев’ять данських написів відомо з доеллінґського 
періоду (900—940). Це (DR):

Південний Ютланд 
Північний Ютланд

Фюн

Сьєланд

Й. Льоґум (DR 15); 
Леборґ (DR 26);
Бекке I (DR 29);
Горне (DR 34);
Гаммель I (DR 70); 
Лаурб’єрґ (DR 105); 
Рьоннінґе (DR 202); 
Ґлавендруп (DR 209); 
Трюґґевельде (DR 230).

Три з північно-ютландських каменів (ОІІ 26, 29, 34) були 
викарбувані за наказом Равнунґа-Тові/іІайшп§а-Той (тобто 
Тові, нащадка Равна), очевидно, представника місцевої знаті. 
Цей Тові, разом з Фундіном та Ґнюплі (БН 29), звів кургани в 
пам’ять про Торві, свою даму серця; робилися спроби 
персоніфікувати цю Торві з дружиною короля Ґорма з Єллінґа.

На особливу увагу заслуговує камінь із Ґлавендрупа (Фюн), 
що має найдовший напис, відкритий у Данії. Він складається з 
трьох частин:

Б.

ra k n h iltr  sati stain  (i^nsi auft 
ala saulua ku|>a uia I[i]|>s 
hai|>uiar|)an |>iakn. 
ala suniR k ar|ju  kubl |>ausi 
aft fa|>ur sin auk h$ns kuna

auft u a r sin, in suti ra is t ru n aR  
|>asi aft tru tin  sin.
|iu r  uiki |>asi runaR .

B. a t r ita  sa uar|>i is stain  |>ansi 
ailti ф а  a ft ? n^n trak i.

Раґнгільд встановила цей камінь за Аллі 
Блідим (?), gopi святилища, знатним/ю^н 
(начальником) дружини (///>).
Сини Аллі зробили ці пам’ятники на честь 
їхнього батька, жінка — на честь свого 

чоловіка, 
а Соті викарбував ці руни 
на честь свого господаря (drottin).
Торе (Pórr), освяти ці руни!
Resti [найлайливіше слово] буде той, хто 
зганьбить (?) цей камінь або відтягне 

[його] геть, [щоб встановити] як пам’ят
ник іншій особі.

Соціальна та релігійно-магічна термінологія ясно відбиває 
дохристиянське язичницьке уявлення. Аллі «був відповідно



вищим духовним сановником місцевості, або й (вочевидь) цілої 
провінції, й водночас обіймав вищу мирську посаду в дружині»20. 
(Той самий «подвійний статус» міг мати й другий чоловік 
Раґнгільд). «Камінь складає частину великомасштафного 
пам’ятника з «кораблем» (низкою каменів, що утворюють обрис 
судна), ніс і корму якого позначають низькі пагорби; камінь з 
рунами встановлено на одному з цих пагорбів»21.

Другий камінь, замовлений Раґнгільдою (для її другого 
чоловіка), — це величезний камінь із Трюґґевельде (=DR 230) 
на острові Сьєланд. На ньому написано:

rak n h iltr  sustiR  ulfs sati stain  Раґнгільд, сестра Ульва, встановила цей
камінь

|>nnsi auk  каїф і hauk  j^ n s i auft і зробила цей пагорб і «корабель»
auk skai|> Jjaisi k u nu lf u a r sin на честь Ґунульва, її чоловіка,
kl$mulan m an sun nairbis. заклинальника (glamiilan /ио/і=збирача

релігійних заклинань), 
сина Нерві.

faiR иаіф а nu fu tiR  |>9 І b a tri. Мало нині є кращого походження,
sa иаіфі a t r ita  is ailti stain  Той буде rati, хто зганьбить (?)

цей камінь
|цп$і ф а  Нфап trak i. або відтягне звідси.
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Рунічні написи з 94 0  по 1000 р.

Написи цього періоду ми маємо з Данії, острова Мен, Норвегії 
та Готланду. У Данії єллінґський період представлено кількома 
каменями, що становлять історичний інтерес; найважливішими 
є п’ять династичних каменів: два з Єллінґа, два з Гедебю 
(Гайтабу, Гаддебю), один із Сьондер-Віссінґа.

Загалом, тридцять чотири «єллінґські» написи, які ще 
називають «родинними каменями», відомі з Данії. Це:

Південний Ютланд: Гаддебю 2 (01* 2);
Гаддебю 4 Ф їі 4);

Північний Ютланд: Бекке 2 Ф Я  ЗО);
Сант-Вільструп Фі* 36);
Егтвед Ф И  37);
Рандбьоль ФІ* 40);
Єллінґ 1 ФІ* 41);
Єллінг 2 Ф Я  42);
Ґріндстед ФИ 44);
Ґюллінґ Ф Л  53);
С. Віссінґ 1 ФІ* 55);
С. Віссінґ 2 ФІ* 56);



Ланґо 2 (DR 85);
Торуп (DR 90);
Йорум (DR 106);
Віррінґ (DR 110);
Рімсьо (DR 114);
Мейльбю (DR 117);
Стенальт (DR 118);
Дальбюовер (DR 125);
Флейсборґ (DR 132);
Сківум (DR 133);
Люнґбю (DR 140);
Ґундеруп 1 (DR 143);
Ферслбв 1 (DR 145);
Єцмарк (DR 160);
Гуне (DR 161);
Тірстед (DR 216);
Седінґе (DR 217);
Тоґеруп (DR 218);
Бреґнінґе (DR 219);
Сандбю (DR 227);
Стура Кьопінґе (DR 339);
Стуркьо (DR 363).

У X ст. норвезькі написи з ’являються на острові Мен і на 
Гебрідах. Вони позначені рунологічними особливостями стилю 
«короткостовбурних» рун. Дев’ять з них, включаючи один напис 
з Гебрідських островів (J 76. Кільбар), датуються прибл. 930— 
950 рр.; інша частина (чотирнадцять написів) відносяться до 
бл. 1000 р. або дещо раніше, включаючи один напис з 
Фарерських островів (J 69. Кірк’юбьо). Один напис («коротко- 
стовбурними» рунами) був відкритий у Швеції (Смоланд=5ш20. 
Роттнекварн).

З понад 950 каменів є чотири з Норвегії з «короткостовбур- 
ними» рунами:

Гордаланд: Тро (NYR 282—284);
Бускеруд: Гьонен (NYR 102);
Південний Трьонделаґ: Ґраврок (NYR 458);
Північний Трьонделаґ: Енґстад (NYR 537). Пор. також NYR 543,

544.

Двадцять один напис «короткостовбурними» рунами датується 
близько 1000 року чи раніше; три з них були відкриті в Готланді, 
чотири в Швеції й чотирнадцять у Норвегії:

Готланд: Т’єнґвіде, перед 1000 р. (G 110);
Оллейвс (G 109);
Пільґордс, перед 1000 р. (R 193);
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Лолланд:

Сьєланд:
Сконе:
Блекінґе:
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Ш веція:
Еланд:
Уппланд:

Н орвегія:
Роґаланд:

Західний Аґдір: 

Опланд:

Мьоре і Ромсдаль: 
Південний Трьонделаґ:

Рунстен (61 33);
Бйоркьо, перед 1000 р. (и  5=Л 10); 
Бйоркьо (II 9=Л 11, 12);
Бйоркьо О 13);

Ольґорд ШУЯ 217);
Оррестад (N¥1* 221);
Клепп 1 (ІЧУІ* 225);
Ту Ш И  228);
Станґеланд (N¥11 239);
Гелланд Середній 2 (N¥11 244); 
Гелланд Східний З (N¥11 245); 
Рюен (N¥11 208);
Сьоґне (N¥11 211);
Ґран (N¥11 64);
Фоберґ (N¥11 59);
Кулі (N¥11 449);
Горберґ (N¥11 453);
Фурен (N¥11 459).

Вісім написів «короткостовбурними» рунами датуються 
1000 р. чи пізніше; сім з них походять з Норвегії й один — з 
норвезької колонії в Ґренландії:

Роґаланд:

Гордаланд:
Соґн і Фйордане
Опланд:
Гренландія:

Ньєргейм 1 Ш ї*  223); 
Ньєргейм 2 (ОТН 224); 
Клепп 2 (N¥11 226); 
Реве (N¥1* 230);
Гєрде (N¥1* 271); 
Сваньой (N¥11 417); 
Ванґ (N¥11 84); 
Нарссак О 68).

Данські написи 

Є ллінґські написи

Лише в Данії правлячі королі й королеви виступають 
замовниками меморіальних каменів. П’ять (можливо, шість) 
таких королівських написів відомі з X ст.22. Королі й королеви 
єллінґської династії, Ґорм І (правив бл. 934—935 рр.), його 
Дружина Торві, Гаральд (бл. 945—985 рр.) та його дружина 
Това з ’являються в таких написах:
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Камінь з Єллінґа 1 (DR 41):

kurm RkunukRk(ar||>ikubl|>usi Король Горм звів ці пам’ятники на честь
a(ft)]>uruikunusina Торві, його жінки, піклувальниці
tanm arkaR but. за Данією.

Камінь з Єллінґа 2 (DR 42):

haraltr kunukR ba|> kaurua kubl

|>ausi aft kurm fa|)ur sin auk aft 
рщ urui mu|>ur sina. 
sa haraltr ias s?R uan tanmaurk 
ala auk nuruiak 
auk tani (kar|>i) kristng.

Король Гаральд наказав зробити 
ці пам’ятники 

на честь Ґорма, його батька, й Торві, 
його матері:
Гаральд, котрий здобув для себе 
всю Данію та Норвегію 
й обернув данів у християнство.

Сьондер-Віссінґ І, округа (heras) Тюрстінґ, амт Оргус (DR 55):

tufa lEt kaurua kubl mistiuis Това, дочка М істіві/М істівоя, жінка
tu tiR u ftпнф игsina Гаральда Доброго, енна Ґорма, наказала
harats binsкіфа kurms kuna sunaR. зробити цей пам’ятник на честь її матері

[королеви Торві].

Останній напис особливо дотикається до нашої теми, оскільки 
засвідчує династичні зв’язки між данською династією з Єллінґа 
та вендською з краю Ободритів. Містівой, відомий з писемних 
джерел, помер бл. 990 р.

Нарешті, ще два династичні камені належать шведській династії
з Гайтабу (Гаддебю=Гедебю); Сіґтрюґґ помер бл. 950 р.23.

Гаддебю 2 (DR 2):

9sfri|>r kar|>i kumbl Jiaun 
§ft s ik tr ik u  sun  ( s ) in  
aui knubu.

Асфрід звела ці пам’ятники 
за Сіґтрюґґом, її та Ґнупи 
сином.

Гаддебю 4 (DR 4):

9sfri|>r каїфі kubl |>ausi 
tutiR  ufiinkaurs 9ft 
siktriuk kunuk sun sin 
auk knubu
kurm R raist run(aR).

Асфрід, дочка Отінкура,
звела ці пам’ятники на честь короля
Сіґтрюґґа, її та Ґнупи сина.

Ґорм вирізьбив ці руни.

Окремі вчені вважають24, що Гакланґ, згаданий на камені з 
Бреґнінґе, що в Лолланді (ОН 219), відповідає сухопутному 
королеві з Аґдіра, Торіру Гакланґу, який загинув бл. 900 року 
в битві коло Гафрсфйорду проти об’єднувача Норвегії, короля 
Гаральда Прекрасноволосого25. Напис каже:
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(#)*(») karjii kubi |>usi aft tuka sun Аса звела ці «знаки» на честь Токі,
(si)n auk tuka  haklaks sunaR . її з Токі Гакланґссоном сина.

Інша характерна ознака данських каменів полягає в тому, 
що вони пов’язані з мирськими суб’єктами, зокрема з родинними 
зв’язками. Як замовники, так і вшановувані ними небіжчики 
належали до військової аристократії; вони були переважно 
начальниками чи землевласниками. Три з тих каменів містять 
дуже точну інформацію:

Сківум, округа Орс, повіт (amt) Ольборґ, Північний Ютланд (DR 133):

|>au іш ф(г)кіп  |>urui auk  Торві, мати, Отінкур та Ґудмунд, сини,
u|>inkau(r) a(u)k ku|>m untr Jłri (u звели втрьох ці пам’ятники
ra]is(J))|u | kum bl |>ausi aift k i— на честь K i — b u rsk a
hin b u rsk a , hąn uas l§ntm §n 9  Він був найкращим і найвидатнішим із
b aistr і tynm arku  auk fu rstr. землевласників Данії.

Ґундеруп І, округа Флескум, повіт Ольборґ, Північний Ютланд 
(DR 143):

A. tuk i ra is |ii stini |>fisi auk  каїф і Токі встановив ці камені (?) і
створив ці

kubl |>ausi aft aba mak sin. «знаки» на честь Аббі, його дуже
знатного magR

Jjaikn ku|>an auk дружинника (pcegn), і на честь
Б. tufu  mu|>ur sin?. |iau  lika Тови, його матері. Вони обоє лежать

Ьа|)і і |>aum hauki, abi uni у цій могилі. Аббі залишив Токі
tu k a  fiaR  sins aft sik. свою власність.

Значення цього каменя полягає в тому, що він справді 
встановлений на могильному горбі, в якому поховано 
небіжчиків26, в той час як більшість інших були надгробками, 
що не мали зв’язку з власне могилами.

Стура Кьопінґе, округа Геррестад, прибережний повіт/лен (län) 
Мальмьогус, Сконе (DR 339):

uristr ąuk  nukR  guk krusa  Брест і Нюк з Крусою звели
ris|>u stin 1 ) 9  ns і uft aba цього каменя за Аббі, їхнім товаришем,
ПІака sin tr ik  ku|>an. знатним дружинником (draengR).

У цьому випадку, так само як і в DR 125, камінь зводили за 
небіжчиком його компаньйони, — риса, типова і для наступного 
періоду.

Вперше ми зустрічаємо в двох написах skipari, члена кора
бельної команди:
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Тоґеруп, округа Фуґльсе, повіт Марібо, Лолланд (DR 218):

susta ins suniR  rais|>u stain  |>ansi Сини Естена зробили цей камінь на честь
a f t s b a r lu ,Ьгіф иг s in ,sk ib a ra  Сперли, їхнього брата, skiparì (моряка)
«sb iarnaR  nafs. Есбіорна Дзьоба (Нефа).

Стуркьо, округа Еостра, Блекінґе (DR 363):

sk ibarE  ku|>is rais |> ... stin . Гуті, моряк, звів за [невідомим] камінь.

Предки данів були дуже активні між 793-м і 891 роками. 
Проте їхні подвиги не знайшли увічнення в каменях, оскільки 
на той час камені встановлювали переважно з магічними та 
релігійними цілями. Лише кілька каменів, що датуються з 
940-го по 1000 рік, розповідають про чужоземні пригоди, хоч і 
не містять важливих фактів.

Еґтвед, округа Єрлев, повіт Вейле, Північний Ютланд (DR 37):

—  a t fain tu  і suiu ra is t — [ Невідомий зробив ці пам'ятники] на честь —
[br]u|>iR a f t Ь п ф и г  stain  sa s isk a rn i. Фарбованого [?]; він помер біля Свіа.

Вирізьбив [руни] брат за братом. Цей камінь 
skarn i —

Мейльбю, округа Стьоврінґ, Рандерський повіт, Північний Ютланд 
(DR 117):

$ni ris|> stin  |>ansi aft докі, sun sin, Ані звів цей камінь на честь Ескіля, свого
ias tau fjr иаіф  ma|> J>uri і u rasu ti. сина, котрий знайшов смерть в Ересунді

разом з Торі [або: «в поході Торі»].

Тірстед, округа Фуґльсе, повіт Мерібо, Лолланд (DR 216):

A. *sra|>r au k  h iltu -R  rais|>u Асрат і Гільдунґ [або Гільдвік]
stain |>ansi aft f r ^ a  franti sin sin. звели цей камінь за Фреті, їхнім
ian han uas t>9 f«ink uaiR a. родичем. Він був тоді [?] командувачем [?]

(forungi).
Б. ian han иаіф  Іа іф г  ц su f  Він смерть знайшов у Швеції, будучи

|>iau|>u auk  uas fu rs і frik is if |) i в дружині ФрьойГейра,
| > 9  aliR  uik ikaR . коли всі вікінги [загибли?].

Седінґе, округа Фуґльсе, повіт Марібо, Лолланд (DR 217):

A. |>urui ka t k au ru an  sta in  |>ansi... Торві звела цей камінь за Кроком,
k ru k

Б. uiar sin. ian han uas— a lra tr iu — своїм чоловіком. А був він [тоді?]
наймогутнішим [?]

B. su trsu ia  auk  su|>r[tana]. з «відділених шведів» (sutrsuia)
і південних данів. 

kuaul a t h a -af nurm inum /sym  Агонія [тобто страждання] зжерла
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f .  baistr, han uas su trsu ia -uk .

вождя (тобто спричинила до смерті), 
кращого серед норманів.
Він був -ик відділених шведів 
[Ким вони були — невідомо].

Написи з острова Мен

Написи з острова Мен вирізьблені переважно на хрестах 
або фрагментах хрестів. Це меморіальні камені, встановлені для 
місцевих родів. Наприклад: «Сандульв Чорний поставив цього 
хреста Арінбйорґ, своїй жінці» (Andreas II = M. С. 103 = В2) 
або «Олейв Льйотольвссон поставив цього хреста Ульвові, 
своєму синові» (Ballaugh = M. С. 77 = В6)27.

Норвезькі написи

Норвезькі написи з ’явилися в Ярені (давньосканд. Jaöarr> 
Jaeder) — частині провінції Роґаланду, протягом другої половини 
періоду Єллінґе. За стилем вони продовжують руни з острова 
Мен і тому стосуються нашої теми, об’єднуючись у мен- 
яренський тип. Подібно до сучасних їм данських написів, 
норвезькі є теж родовими, що відображували виключно місцеві 
інтереси.

Найкращою ілюстрацією такого типу джерел, який ми 
розглядаємо, є два камені, поставлені для членів того самого 
роду.

Клепп І, Роґаландська область (fylke) (бл. 980—990 pp.) (NYR 225):

Імігіг har|>arsunr ra is ti s ta in  |>ina Topip Гардарсон поставив цього каменя
aft *skar|>i kuęn sina (t)u (t)n r Асґерді, своїй дружині, дочці

kunars Гуннара,
Ьгіфиг halka 9  klabi. брата Гельґі з Клеппа.

На основі свідчень, почерпнутих з цих двох написів, можна 
окреслити генеалогічне дерево роґаландського знатного роду 
останньої чверті X ст. (див. табл. 4).

Ту, Роґаландська обл. (бл. 975 p.) (NYR 228):

hailki rais(ti sta)in  |>f n 
•ft kaitil bru|>ur sin.

Гельґі поставив цього каменя 
Кетілю, своєму брату.
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Таблиця 4

Рунічні написи

Невідомий

Гельґі з Клеппа Кетіль Ґуннар Гьорд

Асґерд — Торір

Лише один напис цього періоду стосується певної історичної 
події. У 70-х роках X ст. відбулося військове протистояння 
данського короля Гаральда Синьозубого (бл. 945—984), котрий 
виборював незалежність, і його сюзерена — Германського 
імператора Оттона II (973—983). Оттон атакував Денвірк і 
Геддебю в Південній Ютландії. Гаральдові допомагав норвезький 
правитель Гакон Ярл Сіґурдарсон (970—995). Згадка про цей 
похід відображена в рунічному написові, вирізьбленому неві
домим скальдом:

Станґеланд, Гьойландська церковна парафія, Роґаланд (NYR 239):

|>urbiurn skalt ra is ti stn Торбйорн, скальд, встановив цього каменя
|>9 na aft sąi-|>uri sun sin Сейм-Торіру, своєму синові,
is % tg nm arku  fil. котрий загинув у Данії.

Написи з Пільґорда

Написи з Пільґорда (церк. парафія), острів Готланд, 
датуються періодом, коли шведсько-норвезькі руни злилися з 
данськими. Це пов’язано з експедицією з Готланду через 
дніпровські пороги. На підставі рунологічного аналізу Вольфганґ 
Краузе датував їх останніми десятиліттями X ст.28.

Якийсь Віфіль, очевидно торговець або військовий вождь, 
доручив чотирьом «братам» пропливти через дніпровські пороги, 
щоб відшукати шлях навколо найнебезпечнішого — Ненаситця 
(Ьсєіфбр за Константином Багрянородним). Експедиції вдалося 
подолати чималу відстань через пороги, однак під час просування 
через перший рубіж — так званий Рваний Камінь (Rufstain) — 
Равн, один із членів експедиції, загинув. На південь від Рваного 
Каменя «брати» спорудили курган для свого спільника, а 
повернувшись додому, поставили камінь на своїй батьківщині в 
Готланді на його пам’ять. Напис провіщає:

biarfaa  sta tu  siso sta in  — Яскраво розфарбований камінь цей поставили
hak b ia rn  bruj>r ru|>uisl austain Геґб’ярн [та його] «брати* (Г)Родвісл, Ейстейн
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im u |n |r .  
isafa sta ina  sta ta  aft ra fa  
su lfu r  і ru |f]sta in i, 
kuam u uit і aifur. 
uifil Ь аіф  um.

[та) Емунд/Амунд.
Вони поставили камінь (Г)Равнові 
на південь від Рваного Каменя.
Вони пройшли аж до Ненаситця (АіЛіг). 
Віфіль послав [їх].

Рунічні написи 1000— 1100 років

Написи, що датуються періодом з 1000 до 1050 pp., існують 
в Данії, Норвегії, Ямтланді, Швеції, Готланді, Україні та Греції.

Данські написи

Зі 110 данських написів періоду пост-Єллінґе 107 містяться 
в Данії, 2 — в Англії і 1 — на острові Еланд. У Данії написи 
зосереджені в провінціях Сконе (54 написи) та Північній 
Ютландії (45 написів). У Південній Ютландії та Сьєланді — по 
три написи в кожній, а в Лолланді та Фальстері — по одному. 
Більшість з цих написів — язичницькі; лише 15 чи 16 з них за 
словами та символікою можна пов’язати з християнством. Новий 
вид рун, так звані пунктирні руни, існують поряд з давнішими 
не-пунктирними у співвідношенні: 44 пунктирних до 66 не- 
пунктирних. Вони розрізняються, в основному, за змістом. 
Протягом періоду Єллінґе встановлювалися, головним чином, 
камені на честь «товаришів», хоча продовжувалося спорудження 
і родових каменів.

Написи цього періоду дають яскраве уявлення про соціальну 
і політичну термінологію тих часів, однак слід зазначити, що 
тексти написів часто загадкові і багатозначні, що утруднює їх 
прочитання. Першими відкритими термінами є широковживані — 
drcengR (давня східноскандинавська — мн. droengjaR) і pcegn29.

Первинне значення терміна drcengR — «хлопець», «юнак» 
або «красень». Згодом термін набирає значення «воїн». А що 
основним достоїнством воїна є мужність у поєднанні з військовою 
відвагою, то й слово це охоплювало значення «член молодшої 
Дружини» або «моряк військового корабля».

Слово poegn (однокорінне з англійським thane) вживалося 
спершу до чоловіка зрілого віку й високого соціального рангу 
або професійного воїна; невдовзі воно набрало значення члена 
старшої дружини. Обидва терміни могли також вживатися для 
позначення двох різних соціальних верств, що нагадує ділення
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в Київській Русі. Там існувало два типи дружинників: ті, хто 
належав до «старшої дружини*30, і ті, хто належав до «молод
шої»31. Провідні члени дружини (в Данії) називалися unipingRy 
тобто «ті, кого найбільше поважають* (DR 68), або unes — 
«уславлені*, наприклад, unisiRі uikiku «[були] уславлені у вікін- 
ґівських походах* (DR 330).

Обидва терміни — poegn та drcengR — супроводжуються 
епітетом góór — «добрий*, тобто «високородний* (напр., DR 
143: t>aikn кіфап; DR 339: trik ku|>an), часто (особливо термін 
drcengR) з підкресленням — Ьаіфа, тобто «дуже* (DR 213: Ііаіфа 
кіфап |>іакп; DR 68 та ін.: Ііаіфа кіфап trik). В одному випадку 
термін poegn супроводжувався словами |>iakna furstr, тобто 
«найвидатніший серед poegn-ів* (DR 277).

Члени роду, що позначалися терміном/NEgn: батько (DR 123, 
130, 143, 213, 343), вітчим (magR\ DR 143), чоловік (DR 98, 99, 
209, 277, 293), брат (DR 86, 121, 278).

Члени роду, що названі як drcengjaR: сини (DR 78, 94, 380); 
брати (DR 77, 268, 276, 288); родич чоловіка (magR\ DR 239); 
ф елаґи  (DR 68, 127, 262, 339). Давньоскандинавською мовою 
фелаґ (felagi) означало «грошовитий*, тобто спільник, головним 
чином у торговій діяльності. Хоча felagi32 і означало партнера, 
спільника або «людину, з якою у складчині», воно вживалося 
також у значенні «товариш» стосовно дружинників. Протягом 
розглядуваного періоду цей термін був дуже поширеним: DR 
66, 68, 127, 262, 270, 279, 316, 318, 321, 329, 330. Лише в 
одному випадку (DR 295) слово Ьгоріг — «брат» вжито частіше, 
ніж felagi. Зверхник називався drottin — «сеньйор» (DR 295). 
Термін, яким часто позначали компаньйона або члена дружини, 
був hempcegi (DR 1, 3, 154, 155, 296, 297); слово lagsmannr — 
«компаньйон» вжито лише раз (DR 62)33.

Військовий вождь місцевого морського контингенту — 
звичайно великий магнат — називався sturimatr (DR 1). Інші 
значні землевласники, вожді місцевих об’єднань, іменувалися 
landmannr. Ось мешканець Сківум, округи Орс, Ольборґського 
повіту в Північній Ютландії був l^ntmyny baistr і tąnmarku auk 
furstr — «найкращий (bceztr) і найбільший серед землевласників 
Данії» (DR 133).

Землероби, землевласники, йомени означені як bondiZĄ (DR 
99, 277, 298, 338) або як bomannr (DR 291); одного з таких 
йоменів, Асґота, названо bastr bumana — «найкращим з йоменів» 
(DR 291), іншого — har|) ku|>n buta — «благородним йоменом»
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(DR 298), а ще одного — hart>akut>anbuta — «дуже високородним 
йоменом» (DR 338). Великодушність була взірцевою якістю 
йоменів. Брам(р) із Сьовестада (Геррестадська округа, Маль- 
меуський лен, Сконе) був «найкращим з йоменів і найщедрішим 
на харчі» (bastr bumanaaukmiltastr mataR; DR 291). Назви інших 
представників нижчих класів зустрічаються в написах рідко. 
Лише тричі названо ремісників — smipr (DR 58, 91, 108). 
Цікавими є два випадки з цих трьох. В одному йдеться про 
рабство, ремісник Токі уславляє господаря, який відпустив його 
на волю:

Гьорнінґ, Гєльмслевська округа, Оргу повіт, Північна Ютландія (DR 
58):

tuki smi|>r г ф  stin  ift |>urkisl Токі, ремісник, поставив цього каменя
ku|>mutaR sun. is hanun leaf kul Торіслові, синові Ґутмунда, котрий дав йому
u k fria lsi. золото [мабуть, на його frelsisQl35 — «бен

кет на честь звільнення»] і волю.

В іншому написові згадується про участь одного з ре- 
місникових родичів у поході до якогось невідомого місця Східної 
Європи:

Колінд, округа Сьондер, Д ’юрс, Рандерський повіт, Північна Ютландія 
(DR 108):

tusti ris|>i stin  |>fnsi ift tu fa  Тості, ремісник Асвідра, поставив
is uar|> tu|>r u s tr  bur|>ur sin цього каменя Тові, своєму братові,
smi|>r 9 sui|>aR. котрий знайшов свою загибель на сході.

Можливо, це випадковий збіг, однак у написах періоду пост- 
Єллінґе немає згадок про язичницьких жерців (gopi/pulR), хоча 
в одному з написів ідеться про те, що двоє поранених братів 
того, хто ставив каменя, «займалися ворожбитством» (auksi|>; 
Сьондер Вінґе 2, Міддельсомська округа, Віборґський повіт, 
Північна Ютландія, DR 83).

Написи на окремих каменях свідчать про мирну громадську 
Діяльність: зведення мостів у пам’ять про померлих (DR 238, 
269) та будівництво церков (DR 315).

Нарешті, один камінь з написом було встановлено за 
королівським наказом:

Гаддебю 3, Ґотторпський повіт, Південна Ютландія (DR 3):

A. suinkunukR satistinu№ R skaij>a Король Свен [Свейн, 984— 1014] поставив
цього каменя
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sinhim|>ig9,iasuasfarinuestri9n;mi за Скарті — своїм дружинником (hemfxegi
див. нижче), котрий 

Б. иаіф tau|>r at hi|>abu. пішов на захід [до Англії], [але] знайшов
смерть у Геддебю.

Інший напис з Гайддебю згадує того самого короля Свена 
(Свейна) Вилобородого (984— 1014) (DR 1):

Гаддебю 1 (DR 1):

A. |>urlf risjji stin t)?nsi him|>igi Торульв, дружинник короля Свейна, поставив
suins eftiR erik filaga sin, цього каменя Ерікові (Еігікг), своєму
ias uar|> товаришеві {felagi), котрий

Б . tau|>r |)? trekiaR satu um ІіафаЬи. помер, коли воїни тримали облогу Гайддебю;
ian han uas sturimatr tregR Ііаіфа а був він sturimannr і дуже високородним
кіфг. drcengR.

Син Свейна, король Knutr/К нут Великий (1014— 1035), 
згадується в одному з данських християнських написів зі Сконе:

Сімріс 2, Єрестадська округа, Крістіанстадський лен, Сконе (DR 345):

sigrifr let resa sten |>ensa Сіґрев цього каменя поставив
Форкуннові i f — г, 

aiftiRfurkunif— rfa^urysulfs батькові Асульва,
triksknus. drangrR-a короля Кнута.
hilbi к іф  цп hans. Боже, порятуй його душу.

Згідно з видавцями данських рунічних написів (DR), це єдиний 
данський напис, в якому батька ідентифіковано за ім’ям його 
більш знатного сина, котрий, очевидно, брав участь у походах 
Кнута на Англію36. Напис завершено за християнським зразком, 
що характерно для пізніших шведських написів. Ім’я короля 
Кнута назване в одному норвезькому (NYR 184) та в трьох 
шведських (U 194, 344, Òg 111) написах. Два написи з Лондона 
(DR 412, 412а, фрагм.) також пов’язані з діяльністю Кнута в 
Англії.

У данських написах названо і великі битви: два написи 
пов’язані, мабуть, із відомою фюріською битвою поблизу Уппсали 
(бл. 980—990 рр )37, коли шведський король Ейрік Переможний 
за допомогою данів та йомсборзьких вікінґів переміг свого 
непокірного небожа Стьорбьорна інн Стеркі.

Шеруп, Люнітська округа, Мальмегуський лен, Сконе (DR 279):

saksi sati stin |>asi huftiR çsbiurn Саксі поставив цього каменя Есбйорнові, своєму
sin filage tufas sun. співтоваришеві (felagi), синові Тові [або Токі].



s a R  flu акі at ubsalum Він не втік під Уппсалою, а бився,
поки міг

аП wa ma|) an uabn аф і. тримати зброю.

Геллестад 1, Торнаська округа, Мальмегуський лен, Сконе (DR 295):

д. askil sati stin |>ansi ift[i|R  tuka Ескіль поставив цього каменя Токі,
kurms sun, saR hulan trutin . синові Ґорма, своєму доброму господареві

(drottin).
saR flu aigi at ubsalum. Він не втік до Уппсали.

Б. satu trikaR iftiRsin Ьпфг Воїни (drosngiaR) поставили своєму братові
stin 9 b iarklstu|>an runum. на горі каменя з викарбуваними рунами.

В. l>iR kurms tuka kiku nist[iR]. Вони прийшли невдовзі після Токі [сина]
Горма.

У третьому данському написові згадана невідома битва, «коли 
билися королі»:

Оргус 4, Оргуський повіт, Північна Ютландія (DR 66):

A. kunulfR auk augutr auk aslakR Гунульв, і Ейґаут, і Аслак,
auk rulfR ris|)u і Рольв поставили

Б. stin |>ansi eftiR ful felaka sin. цього каменя Ful-ові, своєму товаришеві
(felagi).

iaR uar|>-------у — tufrr Він знайш ов------- у — свою смерть,
B. |>9 kunukaRbar|>usk. коли билися королі.

Цей напис свідчить про ту саму невідому битву, яка 
згадується в шведському написові того ж часу, Vg 40:

Рода, церква, церк. парафія Рода, Колландська округа (Vg 40):

|>urkil sati stin |>asi itiR Торкель поклав цього каменя
kuna sun sin. iR иаіф й ф г . Гунні, своєму синові. Він впав
і uristu, iR b|>i|>us kunukaR. у битві, коли билися королі.

Янссон висловив припущення, що згадана подія могла бути 
битвою біля Свьолда 1000 року38, коли Олав Трюґґвасон 
Норвезький бився проти Олава Скаутконунґа Шведського та 
Свейна Вилобородого Данського.

Досить дивно, що в данських написах доєллінґського періоду, 
полишених морськими кочовиками, вкрай рідко зустрічається озна
чення корабля. Слово skceiö — «великий довгий корабель» — 
вжито лише одного разу, але й воно, як зрозуміло з контексту 
напису, стосується не реального морського корабля, а швидше 
«корабля-пам’ятника», тобто пам’ятного каменя у формі корабля 
(DR 230)39. Справжні кораблі (skip) згадані двічі і в обох написах —
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у зв’язку зі співвласництвом. У другому напису діяльність 
вікінгів пов’язана з кораблем:

Оргус 6, Оргуський повіт, Північна Ютландія ШИ 68):

Вєстра, Стре 1—2, Онсьєнська округа, Мальмегуський лен, Сконе 
(DR 334—335):

У двох написах згадуються члени корабельної команди (ski- 
pari); в одному випадку вони — з Північної Ютландії (DR 82), 
в другому — зі Сконе (DR 275).

Перша спроба систематизованого використання сканди
навських рунічних написів як історичних джерел була зроблена 
Арндтом Рупрехтом40. З розглядуваного періоду він одібрав лише 
26 данських каменів, які вважав достовірними написами про 
чужоземні мандрівки: 15 — зі Сконе, 10 — з Північної Ютландії 
i l  — з Лолланду. Намагаючись класифікувати чужоземних 
мандрівників відповідно до їхнього віку, Рупрехт дійшов такого 
висновку: старше покоління («батьки»): 3—2 з Північної 
Ютландії, 1 зі Сконе; молодше покоління («сини»): 5—3 зі Сконе 
і 2 — з Північної Ютландії; непевного віку, можливо, молодшого 
покоління: 18— 11 зі Сконе, 6 з Північної Ютландії і 1 з 
Лолланду. Однак результати тих розшуків явно недостатні, 
особливо з погляду на виняткову роль данів як мореплавців, 
означену нарративними історичними джерелами IX—XI ст.

Ще більше розчаровують географічні свідчення, почерпнуті
з написів. Деякі з них просто вказують напрямок: is nur иаіф 
tuj>r і uikiku — «котрий знайшов загибель на півночі у 
вікінґівському поході» (DR 334), is иаг[> tu|>r ustr — «котрий

A. [t|u sti auk  bufi auk  |» R
freb iu rn  ris|>u stin  j>fnsi eftiR  
« sur saksa , filaka sin, har|>a

Тості і Гові разом з
Фрьобйорном поставили цього каменя
Ацуру Саксі, своєму товаришеві, дуже
високородному drangr. Він помер
якнайшанованішим (unipingR)
серед людей; він володів кораблем (skip)
разом з Арні.

Б. ku|>an tr ik , saR  tu m ana 
m est uni|>ikR. saR  a ti skib 
mi|> a rn§.

1. fa|>iR lit hukua ru n aR  J>isi 
uftiR  gsur Ьічфиг sin, 
is n u r  ua|>r fu|>r і u ik iku .

Фаті вирізав ці руни за Ацуром, 
своїм братом,
котрий знайшов загибель на півночі 

у вікінгівському поході.
Фаті вирізьбив цей камінь за Бйорном, 
котрий володів кораблем разом 
з ним.

2. fa|>iR lit hu k u a  stin  |>ansi 
u ftiR  b iu rn  is skib ati 
т ф  anum .



знайшов свою смерть на сході» (DR 108), себто на сході 
Балтійського узбережжя або на Русі. У двох випадках згадано 
♦захід*, і обидва, безперечно, мали на увазі Англію короля Свейна 
(uasfarin uestr — «котрий збирався на захід», DR 108) та Кнута 
(Ьап иаіф uistr Пфг — «котрий знайшов свою смерть на заході», 
pR 266). Назва «Англія» прямо згадана лише одного разу (аеп- 
klanti, DR 6), як і місто Лондон (ian |>eR likia і luntunum — «і 
вони лежать у Лондоні», DR 337). Двоє данів загинули в Готланді 
(DR 220, 259)41. Додамо, що шведське місто Уппсала фігурує 
двічі (saR ilu  aki at ubsalum — «він не втік під Уппсалою», DR 
279; див. також DR 295).

Одне ім’я власне стосується, певною мірою, Східної Європи 
(як припускає Людвіґ Віммер). Один з тих, хто ставив каменя з 
Сульдрупа в Північній Ютландії (DR 138, Сульдруп 2, 
Горнумська округа, Ольборґський повіт), мав ім’я (або прізвище) 
riuskR: riuskR risj>i st—R tifah Ьгіфиг sin — «Рюск поставив 
цього каменя Уфаґові, своєму братові». Можливо, слово riuskR 
було запозиченням від середньоверхньонімецької форми типу 
Riuze — «руський»42.

Доповнюючи сказане, зазначимо, що данські джерела, так 
само як і Германські, не вживають терміна «Ґарди» стосовно 
Русі або терміна «Голмґард» стосовно Новгорода. За рунами, 
«епоха вікінґів» у Данії завершилася близько 1050 року; ми 
розглянули також і руни, що трохи виходять за межі цього 
періоду.

Норвезькі написи

Існує всього близько сорока норвезьких написів43 пізнього 
вікінґівського періоду (1000— 1050 р р ) ,  більшість з яких 
викарбувані данськими рунами. Камені з рунами часто оздоблені 
малюнками, виконаними в стилі Рінґеріке (бл. 990— 1050 рр.)44, 
тому провідні вчені вживають термін «Рінґеріке» й стосовно 
самих каменів. У п’яти випадках камені містять точні або 
приблизні дати. До цієї групи входять також короткі написи на 
монетах короля Олава Гаральдссона кюрі (1067— 1093, NYR 
598—602). Деякі з них дають цікаві свідчення про мирне 
землеробське життя. Ще одна група містить інформацію про 
пригоди в чужих землях, у двох випадках — у Східній Європі 
(ми розглянемо їх нижче).
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Наводимо иайвичерпніші щодо історичних свідчень написи45 
(NYR 449, 184, 252, 209—210, 211, 271):

Кюлі, Едьо (церк. парафія та округа), Мьоре (NYR 449):

1. |>urir auk  haluar|>r ra is tu  stain  Topi і Галвард поставили цього каменя
t»insi aft (ulfliut). Ульвйоту.

2. tu a lf  u in tr  haf|>i k ris tin tu m r Дванадцять зим (років)
u irit i nurik i. християнство (Kristindomr) було вже в

Норвегії.

Аслак Ліестьол, видавець цих написів, вважає датою християні
зації Норвегії 996-й або 997 рік. Тому камінь з Кюлі, встанов
лений дванадцятьма роками пізніше, слід датувати 1008-м або 
1009 роком.

Ґальтеланд, Східна (Ауст) Аґдерська обл. (NYR 184):

A. arnfstin ] risti stin  |>i(na] if tir  Арнстейн поставив цього каменя
b ior (s |un  sin. (sa u a r | tu|>r Бйорнові, своєму синові, котрий знайшов

смерть
і Іфі |ф$ knutrsoti ikląt у війську (lid), коли Кнут [Великий]

підкорив Англію.
Б. in is ko (|i |. Бог єдиний.

Кнут Великий завоював Англію 1015— 1016 pp., тому ця дата 
була і датою смерті Бйорна.

Ставанер 3, Роґаланд (NYR 252):

a lf  (— І ir b r is tr  ra is ti sta in  Альвґейр, священик, встановив цей
|iina  aft a rlik  tro tin  sin (---------1 камінь на честь Ерлінґа,

свого господаря-------
is han bari|>isk и ф  olaif. коли той бився з Олавом [Святим].

Згідно з «Саґою про Олава Гельґі» Сноррі Стурлуссона, 
Ерлінґа Скалґссона із Солі — «наймогутнішу людину в Норвегії, 
не рахуючи князів»46, було вбито 21 грудня 1028 року під час 
битви проти Олава Святого в Бокнфйорді поза островом тієї 
самої назви. Цю важливу подію ретельно описав скальд Сіґват 
Тордарсон (пом. бл. 1045 p.).

Гєрде, церква, Гордаланська обл. (NYR 271):

a r la n tr  ris t ru n a r  |>isar Ерленд викарбував ці руни
a ftir  alui fa|>ur. за своїм батьком Ольві.
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Було встановлено (див. NYR 271), що Ерленд з цього напису 
тотожний «землевласникові» Ерланду з Ґерді (суч. Ґ ’єрде), 
котрий допомагав Кнутові Великому і був ворогом Олава 
Святого. Ерланд кілька разів згадується в «Крузі земному» 
Сноррі Стурлуссона і в саґах про Олава Святого47. Отож напис 
цей слід датувати «близько 1030 р.».

Оддернес поблизу Крістіансанду, Західний Аґдір (NYR 209—210):

1. -nirijjs sun is stain sa. Сина Неріда цей камінь.

Видавці NYR ідентифікували цього Ейвінда з відомою 
історичною постаттю, героєм саґ, Ейвіндом Ураргорном (Турячим 
Рогом). Сноррі Стурлуссон пише про нього так: «Був чоловік 
на ім’я Ейвінд Турячий Ріг, рід якого жив у Східному Аґдірі. Це 
був поважний чоловік і знатного походження, котрий кожне 
літо проводив у походах, то на захід, то в східному напрямку 
(Austrvegr), то на південь до Фризії. Він мав чудового корабля з 
сорока веслярами і добру команду»48. Він загинув 1019 року під 
час повернення з Ірландії від руки оркнейського ярла Ейнара. 

Цей напис також стосується Ейвінда:

Сьойґне, Західна Аґдірська обл. (NYR 211):

auintr risti stin j)ina Ейвінд поставив цього каменя
aftir kunuat sun sn. на честь Гуннгвата [або Гуннвальда],

Родовід Ейвінда, складений видавцями написів (з моїми 
доповненнями), наводиться в таблиці 5.

Таблиця 5

2% ayintr kar|>i kirkiu |>isa, 
kosunr olafs bins hala 
а (фаіі sinu.

Йойвінд (Ейвінд) збудував цю церкву, 
хрещеник Олава (godsunr)
Святого, на дідичній посілості (ддаї).

свого сина.

Нерід^Старий (VIII ст.) 

Арнмод (бл. 800 року) 

Ейвінд ярл

Орм Старий невідомий

Нерід (див. Оддернес І)



«Син Неріда*
І

невідомий
І

Ейвінд Турячий Ріг 
(діяв від бл. 985, пом. 1019 р.)

Ґуннгват

У трьох написах, що їх тут наводимо, е цікаві подробиці 
повсякденного життя; третій напис цікавий у розумінні взаємо
зв’язку самого каменя і тексту.

Дюнна, Опландська обл. (бл. 1040 p.) (NYR 68):

k u n u u r кііф і b ru  |>ririks tu tir  Ґуннвьор, дочка Трюдріка, збудувала
if tir  догфі tu tu r  sina. міст (-bru) на честь Астріди,

своєї дочки.
su u a sm a rh a n a rs tf  bacalanti. Вона була наймайстровитішою дівчиною

(mcer hqnnurst) у Гаделанді (Гадаланді).

Камінь прикрашено малюнками у стилі Рінґеріке.

Ньорстебьо, Лес’я, Опландська обл., др. пол. XI ст.

|>air f ìn r  au k  skofti ra is tu  stin  Фіни та Скопті встановили цей камінь,
|>ena |>а es |>air ski|>tu lantom  коли ділили свою землю, [будучи]
sinum , sayner uala. синами Валі.

Альстад 1, узбережжя Гоф, округа Естре Тотен, Опландська обл., перша 
чверть XI ст. (NYR 61):

1. iurun raististain  |>ina afltir Йорунн встановила цей камінь на честь
au— aun—  is b ana  (ha)ti Au— aun— , котрий мав її [за жінку],
au k  fur|»i a f  h r ik a rik i u tan  Він привіз її з Рінґеріке (Грінґарікі), з
u r  ulbaui [острова] Ульвей

2. auk  m un ta  stain— ir|>usi. і цей, оздоблений малюнками, камінь —
(mynda-steinn).

Останній вислів у частині 1 має кілька інтерпретацій. їх слід 
розглянути під кутом взаємозв'язку самого каменя і змісту 
напису. Камінь з Альстада не є місцевим. Петрографія вказує 
на його походження з Рінґеріке, з острова Ульвей49. Камінь 
прикрашено вишуканими малюнками сцен полювання з кіньми, 
гінчаками й соколами. Самі по собі малюнки є класичними 
зразками поєднання тваринного й рослинного орнаментів, що є 
типовим для стилю Рінґеріке першої чверті XI ст.
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Очевидно, представниками іншого покоління цього роду біля 
підніжжя каменя зроблено пізніший напис (Альстад 2). Цей 
текст особливо важливий для нас, бо містить деякі цікаві 
географічні відомості про Україну (про це — нижче).

Термін ut — «зарубіжжя» згадано двічі (NYR 57, 358); ùt- 
jcsrpar зустрічається на другому камені (з Согну), який датується 
XII ст. (NYR 358). Двічі згадано римських пілігримів — Rumfari 
(NYR 529, 530). Один текст 1046 року стосується трагічних 
зіткнень на півночі, мабуть, в Ґренландії (NYR 102. Гьонен, 
Бускеруд); в іншому згадується Англія (NYR 184). Півстрофа у 
стилі fornyrdislag, написана бл. 1025 року, дещо висвітлює 
природу давніх скандинавсько-фризьких взаємин:

Сен’я («Ботнгавн»), Тромська обл. (NYR 540):

furu[m ] tr ik ia  Ми виїхали на зустріч
frisiate a uit, з фризькими воїнами
auk uiks fotum  і здобич походу
u irsk if tu m . розділили поміж собою.

р ун ічн і  написи молодш им ф ут арком  377

Написи з Ємтланду

Упродовж середньовіччя Ємтланд зумів зберегти автономію, 
хоча й зазнав політичного впливу з боку Норвегії, а культурно
го — з боку шведського Уппланду. Напис, виконаний на камені, 
знайденому в центрі провінції острова Фрьосьо (=острова 
Фрейра), розташованого на озері Стор, датується серединою 
XI ст. В ньому йдеться про християнізацію Ємтланду50:

austm 9 |>r ku|>fastaR sun 
lit rai(sa s ta in | t>in$, auk  
[k jirua  b ru  |>isa. (a |u k  h(an 
lilt k ristny  eg ta lfn t. 
ysbiurn kir|>i b ru , tr iu n  ra is t 
auk tsain  run»R  |>isaR.

Йостмен, син Ґудфаста, 
цього каменя поставив 
і міст зробив. І він зробив 
Ємтланд християнським. 
Есбйорн збудував міст, Трюн 
і Стейн [вирізьбили] ці руни.

Шведські написи

2100 шведських написів «епохи вікінґів» датуються XI ст. 
винятком кількох раніших йотських каменів з рьокськими 

Рунами)51. Типовим для цих написів є використання данських 
РУн; лише невелика частина, головним чином ті, що походять з
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Гельсінґланду, викарбувана місцевими так званими «стено
графічними» рунами Гельсінґе. Більшість з них вирізьблена на 
встановлених каменях, які часто (особливо в Уппланді) при
крашені малюнками чи орнаментом, наприклад, «рунічним 
змієм», що утворює стрічку, на якій написано руни52.

Йотські камені ( \ ^ ,  Og, 5ш) загалом датуються першою 
половиною століття, як і деякі написи із землі свеїв (головно 
86, и  та Ув). Однак більшість належить до другої половини 
століття. Близько однієї четвертої каменів було встановлено в 
Йотланді (числом 480). Переважна частина їх (бл. 1500 шт.) 
походить із Свіаланду (країни Свеїв), серед них з Уппланду — 
1000 каменів, Сьодерманланду — 370, Йоланду — 60, 
Вестманланду — 40, Нерке — 20, Ґестрікланду — 20.

Чому саме Свіаланд, зокрема Уппланд, дає переважну 
більшість каменів? Звичай встановлення меморіальних каменів 
родичам, очевидно, був результатом секуляризації давнього 
магічного використання рун. Поштовх цьому дала Англія — 
цей вікінґівський Рим. Багато іноземних мандрівників, котрі 
відвідали Англію й Данію Кнута Великого та його наступників, 
врешті-решт наверталися до християнства і помирали «в білих 
одежах» (рогіЯ сіои і ^ТгауЦрит), тобто в тих одіяннях, що їх 
мали навернені при хрещенні (и  243, 364, 613, 699, 896, 1036). 
Щойно християнство утвердилося на скандинавських землях, 
руни були швидко замінені латинським шрифтом. Це наводить 
на думку, що використання рун для меморіальних написів 
поширилося лише від часу перехідного періоду, коли язичництво 
втратило своє значення, а християнство ще не стало панівним. 
У скандинавських країнах такий період тривав найдовше в 
Уппланді — аж до 1100 року.

На відміну від Данії, у Швеції немає каменів, що їх могли 
ставити королям, або тих, що їх могли ставити власне правлячі 
королі, однак деякі видаються зробленими на честь членів 
королівського роду. Відповідно до змальовуваних подій історичні 
написи Швеції поділяються на три групи53. До першої входить 
лише один камінь (бл. 1010 року; 81), що містить відомості 
про битву на Фюріському полі (поблизу Уппсали) (бл. 980^- 
990 рр.), відому також з двох данських написів.

Тридцять каменів другої групи містять інформацію про 
шведську діяльність в Англії, переважно періоду завоювання п 
та управління Кнутом Великим (1015— 1035 рр.)54. Цікавий їхній



кількісний склад: 10 походять із Сьодерманланду, 8 — з Уппланду,
4 — 3 Вестманланду, 4 — із Смоланду, 3 — з Вестер Йотланду 
та 1 — з Естер Йотланду. Один камінь походить з Норвегії і, 
так само, один — з християнської Данії.

Написи торкаються багатьох аспектів данського вторгнення 
до Англії, наприклад, оповідають про золото Кнута, знамените 
Данеґельд (U 194, 343, 344), і про службу Кнутових дружинників, 
котрих називали pingalid (U 668, So 160). Один з мешканців 
уппланду, як повідомляється, «помер в Ютландії по дорозі до 
Англії» (U 539); очевидно, в Лімфйорді, звідки звичайно розпочи
налися данські походи на Англію.

До третьої групи написів належать камені, на яких зафік
совано знаменитий похід Інґвара Мандрівника до землі сарацинів 
(Scerkland, Serkland) 1041 року. Про це йдеться у тридцятьох 
написах. Більшість з учасників цього походу, 18 чоловік, 
також прийшли із Сьодерманланду. Цьому походові присвячено 
спеціальний розділ у цьому томі.

На закінчення зазначу, що один із шведських написів можна 
віднести до четвертої історичної події. Янссон висловив при
пущення, що форсгедський камінь із Смоланду містить інфор
мацію про значну битву, ймовірно — битву під Ґордстонґою на 
півострові Сконе 1025— 1026 pp., коли Кнут Великий бився з 
Енундом Якобом, королем Швеції, та Олавом Святим Нор
везьким55. Ось цей напис:

Форсгеда, хутір, Форсгедська церк. парафія, Вестровська округа, Йон- 
кьопінґський лен (Sm 52):

rh u lf  a u k  o sk ih l ri|>u stin  |>o(nsi] ІГІРольв та Ескіль поставили цього каменя
etiR  lifs tin  і іф и г  sin . Лівстейнові, своєму батькові,
es u a r |)  tu | i r  о sk o n u  Він знайшов свою смерть на Сконе
n k ar |)s to k u in , a u k Іи іф и  в Гордстонзі. І вони провезли
о Л п Ь ф і. [його додому] до Фіннгейда (Фіннведен).

Два шведських написи свідчать про гострий інтерес сканди
навів до генеалогії. Перший — з Гельсінґланду (Мальста) — 
написаний в середині XI століття «рунами Гельсінґе»56:

fru m u n t r i t i  s ta in a  |>іп Фреймунд поставив цього каменя
Фе-Гюльві (Багатому),

®ft i R fik iu lfa  b r isa s u n , синові Брєсі;
Iі» bris i uas lin a su n , а Брєсі був сином Ліні;
Iі* lini uas u n a R su n . а Ліні був сином Аунна;
ln un uas u fa k su n , а Аунн був Офейґовим сином;
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іп иГакК иаз (шгізип, 
кгиа иа$ ти |>іИ  ЛкІиІПв. 
іп |>а Ьаг ІаГи, іп |>а ки|>гип.

Ггитипіг Гікіиіїиип Га|>і гипаН (гізаН.

иіК  в и їи т  5Ііп |>іпа [а] пигі ап 
Ьаіазгіп. 

кіиІІіН иаіф  и т  Іапгі |>ізи, 
іп |>а пигіиіка і |> гіт  Ь іи т , 
іп |>а Іапакгі іп [>а ґф гагіи .

а Офейг був сином Торі;
Ґроа була матір’ю Фе-Ґюльві; 
згодом вона народила Ла[д]ві (Гльодве?), 

а пізніше — Ґудрун;
Фреймунд, син Фе-Ґюльві, вирізав ці 

руни.
Ми принесли цю камінну брилу 

із Бальстену.
Ґюльві володів цим районом так само, 
як і трьома, що лежать північніше.
Він також придбав Льоннокер, згодом — 

і Ферсьйо.

Цей камінь свідчить про те, що в середині XI ст. деякі люди 
у Швеції ще пам’ятали імена пращурів до шостого коліна57. Якщо 
взяти за термін існування однієї генерації тридцять років, то 
вийде, що камінь з Мальсти містить свідчення, що доходять по 
70-ті роки IX ст.

Таблиця 6

Торі (бл.| 870 р.) 

Офейґ (бл. 900 р.) 

Аунн (бл. 930 р.) 

Ліні (бл.  ̂960 р.)
,  1Брєсі (бл. 980 р.) 

~  Гроа

Фе-Ґюльві (бл. 1020 р.) 

Фреймунд (бл. 1050 р.)

Ла[д]ві Ґудрун

Інший камінь, із Смоланду (Бгл 71), м і с т и т ь  імена п’яти 
пращурів:

егіпиоіфг 1е( геі$а 5*еіп |>епа 
еЛіН Нека Ґа|>иг $іп, аик 
Непі Га|)иг Ьап$, аик кагі 
Ііапз Га|іиг, Неги Напз Га|>иг, 
аик  I»iagn Ііапз Га|>иг, 
аи к  е№ И |>е Iagfa|>rga Геш.

Ерінвард поставив цього каменя на честь
Геґґі, свого батька, та
Гері, його батька, та Карла,
того батька, та Гері, того батька,
і Тіаґна, того батька,
на честь усіх цих п’яти пращурів.
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Одним з найдавніших шведських написів є напис на камені 
Карлеві з Еланду (011), викарбуваний наприкінці X ст., але не 
пізніше 1000 року. Він містить єдину повну строфу, виконану 
давнім скальдичним розміром dróttkvcett, або «придворним» (drótt) 
(див. с. 301). Мова напису — давньоскандинавська, а за змістом — 
це уславлення данського військового вождя58:

stain sasi ias sa tr  a iftir  Цього каменя поставлено на честь Сіббі
liba Доброго (inngóói),
k u fa  sun fu lta rs, in h«ns сина Фольдара. А його дружинники (lid)
Іфі
s a ti a t u, tausai|>. '  встановили камінь на острові

[Еланді], піддані померлого [?].

Потім іде згаданий dróttkvcett (див. с. 794, прим. 9а):

fulkin likr hins ГиІІфи Поховано чоловіка, який
мав

flaistr uisi t>at m aista r найвищу чесноту — більшість про це
знали —

іаф іг  tu lka  |>ru|>ar був «виконавцем» богині
битв (тобто воїном] 

trau k r і |>aimsi huki, у цьому кургані,
m unat г аф  и ф и г га|>а Найгідніший битводужий бог
ruk  s ta rk r  і tan m ark u  колісниці могутньої стихії
»intils iarm u n k ru n tar морського короля [тобто найгідніший,

битводужий морський командир] 
u rk rfn ta r i  ląnti. не буде більше правити землею данською.

Близько однієї десятої шведських написів (бл. 200) стосуються 
вікінґівських походів та мандрівників до чужоземних країн — 
купців або шукачів пригод, котрі більше не повернулися59. 
Шведські вікінґи проклали один з трьох головних шляхів до 
зарубіжжя. Мандрівники здобули епітет fari — «той, хто мандрує 
До», відповідно: в західному напрямку — Aìnglandsfari («мандрів
ник до Англії») (U 978, 1181), у східному — AListfari («мандрівник 
До естів») (So 45, U 446), у південному напрямку — Grikkfari 
(«мандрівник до Греції/Візантії) (U 270, 956). Зв’язок між 
східним напрямком та естами є особливо важливий для нашої 
головної теми. Свідчення каменів підтверджують інформацію, 
відому з інших тогочасних джерел, зокрема з перекладу 
Альфредом Оросія, виконаного 899 року, та скальдичних строф. 
Стародавні скандинави зустріли у Східній Європі першими не 
слов’ян, а естів (ПВЛ: чудь), які належали до фінської мовної 
гРупи.
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Згідно з Арндтом Рупрехтом, існує близько 160 написів, що 
їх з достовірністю можна пов’язати зі шведськими зарубіжними 
подорожами: 66 — з Уппланду, 46 — з Сьодерманланду, по 12 з 
Вестер Йотланду та Смоланду, 10 — з Естер Йотланду і 6 — з 
Вестманланду. Розподіл Рупрехтом мандрівників за трьома 
віковими категоріями дав таку картину60: старше покоління 
(«батьки») — 44 (и  — 19, 86 — 17, Б т  — 4, — 3, — 1);
молодше покоління («сини») — 42 (и  — 18, Бо — 11, Уе — 6,

— 5, Б т  — 2); невизначеного віку — 69 Ш — 29, 8о — 18, 
Б т  — 6, Уб — 6, Vg  — 5, 0% — 2, 01 — 1, ІМагке — 1, 
Оавігікіапсі — 1). Слід зазначити відносно більшу участь 
старшого досвідченішого покоління; вони випереджають молодше 
покоління «національного рівня» на два написи: відповідно — 
44 на 42 (у 8о 17:11).

Шведські вікінґи мандрували як на схід, так і на захід; один 
і той самий чоловік міг здійснити обидві подорожі (II 504), або 
брати могли померти, один на заході, другий на сході ( \ ^  197). 
Місце, де загинув якийсь воїн із Західного Йотланду, 
визначалося як «на західному шляху (vestrvegr) у вікінґів» 
( \ ^  61). «В західному напрямку» або «на заході» передавалося 
словом уєбії (8о 14, 53, 62, 106, 159, 166, 260, 319; и  504, 668;

68, 83; Уя 197; Біті 104) або уезіегіа (8о 137, 164, 173).
На заході для вікінґів найважливішою землею була Англія. Багато 

воїнів вирушали туди найманцями, щоб здобути «Данегельд»; 
інші — з різними цілями. Більшість цих «мандрівників до Англії» 
(пор. и 978; 1181) розпрощалися там зі своїм життям (8о 46, 
55, 83, 160, 166, 207; и  194, 241, 343—344, 539, 616, 812, 978, 
1181; Уб 5, 9, 10; Об(=І* 59); Vg 20, 187; Бгп 5, 27, 28, 29, 77, 
101, 104). Деякі померли в Ютланді ще по дорозі (и  539).

До тих англійських міст, що зазначені в данських написах, — 
Лондон (011 337) та і $кіи, мабуть, Скідбю у Йоркширі або 
Шебурґ в Ессексі (БЯ 6), можна додати Бат (Б т  101) та а М і,  
ймовірно, Данді в Шотландії (0§ 81).

Ім’я короля Кнута Великого зустрічається в чотирьох написах: 
8о 14; и  194, 343—344; Ої  111 (пор. БІ* 345; N¥1? 184). Його 
дружина змальовується як р ^ а і ід  (8о 160; и  668). Англійські 
«Данегельди» визначені як загальним терміном (8о 166; и  241) — 
«два [ближче окреслені] гроші», так і власними іменами розподілю
вачів: Кнутові гроші (и 194), гроші Скьоґлар Тості, Торкеля 
Струт-Гаральдссона Високого (1012 року) та Кнута (1018 року: 
и  343—344)61.
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Іншою країною, що кілька разів згадується у шведських 
написах, є Данія (8о[=Н83]; и  699, 896), де уппландців навертали 
до християнства (II 699, 896). Серед данських географічних 
назв представлені: Ютланд (и  539), Сконе (8о 333, Біті 52) і 
Кальмарсунд (Бо 333). Обидві столиці Ютланду: південна — 
Гедебю (и  1048) та північна — Віборґ (и  180) — Ульвсгале на 
острові Мьон (0[=ІІ 191]) та Ґордстонґа на Сконе (Бш 52) також 
згадуються в цих написах.

Назва острова Ґотланд зустрічається кілька разів, у тому 
числі тричі — як місце смерті воїв (Бо 174; и  527, 614). 
Уппландець Гюсбріон з Торсетри, округа Бро, помер там близько 
1060— 1070 рр. (камінь Вісеті), коли обкладав податком місцеве 
населення (і) 614; пор. ОІЇ 220, 259). В одному з написів 
повідомляється, що в XI ст. відомі розмальовані камені з 
Готланду були привезені до Уппланду (Норрсунда, округа 
Ерлінґгундра, II 414). В іншому згадуються норвежці Ш 258), 
а ще в другому — норвезька обл. Гордаланд (II 948). Окремі 
західноєвропейські країни, названі в написах, — це Саксланд 
(Північна Німеччина, Бо 166) та Англія, згадана в близько 30 
написах про чужоземних мандрівників.

Крім імен Кнута Великого та вікінґівських вождів в Англії, 
таких як Тості та Торкель, у шведських написах зустрічається 
ім’я англійського короля — Гарольда Заяча Нога (1037— 
1040 рр., Біті 42), норвезького ярла — Гладаярла Гакона (пом. 
1029 року, Біті 76) та кількох командирів, що з них деякі діяли 
на сході (напр., Ескель [Бо 126], Фрейґей[р]). У шведських 
рунічних текстах зустрічаються також імена вождів — Ґудве 
(Бо 217), Ульва (8о 260) і Верінґа (С^ 68, 111); в данських 
текстах є імена командирів — Фінульва (ОИ 155), Свена ф Н  1), 
Токі Ґормссона (011 295—297); а в Готландському тексті — 
Віфіля (Пільгордс, О .

Написи з Готланду

З двохсот рунічних написів з Готланду двадцять п’ять 
Датуються XI ст., а три навіть раніше62, однак більшість належить 
До XIV або XV ст. Тексти XI ст., як правило, написані данськими 
Рунами. Лише близько 10 каменів XI ст. були зведені на пам’ять 
пРо діяльність варягів на чужині. Така незначна кількість цих 
написів може поставити під сумнів визнаний погляд на Ґотланд
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як на центр саме міжнародної торгівлі вікінґівського періоду. 
Чотири з написів (Гальфреда, Руте, Стенкумля та Тіманс) містять 
східноєвропейські географічні назви.

Чимало тих написів знайдено в Шьонгемі та Ардре у двох 
церквах, що належали двом родинам, члени яких діяли на сході; 
ці родини могли бути взаємопов’язані через шлюби.

У Шьонгемській церкві є три написи на оздоблених каменях 
та фрагмент четвертого. Всі три, безперечно, стосуються однієї 
родини (вони були опубліковані Янссоном та Вессеном у їхньому 
новому виданні Готландських рунічних написів:

Шьонгемська церква. Ну і Готланд, Форнсаль (О 134):

ro|>iiisl au k  пфаІГ  |>au litu  ra isa  
sta ina  e ftir  syfni sina] |>ria.
)>ina e ftir ro|>fos, han siku 
blakum en i u tfa ru . 
ku|> hielbin sial ro|>foaR.

ku|> suiki |>a aR  han suiu.

[Г]Родвісл (Гродвісл) та Родальв (Гродальв) 
наказали встановити камені їхнім трьом 
синам. Цей [камінь] за Родфосом (Гродфосом); 
він був підступно вбитий 
блекуменами (половцями) під 
час зарубіжної подорожі.
О Боже! Порятуй душу Родфосову!
О Боже! Обмани тих, хто обманув його.

Шьонгемська церква. Ну і Готланд, Форнсаль (G 135):

|>ina e ftir ( liknat?).
(han) (ua]r|> tau|>r a u itau . 
systiR  [tuaR  Iif]>u efti|R  
bry|>r |ir ia , ro |ian |)r  auk  
ro|>kutr.
ro jia r  au k  |>orstain |>ir iRu 
fa|>ur bry|>r.

Шьонгемська церква (G 136):

)>ina if tir  h a ir  —  os han to haim a.

au k  a ti to tu r  a ina  han ha itiR  haili.

u tr  ua ltika  g ierk i sta ina  auk  uab 
kustaR  m a —  

tan  au k  bo tb iern  ristu .

Цей [камінь] за Лікнатом[?].
Він знайшов смерть у Віндаві.
[Дві] сестри [пережили]
трьох братів: Ro|>an|>г (Гродвальда) та
[Г]Родґаута (Гродґаута).
[Г]Родар (Гродар) і Торстейн 
були батьковими братами.

Цей камінь на честь Гайр-оса (Гайльвоса?) - 
він помер удома.
І він мав єдину дочку; її ім’я 
було Гайлі (Гайльві).
Ут-Вальдінґа виготовив камінь та 
розкішну зброю [?] —
Дан і Ботбйорн спорудили [напис].

Написи виконано данськими рунами, і датуються вони 
серединою XI ст. У них відбито типову для тогочасної 
Скандинавії ситуацію. Один з трьох братів з Готланду був 
підступно вбитий на півдні половцями, очевидно, у Візантійській 
Булгарії чи південній Русі (він міг бути членом візантійської



імператорської гвардії); другий брат помер на півночі, у Віндаві 
(Вентспілс, Латвія), що входила до Курландії і лежала у гирлі 
річки Вента. І лише третій брат помер удома. Ці свідчення 
розгортаються в таке генеалогічне дерево:
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Таблиця 7

Невідомий

(Г)Родвісл

~  (Г)Родальв______________(Г)Родар___________________ Торстейн

(Г)Родфос Лікнат(?) Гайльвос Ротант (Г)Родґаут
 ̂ (дочка) (дочка)

Гайл(ьв)і

У 1900 році Гуґо Піппінґ (пом. 1944 року) відкрив у стінах 
ардреської церкви рештки двох кам’яних домовин63, оздоблених 
малюнками та рунічними текстами; він датував їх серединою 
XI ст. У текстах (G 111) значиться (за виданням Янссона та 
Вессена):

siba raisti stain eftir ічфіаіф 
kunu sina, to tur ro|>kais i ankum 
to nnk fran ofurmakum.

Сібба поставив каменя за [Г]Род’яут, 
своєю жінкою, дочкою (Г)Родґейра з Анґи. 
Вона померла молодою [відірвана] 
від малих [тобто дітей].

Про їхню дочку згадано в іншому написові (G 112):

siba lit kearua stain bebtiR 
totuR sina auk ro|>iau|>ar.

(G 113):

+utar ak kaiRuatr ak aiuatr |>aR 
setu stain ebtir liknat fa|>ur 

+sen.
+ra|)ialbr ak kaiRaiaut — |>aiR 

kiar|>u
merki kuj) ubtir man saaran. 
+likraibr risti runaR.

Сібба наказав встановити камінь 
на честь своєї та (Г)Род’яут дочки.

Оттар, і Ґейрват, і Ейват 
встановили каменя Лікнатові (Лікнуатові), 

своєму батькові.
Ra|>ialbr та Ґейрняут зробили 

добрий пам’ятник відважній людині.

Лікнрайв вирізав руни.

(G 114):

V- suniR liknata-(litu k i|a rua  merki Сини Лікиата наказали зробити гарний
kut ebtir ailikni, kunu ko|>a, пифиг. пам’ятник для Ailikni, доброї жінки, матері

•З  7 -1 4 2
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I. Q>airaauiataRaukutar|saukkiaRuataR Ейвата, та Гейввата, та Лікнві. 
auk  liknuiaR

VI. ku |>a[ukku |>sm o|> iR iia |> i|nheni Бог та Божа Матір, помилуй її 
aukldeniantumiiierkiin[cst|Niuns)ua і тих, хто зробив ці якнайвеличніші 
aR  men sin знаки, що їх усі можна бачити

II. — Rikar|m inaR .uaR uiuem eR ::h— — він [Лікнат] був у Гардах —

Існують два погляди на значення слова ікаїф ит, що зустрі
чається в останньому рядкові цього тексту. Одні пояснюють 
його як «на Русі», інші — як «у Гарді*, тобто в Готландській 
окрузі Ґардасокені, розташованій у милі від Ардре. На мій 
погляд, перша точка зору є більш прийнятною, бо поїздку до 
Ґардасокена навряд чи окремо згадували б. Обидві родини з 
ардреських текстів — Сібби та Лікната — були, вочевидь, 
пов’язані в такий спосіб: Ailikni, дружина Лікната, була 
неназваною дочкою Сібби та Но|>іаіф. З цього можна вивести 
таке генеалогічне дерево:

Таблиця 8
(Г)Родґейр

І
(Г)Род’яут 

/ч / Сібба 
І

Ailikni
Лікнат

Оттар Гейрват Ейват Лікнві

Шьонгемській родині, мабуть, подобалися імена з <rop» (hróó) 
як першим елементом. Тому зрозуміло, що (Г)Родґейр та 
(Г)Род’яут, так само як Лікнат (Шьонгемська церква, G 135), 
належали до Шьонгемського роду і що обидва роди ріднилися 
подружжями. Лікнат із Шьонгема помер у Віндаві; він був 
активним у Ґардах, тобто на Русі. Створюючи йому «якнайве
личніші знаки», сини не забули назвати батькові зустрічі (Русь) 
у Східній Європі. Ці «якнайвеличніші знаки» були дуже кош
товними, це свідчить, що обидві родини були одними з най- 
багатших у Готланді.

Східноєвропейські написи

Два Германські рунічні написи було знайдено в Україні. 
Перший — це відомий ковельський (Волинь) залізний наконечник
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списа з готським написом, викарбуваним старшим футарком 
(бл. 250 p.): tilarids, «той, що йде до мети». Його було викопано 
навесні 1858 року під час польових робіт в урочищі Великий 
Гронд біля південно-західної околиці с. Сушично (близько 30 км 
на північний схід від м. Ковеля). Наконечник списа було 
перевезено до Німеччини під час другої світової війни, й там 
він зник64. 1

У 1905 році під час археологічних розкопок на острові Березань 
у гирлі Дніпра E. Р. Штерн (фон Штерн), професор Новоро
сійського університету, відкрив у похованні камінь з рунічним 
написом молодшим футарком. Напис був уперше опублікований 
Федором О. Брауном російською мовою (1907 p.), а пізніше — 
Туре А. Арне шведською (1914 p.). Обидва науковці зійшлися в 
думці, що камінь був на своєму первинному місці і що напис 
вирізьблено ґотландцем протягом XI ст. (очевидно, в середині 
століття)65. Камінь зберігається в Одеському археологічному 
музеї (інв. № 50378). Текст повідомляє:

krani kerfi half |>isi Грані зробив цей пагорб (давньосканд. hvàlj)
iftfir kal filaka sin. за Карлом, своїм товаришем.

Лише два рунічні написи відомі з територій колишньої 
Візантійської імперії, де близько ста років (988— 1066) 
скандинавами комплектувалася варязька (пізніше імператорська) 
гвардія у Константинополі (Miklagarör). Фрагмент одного з 
написів було відкрито 1966 року в південному нефі собору Св. 
Софії в Стамбулі. У фрагменті було розпізнане популярне 
скандинавське ім’я Iftan, тобто (Га)львдан66.

Наступний напис має під собою досить романтичну історію. 
Десь у першій половині XI ст. варяги, мабуть, товариші по
зброї «останнього вікінґа», пізніше — норвезького короля
Гаральда Суворого (1046— 1066), зятя Ярослава Мудрого, 
вирушили в дорогу, щоб знайти своє безсмертя у Греції. Вхід 
до гавані в Піреї (Порто Леоне) охороняв чарівний класичний 
мармуровий лев. На його лівому плечі один із варягів, різьбяр 
рун, вирізав уппландську стрічку — «рунічного змія* і заповнив 
його рунами. Через шість століть, 1687 року, переможці 
венеціанці захопили лева як воєнну здобич, тож сьогодні він 
стоїть перед арсеналом у Венеції. На жаль, написи на левові 
постраждали від воєн і погодних умов і вже не піддаються 
прочитанню. Відкрив їх у XIX ст. шведський дипломат та 
єгиптолог Йоганн Давід Окерблад, коли напис ще можна було 
ІЗ *
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розібрати. Нині зітертий, напис відомий нам лише за копією, 
зробленою К. X. Равном 1854 року. Розшифрувати текст робили 
спроби різні рунологи. Найвдалішою, хоч і не остаточною, була 
спроба Еріка Брате в 1914 році. Його текст читається так67:

hiuku |>ir hilfnfinks milum 
hna en i hafn |>esi |>ir min 
eoku ru n a r  a t hau rsa  bun ta  
ku|>an a uah. 
rijju  su ia r |>ita linu. 
fu r ra |iu m  kul uan farin .

tr i(n )k ia r  ristu  ru n a r  
[a rikan  strin ]k  h iuku 
|>air iskjil —  ] [|>u]rlifr

litu  auka  ui[l |>ir a] 
ro|>slanti b[yku) —  
a sun iuk  ru n a r  |>isar. 
u fr  uk — ii st[intu] 
a(t hau rsa . 
kul] uan fam .

Його забито у силі віку.
Але в гавані воїни над морем 
вирізали руни в пам’ять про Горсі, 
доброго воя.
Свеї (шведи) поклали ці руни на лева. 
Він свій шлях пройшов із доброю метою, 
золото здобув він у походах.
Воїни викарбували руни,
вирубали їх в орнаментальній стрічці.
Ескель (Аскель) [та інші] з
Торлейвом (і>ог1сіії)
вирізали їх належно, жителі
Рослаґена. [Невідомий], син [невідомого]
вирізьбив ці руни.
Ульв та [невідомий] розфарбували їх 
у пам’ять про Горсі.
Він здобув золото в походах.

Якщо текст автентичний*, назва шведської прибережної 
території, И<фг$1апІ, безперечно, становить інтерес. Учені- 
норманісти звичайно пов’язують назву Русі з назвою цієї 
провінції, хоча така особлива етимологія не підтверджується 
даними, наведеними в цій праці.

Структура ш ведського рунічного напису 
XI століття

Написи, що стосуються східноєвропейської та азіатської 
історії, містяться переважно на кенотафах, установлених на честь 
тих, хто помер за кордоном, родичами чи спільниками на 
батьківщині. Ці написи, без винятку, зроблені на камені, через 
що визначаються як stain (одн.) або staina (множ. ак.). Також 
вживаються інші терміни, такі як китЬІ, «меморіальний пам’ят
ник», тегкі, «знак», або runaR, «руни».

* Сьогодні рунологи вважають, що тут йдеться про рештки двох «змієвих» 
написів, причому один із бл. 1000 p., а другий із бл. 1075 p., див.: Sigfus Blondal 
в переробці Bcncdikt Bcncdikz. «The Varangians of Byzantium», Cambridge, 1978, 
c. 230—233.
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Типовий шведський рунічний напис XI ст. можна поділити 
на чотири частини, перша з яких має п’ять підрозділів68:
I. Меморіальна формула

1. Ім’я (імена) особи (осіб), яка замовляє пам’ятник.
2. Акт вшанування пам’яті.
3. Формула «в пам’ять про» (перекладена тут як «за» чи 

«на честь»).
4. Ім’я (імена) того, кого вшановують, і його зв’язок із 

замовником (замовниками).
5. Додаткова інформація про того, чию пам’ять вша

новують, що складається або з короткої характеристи
ки пошанованого; або з опису становища суб’єкта т а /  
чи родичів; або з інформації про здібності суб’єкта.

II. Історична частина напису.
III. Формула християнської молитви (в кількох варіантах).
IV. Підпис майстра (майстрів), котрий вирізьбив руни.

Якщо пункти 1.1—4 і II є обов’язковими компонентами 
кожного напису, то частини 1.5, III і IV — необов’язкові.

Структура і варіанти шведських меморіальних написів 
XI століття в перекладі й мовою давньошведського оригіналу 
наводяться нижче.

І. Меморіальна формула включає в себе ім’я (імена) особи 
(осіб), котра замовляє (замовляють) пам’ятник:

X Ікс (ім’я особи, котра наказала звести

Акт вшанування пам’яті складається з простого чи складеного 
Дієслівного виразу та назви об’єкта. Простий чи складений 
присудок з ’являється в кількох варіантах:

X auk/ukY 
X auk Y aukZ, ctc. 
fa ir  (So 338)

камінь, без імені батька);
Ікс та Ігрек,
Ікс, Ігрек, Зет тощо,
всі ці (вживалося іноді, коли камінь
замовляли кілька осіб).

risfi (Vg 135)/raisti (So 106) встановив, однин./множ.;
raisfu  (So 159)/raistu (So 46) 

s»ti (Sm 5)/seti (Vs 1—2); situ (U 479) звів, однин./множ.;
kiarfi ( V 209); kiar|>u(£d 166) зробив, однин./множ.

Фактивний присудок:

Wt risa (U 1087); litu risa (U 518) 
Kt h a k u a ( ( /1048)

велів встановити, однин./множ.; 
велів вирізьбити;



li tk ia ra  (t/687); litu géra (U 898) велів зробити, однин./множ.

Назва об’єкта:

stain (Sö 165) камінь;
stain transigo 9,14,45,65,%, 110,131,148) цей камінь;
sthin ł>insa (Vs 18), stin |rina (Ł/439,504);
stain |>ina (U 661,664); stoànpno(U356)
staina |>asa (U  136) ці камені;
staina |)isa ala (t/778) всі ці камені;
kuml (lisi (Ög 94) цей пам’ятник;
merki ( U 898); mirki ( U 687) знак;
runaR (t/ 112) руни;
runaR  |iisa (U 80) ці руни;
stfTauk sena |>asi (Vs 1—2) цей стовп і ці камені.

Якщо пам’ятник розповідає про цивільну діяльність, то 
вживаються такі вирази:

[X] lit braut ryjiia auk brokiara (Sö 312) (Ікс) розчистив дорогу і
збудував міст;

[X uk Y uk Z] |>iR karibu iar |>iksta|> (Ікс, Ігрек і Зет) вони заснували
тут місце для тінґа.

Формула «в пам’ять про» виражається через прийменник 
aftiR, «за», що пишеться або aftiR (U 654), eftir (Sm 10), hibtiR 
(Sö 33), oftir (U 194), або в скороченій формі at (Sö 164).

Ім’я (імена) пошанованого (них) та його (їхній) зв’язок із 
замовником (-ками):
iftiR A (Ög 94) в пам’ять про А;
at A fa|>uR sin (Sö 164); aftir в пам’ять про свого батька, А;

A fo|>uR sin (U 654) 
atbru |>ursin  A, auk в пам’ять про свого брата, А,

fa llir  sin В (Sö 173) та свого батька, Б;
eftir A sun В (Sm 10) в пам’ять про А, сина Б.

Додаткова інформація про пошанованого, включаючи коротку 
характеристику:

|>rutaR |)iagn (Sö 170) Ясновельможний pœgn (чи можливо: член
старшої дружини); 

trak  ku|ian (Öl 28) знатний drœngR (чи можливо: член
молодшої дружини); 

trik  snialan sun X (Sö 320) хоробрий drœngR (чи можливо: член
молодшої дружини), син Ікса; 

triR аг|>а кіфг (Ög 104), har|>a ku(|>]an високородний drœngR. 
trik  (Sm 48)69

Опис становища пошанованого та /або  його рідних:

390  Рунічні написи
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is a ti ain s ir skib (C/778) 
bru|>iRans sitr karjium (ó l  28)

Він мав власного корабля (skip); 
його брат сидить (=живе) у Ґардах (Русі).

Інформація про здібності пошанованого:

is kuni ual k n ari s tu ra  (U  654) 
iaR buki C; an uaR bunti ku|>r

(Óg 94)
hu ar a g rik lan ti uas lis fo runki

(U  112)

Він вправно кермував великим кораблем (knarr); 
він жив у С; він був добрим головою 

родини (paterfamilias);
(він) був начальником дружини 

(імператорської гвардії) у Греції 
(Візантії).

Часом ця інформація подається в поетичній формі, як правило, 
розміром / огпугдІБІаg:

uar han і k rikum  
iuli skifti (So 165)

Він був у Греції (Візантії); 
він золото ділив.

Повний текст меморіальної формули може мати в написі 
чотири групи замовників, таких як:

1—4. Замовник А:

ketil auk biorn  
|>aiR 
raistu 
stain |>ina
at |>ourstain fa|>ur sin

Замовник Б: 

anuntr
at Ь п ф и г  sin;

Кетіль і Бйорн,
вони
звели
цей камінь
на честь Торстейна, свого батька.

Анунд
на честь свого брата;

Замовник В:

auk huskarlaR  
hifiR iafna

Замовник Г:

ketilau 
at buan ta  sin

і члени дружини
на честь свого справедливого [вождя];

Кетільой
на честь свого чоловіка.

Розміром fornyróislag:

Ьгіфг uaR u |>aR 
bistra m ana 
• la n ti ,
*uk і Іф і u ti; 
h*ltu sini
huskarla  ui(l] (5Ó 338)

Брати були
найкращими на [своїй] землі 
співвітчизників 
і в усій дружині; 
вони утримували добре 
свої родини.
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II. Історична частина напису оповідає про те, як меморіально 
пошанована особа (особи) померла, і наводить назву країни (а 
часом — і місце смерті). Іноді наводиться також ім’я загиблого 
вождя або інших, хто наклав головою в тому самому місці. Для 
змалювання характеру смерті використовують різні слова:

[falla:] hon fìl і k rik lo n tr  (U 374) 
han  fìl a u s tr  т ф  ik u ari (U 644)
| deya:] han to  a u s tr  (U 283)
[aendas:] han entafis т ф  ikuari (So 9) 
han entafis uti krikum  (So 85)

[faras:] on furs uti т ф  ala skibin (U 349)

[drunkna:] han  t ro k n a f i  a holm shafi
(U  214)

[at verda dauór:] an uaR tau fr  і Ь иїткаф і 
і olafs k rik i ((/687)

JjìR u r f u  tu f iR  і ф і  u s tr  ( Vg 184)

[at verda drepinn:] han uas tribin a uirianti

Він впав у битві в Греції (Візантії);
Він впав на сході з Інґваром;
Він помер на сході;
Він дійшов скону з Інгваром;
Він дійшов скону за кордоном, у Греції 
(Візантії);
Він загинув на сході з усією командою 
корабля;
Він потонув у Голмському (Новгородському) 
морі;
Він смерть знайшов у Голмґарді 
(Новгороді) у церкві Св. Олава;
Вони знайшли смерть у дружині 
(як члени імператорської гвардії) 
на сході;
Він був убитий у Вірланді (Естонії).

Ця інформація також часом переповідається поетичною 
формою, як правило, розміром / огпугдізіа,g:

|>aiR fu ru  trik ila /fìa ri a t 
kuli/ auk  au sta rla /rn i kafu/ 
tuu  su n arla / a sirk lan ti

h(n] uft sik lt/ til sim kala/ 
tu ru m  knari/um  tum isnis
(So 198)

Вони мужньо вирушили (в далеку путь 
у пошуках золота на сході);
Вони дали корм орлам 
(померли вони на півдні) у 
Серкланді (Scerkland)\
Він часто плавав до Семґалії 
(S^eimgaliR) своїм красивим 
великим кораблем навколо 
острова Домеснес (ОбтіБпіез).

III. Найуживаніші варіанти формули християнської молитви 
такі:

k u f  h ialbi salii (/У 668)
k u f  ialbi a t ((/349)
к іф  ialbi as salu (U  504)
к іф  hialb i ot A ((/ 778)
к іф  hialbi salu Bs (So 9)
кіф  hialbi hon salu ku|>s m u fir ( V 431 )

Боже, допоможи душі;
Боже, допоможи духові;
Боже, допоможи його душі;
Боже, допоможи духові А;
Боже, допоможи душі Б;
Боже і Матір Божа, допоможіть його душі-

IV. Підпис майстра (-рів), котрий вирізьбив руни:

ybiR  risti (U 104) Епір вирізьбив [ці руни];
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eski rsti runa |>asi (Sö 333) Аскель вирізьбив ці руни;
osmuntr karasun markami (U 956) Асмунд Карасун викарбував ці руни;
suain uk osmuntr |>au marka|>u Свейн та Асмунд, вони викарбували

(І  1049=/? 187) ці руни.

V. У написах, хоч вони й містять дуже цінний матеріал 
першоджерела, разом з тим бракує точних дат. У багатьох 
випадках, одначе, ми можемо відносно точно датувати той чи 
той напис у межах принаймні двадцяти років. Так, написи часто 
називають імена та подвиги відомих історичних постатей 
(скажімо, похід Інґвара на схід бл. 1041 р.); так само часто 
вказують імена майстрів, що викарбували той чи той напис. Нам 
також приблизно відомо, коли мали місце певні зміни в мові, 
тож орфографія (скажімо, вживання фонеми «о» замість пізнішої 
«и»), палеографія (карбувальник Епір [бл. 1070— 1100 рр.] додає 
h в окремих словах, що починаються з голосної, як, скажімо, в 
hustr (U 898), a6ohuastr (Sö 308), що означає «на схід»)70 стають 
нам у пригоді, так само як стиль композицій і мотиви зобра
жального орнаменту71.

Встановлено вже імена понад сімдесяти майстрів карбування 
рун і хронологічні межі їхньої діяльності. Першопрохідцями в 
цій праці виступили, в основному, Ерік Брате та O t t o  фон 
Фрізен. Слід пам’ятати, що серед майстрів були скальди. Нижче- 
наведений список представляє інформацію, що може бути 
корисною при датуванні власне написів72:

бл. 1010— 1025 Торкель (Ög 81)
бл. 1010— 1030 Гавард ( Vg 181)
бл. 1010— 1030 Ґуннар ( U 226, 504)
бл. 1020— 1050 Асмунд Карасун (U  346, 356, 431, 956 тощо)
бл. 1025— 1050 Свейн і Асмунд (R  187)
бл. 1030— 1040 Лівстейн (U  1158)
бл. 1041 Альрік ( U 654)
бл. 1041 Аскель із Сьодерманланду (Sö 202, 333)
бл. 1041 Аскель з Уппланду (U  778)
бл. 1041 Амунді (Sö 215, 217, 233, 254, 271)
бл. 1041 Торір (Sö 34, 35, U 1143)
перед 1050 Бйорн (R  111)
перед 1050 Лові (Ög 64)
перед 1050 Бранд (Ög 28)
бл. 1050 Фот (U  605)
бл. 1050 Вермунд (U , R 173)
бл. 1050— 1070 Баллі (Sö 92, U 729)
бл. 1050— 1100 Літлі (Vs 20, 22, 27)
бл. 1050— 1100 Торбйорн скальд (U  29, 70, 379, 391, 532)
бл. 1060— 1070 Вісеті (U  72, 73)
бл. 1070— 1100 Епір (U  104, 142, 687, 898, 922, 925, Sö 308 тощо)73
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В одному написі з Ґестрікланду (Єрвста, Ґевле), зробленому 
майстром Асмундом Карасуном, приблизна дата ідентифікується 
завдяки посиланню на правлячого короля Уппсали:

N  sat aimunt Емунд [ 1047/1050— 1060] правив у той час74.



РОЗДІЛ ЧОТИРНАДЦЯТИЙ

Географічні обрії в рунічних написах

Загальн і ви значенн я іноземних країн

Словом, що означає «за кордоном» або «іноземні країни»1, є 
ut. В XI ст. навіть Кальмар Сунд (Kalmar Sund, nop. Sö 333) був 
«закордоном» для шведів; провінції Блекінґе, Ґалланд і Сконе 
на Скандинавському півострові належали за середніх віків Данії. 
Термін uti (прислівник) вживається стосовно Англії (U 616) і 
Візантії: uti krikum (U 201 )/krikium  ut (U 431).

У двох випадках, коли з ’являється слово uti, неможливо 
ідентифікувати іноземну країну, якої це стосується. Уппландець 
Ейстейн, батько Вікетіль і Ассура, «помер за кордоном з усією 
командою корабля» (on furs uti ш ф  ala skibin, U 349)2. Інший 
уппландець, Тьяґн, син Бйорна, також помер за кордоном близько 
1050 р. (fors uti, про те, як він помер, не розповідається). Його
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оплакували його матір, Ґіслауґ, і п’ять братів: Сп’яльбуді, Ульв, 
Інґвар, Гольмфаст і Іейрі (U 363).

В одному випадку можна ідентифікувати «іноземні країни» з 
великим ступенем достовірності як Балтійське узбережжя. 
Уппландець Ґіслі, брат Бйорна і Стейнфріди, «впав у битві за 
кордоном у дружині Фрьоґейра» (han uti Паї і Щи frekis, U 611). 
Командувач, Фрьоґейр, був активним у тому регіоні протягом 
1050-х. Стосовно ґотландця (Г)Родфоса, сина (Г)Родвісля та 
(Г)Родельви (бл. 1050 р.), написано, що «він був підступно 
вбитий половцями (куманами) під час походу [подорожі] за 
кордон» (han siku blakumen і utfaru, R 192).

Координати компаса використовувалися як основні визначен
ня іноземних країн. Найчастіше називалися захід і схід, оскільки 
були головними напрямками активності вікінґів/варягів, північ 
і південь вживалися рідше.

Тільки в одному шведському напису е слово nur, «північ»3, 
що, очевидно, стосується естонського острова Сааремаа (Езель): 
isilu (U 518).

Слово «південь» з’являється в шведських написах тричі: su- 
narla (sunnarla) «на півдні» двічі стосується мусульманських країн 
(написи, пов’язані з походом Інґвара бл. 1041 р., Sö 179, Sö 
279) і один раз (R 191, 1), в розумінні і suj>r, «на південь» (U 
925), вочевидь, до Візантії.

Слово «захід» засвідчене в трьох формах: uestr (vestr, Sö 14), 
uisitaula (vestarla, Sö 106)iuastruakm(vesfrvegÄ, Vg61).flK правило, 
воно визначає Британські острови (Sö 166, U 668)4; в одному 
випадку — (Стародавню) Саксонію (Sö 166). Це слово, однак, 
знайдено і в написах, що розповідають про Східну Європу і 
пов’язані з тими скандинавами, котрі активно діяли як на сході, 
так і на заході. Наприклад, (Sö 173), Мус-Ґеа і Манні із 
Сьодерманланду дають такий короткий опис діяльності їхнього 
брата (Г)Родґейра:

han Ііафі ystarlaui Він був на заході
uaRit linki протягом довгого часу;
tuuaustarla  помер він на сході
me|> inkuari. разом з Інґваром.

Уппландець Кетільфаст каже про свого батька, Асґаута: «він 
був на заході й на сході» (saR uas uistr uk ustr, U 504). Інший 
напис, що його можна навести в цьому зв’язку, це напис, 
зроблений Токі та його братами, котрі зафіксували для нас долю
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їхніх двох неназваних братів: «[один з них] знайшов смерть на заході, 
другий — на сході» (eR иаіф йф г uestr en anar austr, Vg 197).

Термін austr (austr; в кількох рунічних варіантах), «на сході», 
десять разів постає вжитим у загальному розумінні, тобто без 
зв'язку з якоюсь конкретною країною:

sa fia l a u s tr  він впав у битві на сході (ó g  8);
han to a u str  він помер на сході (U 283; nop. So 92:

Пор. також U 504, ó g  145 і Vg 197.

У наведених прикладах невідомо, чи термін austr означає «на 
Русі», «у Греції (Візантії)», чи, можливо, «в мусульманських 
країнах» (останнє значення знаходимо в So 131, 281, 320; U 439, 
644, 654, 661, 778; Vs 19). Один напис із Сьодерманланду 
(Скоенґ, церк. парафія Ваґнгеред, округа Гьолебо = Só 33), 
датований першою половиною XI ст., вказує: «Ґнупа встановив 
цей камінь за Ґудлейвом, його братом», han anta|)isaustr atł>ikum, 
«він пустився духу під час [засідання] тінґу» (або: «в дружині», 
So 33). На жаль, нам невідомо, на якому «сході» мала місце ця 
справа (J)ing) (порівн. давньорус. сьнемь) і якого характеру він 
був. В одному випадку austr означав Єрусалим (U 605). Це 
слово зустрічається також у  виразі austr і з назвою окремої 
країни:

austr і kar|>um на сході, у Гардах (Русі) (U 209;

|riR urj>u tu|>iR і 1|>і u s tr  
han uaR  treb in  h u str 
Ił>)iR uaR u huastr 
sum iR tuj) austR  
||>|iR to au s[tr |

han uar|> a u str  tau|>r

(|>|iR to a u s |tr l) ;  вони померли
на сході (U 154)
на сході він знайшов смерть
(Og 30; пор. So 92 =(R 100) і 216);
у дружині вони знайшли смерть
на сході (Vg 184)
він був убитий на сході (U 898)
вони були на сході (So 308)
CyMiR помер на сході (So 121)
вони померли на сході (U 154).

austr і k irikium

ausR і kar|>a 
austR  і tu n a  asu

austr i karusm  
austr i k r i kum

So 148; можливо, U 153)
на сході, на Русі (U 636)
на сході, в гирлі
[Західної] Двіни (So 121)
на сході, в Хорезмі (Vs 1—2)
на сході, у греків
(Og 81; Sm 46; можливо, U 153)
на сході, у греків
(S o /R  111).

Три камені з Естерйотланду (Og 30, 149, 152) дають 
можливість встановити предків одного з мандрівників на схід
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та ім’я його сина, наводячи чотири генерації цієї родини. 
Мандрівником був Інґвар, син Сіґстейна і скоріше за все —- 
батько Іллуґі, котрий помер на сході бл. 1050 р.:

Таблиця 9

Грольв 
Óg 149

Гакон 
Óg 149

Інґвар, пом. на сході (ausłr) 
Óg 30

Іллуґі 
Óg 152

austarla (Austarla) зустрічається п’ять разів, чотири (So 173, 
179, 277, 335) у зв’язку із Серкландом, тобто Мусульманським 
Сходом (похід Інґвара 1041 року), і один раз (So 65) у зв’язку 
з Візантійським катепанатом Італії, що його скандинави називали 
Iagbar|>ilant, «землею ланґобардів».

Східноєвропейські м ісцеві назви

Фінляндія і Тавейсталанд (Тавастланд)

Обидві частини властивої Фінляндії відомі під скандинав
ськими назвами: tafstalont (пор. «Круг земний», р. 155, 1.21: 
Тавейсталанд, дослівно «земля лінивого» — фін. Häme>давньо
руське Ямь) «Центральна Фінляндія» Tafinlont (давньоісландські 
форми див. в: Метцентгін, с. 25в; фін. £мо/яі=давньоруськ. 
Сумь) — «південно-західна Фінляндія».

Близько другої чверті XI ст. у Тавейсталанді (atafstalonti) 
загинув Еґіль з Ґестрікланду — член дружини Фрьойґейра 
(R 187). (Стосовно Tafosistr як прізвиська див. с. 421). Отрюґґ із 
Уппланду, син Бйорна та Іґульврід, був убитий о finlonti — «у 
[південно-західній] Фінляндії» (U 582). Ґотландець Аудвальд 
помер у тій самій області (a finlandi do) у XII ст. Він був одним 
із спадкоємців Сігтрюґґа (sihtris aruar; R 195). Чим було 
спричинене їхнє перебування у Фінляндії — воєнною чи 
торговою метою — невідомо. (Про власне ім’я Finnr див. с. 421).

Сіґстейн 
Óg 30, 149, 152
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аііагі *0у1апА = «Оланд (?)»

У першій половині XI ст. Род з Естерйотланду встановив у 
себе вдома, в Ґільберзі ( ( ^  104, церковна парафія Каґа, 
Ганекіндська округа) камінь на честь свого брата Токі — ігЖ 
аіф а кіфг («дуже високородного drcengR»)y вбитого (§аК иаг|> 
№Ьіп) на території під назвою а ИаН5. Цю назву витлумачили в 
два способи: Ерік Брате, видавець естерйотландського зводу, 
зробив висновок, що ця назва була спотвореним *аі[к]1ай а 
A£nglandi— «в Англії». Арндт Рупрехт погодився з припущенням 
Брате, однак не виключив можливості і того, що в написові 
йдеться насправді про Еланд (Я 67). На наш погляд, прочитання 
слова як *0yland — «Еланд» є, безперечно, прийнятнішим, однак 
сама назва *0yland з тексту не повинна ототожнюватися з 
назвою сучасного шведського острова Еланд, бо за тих часів 
нинішній острів Еланд називався, відповідно до ОІІ (=ОЯ 411), 
просто 0 у , тобто «острів».

Мало існувати інше значення слова для поняття «острів» у 
культурній провінції Балтійського моря, а саме — «земля серед 
води». Як назва острова Оланд, представлена в обох своїх 
варіантах: шведському A-land (а<а, означає «вода», «потік») 
та фінському АЬуепап-таа> що в ньому т а а  — «земля», а 
акчепап — запозичення із Германського айи'б — «вода»6. 
Очевидно, що слова були взаємозамінними; можна сказати, 
що 0у-1апсі в естерйотському написанні міг означати Еланд 
(<A-land). Острів Оланд/Агвенанмаа є найбільшим з групи 
островів, що відділяють Ботнійську затоку від Балтики й що, 
як засвідчують знахідки куфічних монет, протягом середньо
віччя служили мостом між Швецією та Фінляндією, Руссю та 
ісламським Сходом.

Форма ібШ  — «острів» представлена й у цікавому написові 
з Готланду, що датується часом після 1050 року (Є 216 = Я

Рунологи перекладали івіаі як «Ісландія», що, одйак, 
позбавлено сенсу: як зрозуміти розташування Ісландії між 
Єрусалимом та ісламськими країнами? Швидше воно вказує на 
Два напрямки подорожі Готландців Орміки та Ульвара, про які 
сказано в телеграфному стилі вище. Першою подорожжю було

196):

о г п ^ а  иІГиаіг. кгік іаК  
іаигзаІіН ізіаі вегкіа!.

Орміка [та] Ульвар: Греки, 
Єрусалим. Острів, Серкланд7.
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паломництво до Єрусалима звичним для XI ст. візантійським 
шляхом (через «греки»). Другою подорожжю був, мабуть, похід 
за здобиччю або торговельна поїздка на ісламський Схід 
(«Серкланд»). І навіть у цьому випадку вихідною точкою для 
людини з Готланду була не Ісландія в Північній Атлантиці, а, 
швидше, розташований навпроти Русі острів Оланд.

Чи не підтверджують нашу думку ще якісь джерела? Так. 
Адам Бременський (бл. 1073— 1076 pp.) стверджував, що Олав 
Святий, повертаючись з Новгорода до Норвегії 1029 року, 
одержав військову підтримку (infìnitam congregans armatorum 
multitudinem) з двох боків: від короля Швеції (свого зятя, de 
rege Sueonum) та від «людей з Іслані» (de... populis Islanorum f.

Назва «Islani» в розумінні «ісландці» та «Island» — «Ісландія»
9 . • 10 апредставлені, відповідно, чотири та вісім разів у праці Адама 

Бременського, однак без пояснення. І лише уривок, цитований 
вище, але взятий з найдавнішого і найкращого списку праці 
Адама Бременського (Віденський рук. А 1; бл. 1200 року), 
пояснює назву Islanorum як insularum, тобто від латинського 
insula — «острів». Отже, допомога, що її одержав Олав Святий 
від людей Іслан і, була допомогою «островитян» (-Aland).

Іншим джерелом про Олава Святого є «Саґа про Олава Гельґі» 
Сноррі Стурлуссона (блГ 1220— 1230 pp.), в якій також 
повідомляється про те, що Олав Святий одержав допомогу з 
двох боків. Сноррі Стурлуссон визначає, що першим був король 
Швеції: pa кот til hans lid pat, er Sviakonungr fekk honum, ok vara 
pat JjQgur hundruó manna, «нині прийшов до нього загін, посла
ний королем Швеції, чисельністю до чотирьох сотень людей 
[= 480)»и. Досить дивно, що Сноррі, сам ісландець, ототожнює 
другу допомогу не з ісландцями, а з Даґом Грінґссоном — членом 
далекої гілки норвезької королівської династії. Він оселився у 
Швеції після того, як його з батьком вигнав з Норвегії (бл. 
1014— 1015 pp.) той самий Олав Святий. У той час Даґ був 
управителем однієї із шведських королівських провінцій12. Даґ 
був братом знаменитого Еймунда Грінґссона, котрий також 
полишив Норвегію й декілька років командував варязькою 
дружиною при дворі новгородського князя Ярослава (1014— 
1054). Важко повірити в те, що Сноррі Стурлуссон, провідний 
ісландський історик, міг знехтувати згадкою про участь у цих 
вирішальних подіях саме ісландців, якби це дійсно мало місце.

Де у Швеції могли наймати найманців? Перш за все, в 
Сьєланді, морській провінції, звідки звичайно набирали моряків
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для далеких походів. Шведська назва Själand (Сьєланд) означала 
просто «морська земля», так само як і давньоданська назва 
Syaland (новоданська Sjcelland, англ. Zealand). Сьєланд складалася 
з двох частин: морських регіонів Тіюндаланд і Аттундаланд та 
Оландського архіпелагу. Відразу спадає на думку давня Західна 
Естонія, де також існував основний регіон (адаїї)13 прикордонної 
провінції (sysla), тобто Адаль-сюсла, і острівна частина (острів — 
еу) — Ей-сюсла. Я підозрюю, що Оландом також називався «острів 
Селанд», аби відрізнити його від материкової частини, тобто 
шведського Сьєланду (Röör). Отже, назва «Island» з напису R 196 
та Islani/ insulae Адама Бременського підтверджують одна одну і 
мають смисл виключно в значенні «Оландський архіпелаг».

Естонія

Естонія згадується в написах термінами, що позначають дві її 
складові частини. Протягом періоду, який ми розглядаємо, її 
західна частина була відома під назвою estlat, AZistaland (пор. з 
формою, що її дають саґи), а північно-східну частину називали 
uirlant, Virland (пор. «Heimslysing», p. 155, 1.21: Virland).

На особливу увагу заслуговує камінь, поставлений у Вестер- 
йотланді перед 1050 роком (Vg 181: Фруґорден, Північно- 
Осарпська церковна парафія, Редвеґська округа; пор. R 38): 
«Ґуві поставив цього каменя на честь сина Олава trkhr|)a кіфап 
(<droengR harda gódan), дуже високородному draengR-ові» (або 
членові молодшої дружини). Він був убитий (hn uar|> trbin) в 
Естланді (і estlatum; мн., але див. с. 840, прим. 132).

Камінь (U 439), поставлений на честь одного з учасників 
походу Інґвара 1041 року, пов’язували (що, на мій погляд, є 
невірним) з Естландом (askalat). На підставі раніших 
інтерпретацій учені вирішили, що Інґвар спершу діяв в Естлан
ді (Мел 78).

Інша згадка про Естонію була відкрита на камені, вста
новленому уппландцеві, котрий помер у Візантії в другій 
половині XI ст. (hon tu і krikum). Померлого названо isifara — 
терміном, який фахівці інтерпретували як oeist-fari, тобто «той, 
хто мандрував до естів» (U 446 = R 159; пор. також Sö 45)14. 
Вессен відтворив генеалогічне дерево цього мандрівника до естів 
(Sö, р. 357):
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(Г)Рольв 
So 367

Фрейстейн 
SÖ 45, 367

^  Ейборґ 
Sö 367

Гамунд 
SÖ 367

Ульв 
SÖ 367

Ґейрфаст 
Sö 45

Ейстфарі 
Sö 45

Ваґн 
Sö 45

Двоє уппландців померли у Вірланді (Уїгіапгі) в північно- 
східній частині Естонії. Батьки першого з них (матір — Раґнфрід 
та батько — Кетільмунд) на честь свого сина замовили два 
камені в Асмунда Карасуна (бл. 1020— 1050 рр.) — відомого 
майстра рунічного мистецтва. Один з цих каменів було відкрито 
в церкві Фрьосунди (и  346), інший — на батьківщині батька — 
в Енґбю (и  356). Написи на обох повністю збігаються (див. 
Я 137 = М 57):

U 356/346
r a h n f i f r  lit ra sa  (346: r t)  stain  f in o  
aftiR  b iu rn  (346: b iurno) sun fa iR a  
kitilm untaR.kuf mialbi (346: hialbi)hons 
ant, a u k u fs  m u fiR.hon fil a uirlanti.

(346: u rla ti), in o sm untr m a rk a f i.

Раґнфрід звеліла поставити цей камінь 
у пам’ять про Бйорна — її та 
Кетільмунда сина. Боже і Божа Матір, 
допоможіть його душі. Він загинув у 

Вірланді.
Асмунд вирізьбив [камінь].

Сіґруд замовила камінь для свого сина Анунда, якого «вбили 
у Вірланді», у скальда Торбйорна (др. пол. XI ст.). Камінь стоїть 
у церкві в Рослаґс-Бру (Вго och Yato sg; U 533 = R 141):

s ig ru f  lit ra isa  stain  e ftir anun t 
sun sin .han uas trib in  a u irlan ti.

Сіґруд поставила цей камінь у пам’ять 
про Анунда, свого сина. Його вбили у 
Вірланді.

У пошкодженому написові з Вестерманланду, вирізьбленому 
майстром Літлі (бл. 1050— 1100) (Vs 22= R 185: Ульвста [ни
ні — у Свано] Гаракерська церковна парафія, округа Норрбо), 
читаємо, що Рунфаст знайшов смерть і faru runo — «на шляху 
[під час подорожі чи походу] до Руньо [?]». Однак не можна 
сказати з певністю, чи йдеться тут про острів у Ризькій затоці.
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Фрейґейр, вождь варязької дружини, що діяв у «чудській 
землі» в середині XI ст., помер, очевидно, на острові Езель 
(нині — Сааремаа; в тексті маємо І8І1и<*і8і[8)1а<*Г 
у  518 130).

Латвія

Територія сучасної Латвії згадана в семи написах. Назва 
Lifland («Heimslysing», p. 155, 1.22: Lifland; nop. з давньоруськ. 
«Лівь») наводиться двічі. Спершу вона зустрічається на камені 
одному уппландцеві (U 698), членові Фрейґейрової дружини (U 
698); вдруге — на камені на честь Берґвіда із Сьодерманланду. 
Його брат зазначає, що h[an] truknipi a lflanti — «він втопився 
в Ліфланді» (So 39: Ода, Ваґнгерадська церк. парафія, округа 
Гьолебо).

Мис Dömisnaes (Домеснес, нині — Колькасраґс), розта
шований при вході до Ризької затоки на Балтиці, та географічний 
регіон Semgallen (див.: Metzenthin, p. 20b: Seimgaler\ давньоруське 
«зимЬгола») згадуються в написові Сіґрід-и із Сьодерманланду. 
В середині XI ст. ця жінка увічнила віршованими рядками 
діяльність свого чоловіка Свейна за кордоном (Sö 198)15:

hnuftsik lt Він часто плавав
tilsimkala до Семґалії (SmmgaliR)
tururo knari своїм чудовим knarr кораблем
um tumisnis. довкола [мису] Домеснес.

Назва SceimgaliR є в написові із Сьодерманланду (Sö 327):

ruaR kuma son raisti stain |»aitsa (Г)Руар, син Гума, поставив цей камінь
на честь

•t u|>aR fau|>r slo|»a ak ab tr sin Аудава, батька Слоді, і свого
fa|>u(r. k)uli han o sim[kalum батька. [Живучи] серед семґалів,

skifti]. він ділив золото.

Згідно з реконструкцією Брате, ця сама назва зустрічається 
також на іншому сьодерманландському камені (датованому бл. 
1026—1060 pp.) (Sö ПО)16:

sinfa|>ur raistii stain |>ansi at Феа-Асмунді (або Sinfa|»ur) поставив цього
iMirstain fauR і maisi (<*saimi). каменя Торстейнові, котрий мандрував до

семґалів [?].
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Назва Semgallen згадується також і в написові на мідній 
коробці, знайденій у Сіґтуні (бл. 1050 p.) (R 173), де зберігалися 
маленькі шальки терезів для зважування золота та срібла:

t ia r f r  fik a f  sim skum  m§ni skalaR  Дьярв одержав ці
|>isaR і (sim kalal] oti. in шальки від чоловіка із Самланду17
u irm u n tr  fa|>i ru n y r frisar. в Семґалії, а Вермуид вирізьбив ці

руни18.

У напису із Сьодерманланду (So 121) згадується гирло 
Західної Двіни: sumiR tu|> austR і tuna asu— «Сумі помер на 
Сході в гирлі Двіни [Duna]»'9.

Написи, що стосуються родини з Готланду, члени якої часто 
мали імена, що починалися на (H)R6òr-, вже згадувалися вище. 
Один з членів цієї родини зустрів смерть a uitau — «у Віндаві», 
тобто на території сучасного Вентспілса, що в гирлі річки Венти 
(Вінди) на Балтиці (R 192).

Русь

Для позначення Русі та Північно-Східної Європи в написах 
вживаються два терміни: AustrvegR та Gardar; до них можна 
додати ще норвезький термін Risaland та данське ім’я RiuskR.

Аустрвеґ (AustrvegR)

Термін austrvegR — «східний шлях», «східна дорога», «східне 
плавання» наведений в чотирьох-п’яти написах. У давньоісланд- 
ській літературі цією назвою часто позначали північно-східне 
узбережжя Балтійського моря, а згодом — Русь. Однак встановити 
точне значення цього терміна в окремих написах ми не можемо. В 
одному випадку, в дуже пошкодженому написові з Сьодерман
ланду (R 112; до 1050 р.), термін austrvegR позначав, очевидно, 
«катепанат Італія»: iRenta|>r і austruiki ut о la[kЬаіфаіапії] (?) — 
«він помер у східному поході за кордоном у катепанаті Італія» 
Ще в двох написах із Сьодерманланду (бл. 1050 р.) згадується 
austvegR. У першому з них (напис на двох каменях — А і В, і 
майже весь писаний розміром fornyrdislag) зазначено (Só 34— 
35)21:

A. sty rlaugR  auk hulm bR  
sta ina  ra is tu

Стюрлауґ та Гольмб 
поставили ці камені
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a t bry|>r sina 
b rau tu  nesta 
fa iR  e n ta fu s  
i austruek i 
Jjurkil auk s tu rb ia rn  
p iaknaR  k u fir .

B. lit igikeR
anan raisa stain  
at suni sina 

suna кіаіф і.

своїм братам
біля найближчого шляху.
Вони зустріли свій скон 
у східній мандрівці (поході).
Торкель та Стюрбйорн
знатні (=високородні)/>іа£/і-и (тани, тобто
члени старшої дружини).

Інґіґер веліла поставити 
інший камінь 
в пам’ять про своїх синів, 
видимий кенотаф22.

Другий напис (So 126) подає:

hulmfri|> ij>inf |гі]г 
[|>]aR litu hakua stain  
eftir eskil faj)ur sin.

Голмфрід та Гедінгфрід [жіноче ім’я] 
веліли начертати цей камінь 
у пам’ять про Ескелла, свого батька.

Далі написано розміром fornyrdislag:

han trau  і o rustu  
і austru ih i 
а|>аа fulks krim R  
fala оіфі.

Він бився
у східному поході [інакше — «на Русі*], 
аж поки [він], князь народу, 
загинув23.

Цей напис зберігає цікавий термін, яким позначали коман
дувача дружини (гвардія — П'ьлкь): folks grimmR — «князь 
народу» («народ» означає товариство або дружину)24. Можливо, 
що титул Ескелла є таким самим, як і в командувача варязькою 
дружиною при дворі Ярослава Мудрого в Новгороді.

В одному написові з Уппланду (U 366) зберігся лише рядок: 
uaR іаіфг і austruih — «він знайшов смерть у східному поході»25.

Ґарди

Звичною давньоскандинавською назвою Русі (особливо Русі 
Новгородської) в давніших джерелах, таких як «Королівські 
саґи», була назва «Ґарди» (Garóar), множинне від «Ґард» (Gardr). 
У шведських написах Garóar — «Русь» завжди вживається у 
множині давального відмінка (каїфит), де ЇЙ, як правило, передує 
прийменник і — «в» та слово, що пояснює напрямок: austr — 
«схід». Така форма назви є на шести чи, можливо, семи каменях. 
Три з них походять з Сьодерманланду, один чи два — з Уппланду 
1 по одному — з Еланду та Готланду. Всі вони, за винятком



одного сумнівного (U 153), датуються першою половиною XI ст., 
найдавніший з них — 01 28 (бл. 1020— 1050 pp.). Камені So 148 
та G 114 є також давніми (безперечно, ще до 1050 року)26.

harfrrufrr raisti stain |»insa (Ò1 28) Гертруд поставила цей камінь
aiftiR sun sin smi|» у пам’ять про свого сина Сміда,
trak  ku|>an, halfburin, bru|>iR ans високородного drcengR-а; Гальвборінн, його

брат,
sitr karfrum. перебуває в Ґардах (Русі),
b ran tr riti iak |>u rafra khn. Бранд [різьбяр] написав, щоб

можна було прочитати (01 28 = R 190).

На жаль, немає ніяких звідомлень про те, що саме робив 
Гальвборінн на Русі — був він торговцем чи членом якоїсь 
дружини. Однак, виходячи з того, що брат його Смід був членом 
дружини, остання можливість є вірогіднішою.

|»iu|>ulfR bui |»aiR rais|>u (So 148) Тьюдульв та Бой, обидва поставили
stain fransi at farulf цей камінь у пам’ять про Фарульва,
fafrursin. свого батька,
han [fornyrdislag:] uas antafr Він завершив життя
austrikafrum . на сході в Гардах (So 148).

Камінь G 114, що його ми розглядали вище (с. 386), містить 
одне доречне речення: «він [Лікнат з Ардре] був у Ґардах 
(і karjjum)».

Два камені з написами, що містять назву Gardar (So 338, 
U 209) і датуються серединою XI ст., оповідають про діяльність 
командувача дружиною Торстейна на Русі.

Увесь напис з Гаґстуґи (So 130) виконано розміром fornyr
dislag на честь діяльності одного drcengR-а на Русі в першій 
половині XI ст.:

fìuriRkirfru Четверо зробили [цю пам’ятку]
atfafrurkufran доброму батькові,
tyrfrtrikela достойному drcengR-OBÌ,
a ttum ara  Думарі,
miltan urfra ощадливому на слово,
uk roataR kufran щедрому на гостинність,
fratum han I uilukfr. За ним [вони] сумують.
ha|n) f(ia|l і k[a]rfru[m]37. Він загинув у Ґардах.

Камінь з Уппланду (U 153, друга половина XI ст.) повідомляє, 
що Свейн і Ульв поставили камінь у пам’ять про своїх братів:

[su|ai(n| [a]uk ulf- litu Свейн і Ульв наказали
raisa stai(n]a eftiR hlftan auk встановити камінь у пам’ять про Гальвдана
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eftiR kunar b ry fr  sina і Гуннара, їхніх братів.
|>aiR an tafus aust — um. Вони померли на сході в — uro [?].

Існують дві рівнозначні можливості встановлення місця смерті 
цього Гальвдана: [і каіф]шп — «в Гардах» (Русі) та [і krik]um — 
♦серед греків», тобто у Візантії.

Рісаланд

У 1957 році Аслак Лієстьол опублікував у четвертому томі 
Норвезького зводу (NYR 420—428) дев’ять написів, знайдених 
на камені з Гінна (Генньоя) — найбільшого острова Лофотенської 
та Вестероленської груп островів північно-західного узбережжя 
Норвегії. Два з них містять лише одне слово, особисте ім’я 
(№ 1 [NYR 420]: |>ог|>г — Торд; № 2 [NYR 421]: atres — Андрес); 
ще чотири піддаються розумінню лише частково. Найкраще 
зберігся напис № 3:

1. Her lago fe ir  men er komo af Тут лежать люди, що прийшли
2. risalademej)кфпиskipiafgulli. з Рісаланду на кораблі, навантаженому

золотом.
3. ok |>et er і fesum  steini. І це [золото] — в цьому камені.

Напис № 8 (NYR 427) повідомляє:

Q (?) motr res t, faeir [li] po sa — ? Еґмунд начертав [руни], вони вирушили —

На основі кількох фактів, зокрема виходячи з представлених 
імен Андреса28 та Еґмунда,* видавець пов’язав ці написи з 
останнім трагічним походом норвежців до Біармаланду та Східної 
Європи 1222 року. Він пропонує ідентифікувати ці імена з 
Андресом Глухим та Еґмундом із Спандеймі. Еґмунд ходив також 
і до Suórdalariki (Суздалі) «зі своїми людьми та виробами»29. 
Напис з Генньоя привертає особливу увагу, бо свідчить, що 
назва «Рісаланд» (Risaland) була, очевидно, heiti (див. с. 302) 
назви *Rusa-land, узятим не з казок, а з реальної назви місцевості 
У Східній Європі.

RiuskR

Назва riuskR засвідчена тільки в одному данському написі із 
північного Ютланду (біля Олборґа; DR 138), що датується пост-
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єллінґським періодом (після 980 р.). Слово треба розглядати як 
запозичення із середньонімецької мови, значення якого було 
правдоподібно або «Руський», або «[купець, що торгував на] 
Русі».

Гольмґард

Давньоруським «містом» («город»), назва якого достовірно 
підтверджується у шведських написах, є hulmkarj), Гольмґард, 
«(Великий) Новгород». Ця назва з ’являється в чотирьох написах: 
в одному з Готланду, в одному із Сьодерманланду і в двох з 
Уппланду. Камінь із Готланду (G 220; близько середини XI ст.) 
дуже пошкоджений. Збереглися лише слова: —eptir—tkaiR aR 
to i hulmka—/—p— k—, « —поставив цей камінь у пам’ять про— 
gceiRR\ він помер у Новгороді]»30.

Сьодерманландець Сіґвід з Ести, капітан skoeiö-у, «довгого 
корабля», помер, очевидно, на службі в новгородського князя 
(перед 1050 p.). Його напис мовить:

Еста, церк. парафія Сетерстадс, округа Рьоньо (Sö 171)

in k ifa [s |tr  lit haku(a] sta[i]n  Інґіфаст велів цей камінь
eftiRsihui|>  викарбувати у пам’ять про Сіґвіда,
fa |)(u ]rs in . свого батька.

Далі йде тема у розмірі fornyröislag:

h a (n fia l Він упав у битві
і h |u litik [ar|)i в Гольмґарді (Новгороді),
skai|>aR uisi капітан корабля,
mi]|) sk i(ba]ra . разом [із своєю] командою.

Інший мореплавець, уппландець, імені якого ми не знаємо і 
який міг бути власником knarr (великого) корабля, потонув у 
Новгородському морі разом зі своїм сином прибл. у середині 
XI ст. Його дружина, Інґіберґ, і (nop. U 215) дочки, Раґнгільд 
та Ульвгільд, зробили такий напис:

Обл. Валлентуна, церква (U 214)

...uk ink iber eftiR  b u an ta  sin ...та Інґіберґ у пам’ять про свого чоловіка,
han troknam i a holms hafi. Він потонув у Гольмському (Новгородському?)

морі.
skre|> k n a r hans і ka f Його корабель (knarr) пішов на дно,
|>riR eniR  kam o af. і лише троє врятувалися.
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Рунологи (зокрема, Янссон) припускають, що означуване тут 
*1іоІт8 ha f  «Новгородське море», є Фінською затокою.

Нижченаведений напис також походить з Уппланду останніх 
десятиліть XI ст.: Сьюста, округа Гобо, церк. парафія Скоклос- 
терс (и  687):

runa lit k iara  m irki at 

sbialbu|>a
uk at suain uk at an tu it uk 
at raknaR
suni sin uk ekla uk siri|> at

sbialbu|>a bontà sin. 
an uaR  tau|>r i hulmkar|>i i 
olafs k rik i(u). ubiR  risti 
ru[naR].

Руна веліла зробити пам’ятник 
у пам’ять про 
Сп’ялльбуді, 
і Свейна,
і Андветта, і Раґнара,
її з Гельґі синів. А Сіґрід
[веліла зробити напис] у пам’ять про
Сп’ялльбуді,
її чоловіка.
Він знайшов смерть у Новгороді, в 
церкві [св.] Олава. Епір [бл. 1070— 1100] 
викарбував ці руни.

Місце загибелі Сп’ялльбуді, означене в напису як і olafs kri- 
ki, було предметом наукових суперечок. Ріхард Дюбек (1857) 
пояснив kriki як Grikk-, «Грецію», Софус Буґґе (1891) прочитав 
слово як griö, «дружина», а Адольф Нурен (1904) пов’язав його 
з давньоскандинавським кгікг, «загин», «вигин», «кут». O t t o  

фон Фрізен перший запропонував прочитання і olafs кігкі, «у 
церкві [св.] Олава», 1907 p., і відтоді ця інтерпретація була 
прийнята фахівцями31.

У Великому Новгороді був постійний варязький торговий 
центр у «торговій стороні» міста32. Згідно з ранньою традицією, 
він мав назву «Готський двір»33. Як довів Пауль Йогансен, 
важливу роль у кожній варязько-ганзейській торговій колонії 
відігравала церква; одна з багатьох її функцій полягала, що там 
приміщався товарний склад і скарбниця34.

А в тому, що варязька церква у Великому Новгороді була 
присвячена Олаву Святому, нема нічого дивного. Культ Олава 
Святого (пом. 1030 р.) виник на півночі відразу після трагічної 
загибелі короля; близько 1050 року він уже досяг Англії35. Олав 
Святий мав особливий зв’язок із Новгородом: він був зятем 
місцевого князя, Ярослава (1014—1054), який надав йому притулок 
1029 року. Маґнус, син Олава Святого, у 1029— 1035 pp. вихову
вався при дворі Ярослава.

Церква св. Олава згадується в двох писемних джерелах, в 
одному з XII ст., у другому — з XIII. Перше — це «Acta Sancti 
Olavi regis et martyris», складене бл. 1160— 1170 pp. Ейстейном,
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архієпископом Трондгеймським (1160— 1175). Там «in сі vitate, 
quadam Rusciae, que Holmegarder appelatur» («y місті, що його руси 
Гольмґардом (Великим Новгородом) називали») жив римський 
священик на ім’я Стефан, котрий служив у церкві св. Олава36. 
Друге джерело — це німецький проект угоди з Великим 
Новгородом, що датується прибл. 1229— 1231 pp.; у ньому 
написано: «curia gotensium (тобто «Ґотьский двор») cum ecclesia 
et* cimiterium Sancti Olaui» («із церквою та цвинтарем св. 
Олава»)37.

У Першому Новгородському літопису не наводиться назва 
церкви чужоземних (варязьких) купців у торговій стороні міста. 
Літопис просто свідчить: «церкьі... варязьская на тьрговищи»38. 
Ця церква згадується чотири рази, причому щоразу в зв’язку з 
пожежами. У 6660/1152 р. церква разом з вісьмома іншими 
згоріла дощенту (с. 2 9 /с .  215). У 6689/1181 р. церква знову 
згоріла; цього разу пожежу спричинила блискавка (с. 37.1). Під 
6725/1217 роком церква названа «Варязькою божницею», і під 
час пожежі «товар весь варязьскьій бешчисла» згорів39; у 6819/ 
1311 р. сім церков згоріли, серед них і варязька церква40.

Фрагмент з «Acta» переповідає також про диво, що сталося 
завдяки св. Олавові під час пожежі у Великому Новгороді, 
мабуть, у 1152 році, що про неї згадується у Першому 
Новгородському літопису. Близькість церкви та сховища, ясна 
річ, була небезпечною, особливо під час пожежі. Логічно 
припустити, що уппландець Сп’ялльбуді загинув під час однієї 
з тих пожеж (бл. 1080— 1090 pp.) у церкві св. Олава в Новгороді.

Garôr/Garôar — «Київ», В іт агольм  та Устагольм

Лише в одному шведському напису (бл. 1020— 1060 pp.) 
представлена форма однини назви Ґард (U 636), що, треба думати, 
вживалася для Києва41:

alui lit risa stn |>tin Альвір велів встановити цей камінь
at arfast sun sin. у пам’ять про Арнфаста, свого сина,
hn fur ausR і kar|>a. Він поїхав на схід, до Гарда (Києва?).

Вдруге назва Києва засвідчується тогочасним норвезьким 
написом. На камені з Альстада в Опландській області є два 
написи, зроблені в різні часи членами одного й того самого 
клану42. Бйорн Гоуґен встановив, що перший напис було



зроблено (NYR 61) бл. 1000— 1030 pp.43; згідно з Маґнусом 
Ульсеном, другий (NYR 62) — протягом шістдесятих років 
XI ст.44. Перший напис було вже розглянуто; другий читається 
так:

Недре Альстад, церковна парафія Гоф, округа Естре Тотен, 
Опландська обл. (NYR 62):

1. ikli reisti stein |>ana eftir Енґлі встановив цей камінь
|>oral|t], у пам’ять про Торальда, свого сина,

2. sun sin, is ua r |i taur|> і котрий знайшов смерть
uitahol(m i), у Вітагольмі [що лежить]

3. ші|)1і u |?]taulm s auk каг|>а. між У[?]та[Г]ольмом і Гардами.

До 1965 року ідентифікація топографічних назв другого 
напису (що його вчені звично пов’язували з балтійськими 
територіями) наштовхувалася на величезні труднощі. Видавець 
NYR, Маґнус Ульсен, висловив припущення, що U?taulm?is є 
повторенням назви з попереднього рядка, і витлумачив цю 
частину тексту як і Vìtaholmi, mièli Vitaholms ok Garóar, тобто 
«[Торальд знайшов смерть] у Вітагольмі між Вітагольмом і 
Гардами*45. Таке прочитання було спростоване ще в 1933 році 
Ліс Якобсен, яка висловила думку, що йдеться про два окремі 
топоніми, й другий слід читати як ustaulm46. Відштовхуючись від 
цієї гіпотези й надихнутий археологічними розкопками, проведе
ними Б. О. Рибаковим у м. Вітичеві під Києвом 1961 року, 
Борис Клейбер знайшов оригінальне вирішення проблеми47. 
Рибаков відкрив у Вітичеві маяк чи вежу на пагорбі для передачі 
світлових сигналів до Києва. Давньоскандинавський термін viti 
означав «штабель дров для світлової сигналізації»; існування 
такої системи у зв’язку з подіями 954 року підтверджує вже 
«Саґа про Гакона Доброго» авторства Сноррі Стурлуссона48.

Клейбер пов’язує viti з назвою «Вітичів (холм)», для якої не 
існує слов’янської етимології, й ідентифікує перший Вітагольм з 
Вітичевим холмом. На його думку, скандинавський термін viti 
був запозичений слов’янською мовою у суфіксальній формі як 
vitica. Щодо другого Вітагольма, то Клейбер пропонує першу 
частину назви читати як usta, родовий відмінок від usti, що 
гіпотетично є давньоскандинавським відображенням слов’янської 
назви Устя (або Заруб), що містилося на пагорбі в гирлі річки 
Трубіж, де був один із найголовніших бродів через Дніпро.

Клейбер інтерпретує Garóar, загальновідоме давньоскандинав- 
ське означення Русі, як Київ (зважаючи, що це похідна коротка
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форма від Kaenugaröar). Згідно з цим припущенням, можна тепер 
повністю зрозуміти другий напис: Торальд знайшов смерть у 
Вітичеві, між Устям (Зарубом) і Києвом. Очевидно, його батько, 
Енґлі, який встановив камінь, знався на топографії київського 
регіону. Клейбер висловлює здогадку, що Енґлі міг бути воїном 
у війську Еймунда на Русі в XI ст. і що йому пощастило 
повернутися на батьківщину. На базі цих фактів можна 
припустити, що «варяги» середини XI ст. вживали форму однини, 
Ґард, для визначення міста Києва, нової столиці князя Ярослава 
(правив 1036— 1054 рр.), котрий раніше сидів на престолі в 
Новгороді.

Aifur і напис із Березані

Aifur, поріг на Дніпрі (укр. Ненаситець), та один з його 
перекатів (Rufstain = укр. Рваний Камінь) згадуються в напису 
з Пільґордса в Готланді (бл. 1000 р.); пор. вище с. 366.

Невишуканий напис з Готланду (бл. 1050— 1100 рр.) був 
відкритий на камені з острова Березань у гирлі Дніпра — 
останній зупинці на шляху «із варяг у греки» перед Чорним 
морем. Професор E. Р. Штерн знайшов цей камінь 1905 року в 
пізньосередньовічному кургані (та, на жаль, не на первинному 
місці)49. Текст напису вже наводився (див. вище с. 387).

Блекумени/ BlQkumenn

У шьонгемському напису прибл. 1050 р., знайденому в 
Готланді (Галла тінґ), вказується, що (Г)Родфос «був підступно 
вбитий блекуменами під час подорожі за кордон (с. 344)». Існує 
дві інтерпретації етноніма блекумен = давньоскандинавське 
Відкитепп (однина: *BlQkumaör). Більш визнана інтерпретація 
пов’язує етнонім з дако-римськими влахами (валахами; греко- 
візант.: ВХахої)50.

1929 року Олексій І. Соболевський запропонував альтерна
тивну етимологію. На його думку, перший компонент назви 
Відки- пов’язаний із середньоєвропейським визначенням для 
кипчаків (Qipfcäq), половців (Qumän), Blawen, Blauen, як переклад 
із слов’янської, скажімо, чеськ. P lavcf1. Я поділяю цю точку 
зору з двох причин. Усі існуючі давньоскандинавські дані про 
блекуменів обмежуються подіями 1016/1017 рр. («Саґа про



Еймунда») і 1122 р. (Берроейська битва; чуда Олава Святого). 
Влахи вперше згадуються в Східній Європі на галицькому кордоні 
північніше дельти Дунаю. Посилання на них зустрічається в 
праці Нікетаса Хоніата (бл. 1150— 1213 рр.) «Xpovicf| 8{г|уац» 
(обіймає роки 1118— 1206), коли він змальовує події 1164 р.52 
Приблизно 1050 року, дата нашого шьонгемського напису, влахи 
ще не покинули своєї трансильванської батьківщини.

Друга причина криється у власне етимології. Давньосканди- 
навське слово blakkr має основне значення «блідий, світлий», що 
його в багатьох мовах використовували також для означення першої 
правлячої половецької орди, одного з найважливіших кочових народів 
у Східній Європі між XI і XII ст.53 Назва долини в Македонії, де 
кочовики зазнали поразки, з ’являється в давньоскандинавських 
джерелах у двох варіантах: Pézina vellir і Blqkumanna vellir. Для 
порівняння, в «Крузі земному» та в «Flateyjarbók» наводяться назви 
ВІдкитаппаАьпй (Блекуманналанд) і Pézina vellir (Печінавеллір), а 
«Незалежна саґа про Олава Святого» Сноррі Стурлуссона та «Неііа- 
gra manna SQgur», з іншого боку, наводять форму Blqkumanna vellir*. 
У такий спосіб два степові правлячі народи, печеніги та їхні 
спадкоємці, половці-кипчаки, були ототожнені.
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В ізантійська ім перія

Візантія відігравала важливу роль у житті скандинавів XI ст. 
Це був кінцевий пункт шляху «із варяг у греки», а також 
місце, де скандинави мали можливість пошукати щастя на службі 
в імператорській варязькій дружині (корпусі), на тій службі, 
Що давала шанс палким натурам проявити себе і при цьому 
побачити й скуштувати витончених принад космополітичної 
цивілізації55. Греція = Візантійська імперія, Візантія, насправді 
акгікіаії, «у Греції» — одна з найпоширеніших назв у шведських 
написах. Ця назва, а також найуживаніша форма СгіккіаЯ (у 
Дійсності: і [або: тіК /ш ф ] кгікіит, «у греків») для жителів тієї 
країни засвідчена в кількох варіантах у тридцять одному напису. 
Але лише в кількох з них можна напевно визначити, хто із 
згаданих осіб служив у варязькому корпусі, хто був купцем, а 
хто простим пілігримом, що проїздив через Візантію на шляху 
До Єрусалима.

Один з перших варягів, котрий, згідно зі свідченням, помер 
на візантійській службі, був Ассур (пом. бл. 1010 р.) із Естер-
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йотланду, один із п’яти синів «доброго мужа» Ґуллі. Про долю 
цієї цікавої, можливо, типової родини періоду «бурі й натиску» 
у варязькій історії переповідає напис із двох частин, зроблений 
племінницею в пам’ять про загиблого Ассура, останнього з її 
п’яти дядьків (Òg 81):

I. |>ukir res|ii stin |>ansì eftiR Торґерд звела цей камінь у пам’ять про 
asur sin т іф и г  Ьпф иг Ассура, брата її матері,
sin iaR eata]iis austr і krikum котрий помер у Греції.

II. кіфг kari kuli У доброго мужа Гуллі

Напис з Еда, хутора в Уппланді (U 112), знайомить нас з 
одним з керівників варязького корпусу в Константинополі ( lids 
forungi) в середині XI ст. У нього було знатне ім’я Раґнвальд, 
яке вказує на тісні родинні зв’язки з однією із скандинавських 
династій (див. с. 429)

Три написи містять шведську назву візантійського катепанату 
Італії, Langobaróaland (Ланґобардаланд) (S5 65; пор. S ó /R  112; 
U 133; U 141; пор. R 135). Очевидно, що ця назва походить від 
Германської назви ланґобарди (ломбарди), котрі аж до 770-х 
років управляли не лише південною, а й більшою частиною 
Італії.

Два написи із Сьодерманланду представляють одну з родин 
варязьких кондотьєрів: батько, Баульв з Нельберґи (церк. 
парафія Сверта, округа Рьоньо), був членом старшої дружини і 
помер у Візантії. Ґудвер, наймолодший з його трьох синів, був 
керівником варязького корпусу на імператорській службі десь 
у середині XI ст. Перший напис (So 170 = R 74) розміщено на 
камені, встановленому у пам’ять про Баульва:

uistain agmunr ku|>uiR |>aiR Вестейн, Еґмунд, Гудвер
r|ai]s|>u встановили
stain atbau lffa |>ursin  камінь у пам’ять про Баульва, їхнього

kat firn suni 
feal o furi 
frukn treks asm utr

було п’ятеро синів.
На Фюрі56 впав Асмунд, 
безстрашний drang^aR (або: член мо
лодшої дружини).
Ассур загинув 
на сході, у Греції.
Гальвдан був
у Борнгольмі (або «у двобої») 
вбитий,
Карі помер у Дунді57.
І Буі помер також.
Торкель викарбував ці руни59.

aita|iis asur 
austr і krikum 
uar|> o hulmi 
halftan tribin

kari uar|> a tuti 
auk tau|>r bui5* 
|>urkil rist runaR.

батька,
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|>rutaR |>iagn
ban mi|> kriki. иаіф tu
а |>ипфа.

видатного (члена старшої дружини). 
Він знайшов смерть у греків 
у Ішпфа60.

Другий камінь (86 217 = II 77)61 було встановлено у пам’ять 
про одного із членів дружини Ґудвера: саме з каменя нам відомо, 
що Ґудвер був командувачем корпусу:

Анунд був членом шведської династії (братом Інґвара 1041 р.) і 
hon uarj) tauj)r a kriklati (U 540), «знайшов смерть у Греції» близько 
1030-х років62. Він був, правдоподібно, членом варязького корпусу 
у Візантії, так само як уппландці Ормейр та Ормульв, брати 
Фрейґейра, їхнього командувача. Два брати J>iR antriR utikrikum, 
«знайшли свою загибель на чужині, у греків» (U 518). Інший 
уппландець, чиє ім’я зітерлося в пошкодженому напису, також 
hon fil о kriklontr, «впав у Греції» (U 374 = R 157).

Смерть варягів та інших скандинавів у Візантії

Сімнадцять шведів померли чи були вбиті у Візантії. Чотири 
різні терміни вжито в написах для означення їхньої смерті.

Faras, «померти», вжито лише один раз стосовно уппландця 
Токі, батька Тьяґна, Ґаутд’ярва, Суннвата і Торульва: onfursuti 
krikum, «він помер на чужині, серед греків» (U 201 = R 116).

Andas, «скінчити (своє життя)» наводиться кілька разів. 
Свейн, син когось зі Смоланду, im ita|)isk ous tri krikum, «скінчив 
[своє життя] на сході, у греків» (Sm 46 = R 51).

Сьодерманландець, батько Андсвара та Ерна, han enta|>is uti 
krikum, «скінчив своє життя на чужині, у греків» (Sö 85 = R 
70); так само, як, мабуть, і Олав, син Трюдріка, котрий 
♦розподілив золото [живучи] у греків» (Sö 163). Інший 
сьодерманландець, Ґейр, також eRe[nta]J>r ut[i] kr[ikum], «скінчив 
своє життя на чужині, у греків» (Sö 345 = R 110)63. У катепанаті 
Італії, о langbarfnlanti, сьодерманландець Олав скінчив своє 
життя. Олав був мореплавцем і спадкоємцем (arfî) Інґи. Вона 
Увічнила його в таких рядках (Sö 65 = R 88):

aftiR utruk fa|>ur sin. is fei 
і Іфі ku|>uis.

suertikr nuk [замість: auk] 
kari auk ku|>inutr
auk skari auk knutr raistu 
stain |>ena

Свертінґ, Карі, 
і Ґудмунд,
і Скарі, і Кнут встановили 
цей камінь
у пам’ять про Отрюґґа, їхнього батька. 
Він впав [у битві) в дружині Ґудвера.
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han austarla 
аіфі Ьаіфі 
auk o lakbar|>i 
lanti (a]n(ta]|>is.

Він на сході 
борознив штевнем
і в землі ланґобардів 
зустрів свій кінець64.

Ще про одного сьодерманландця сказано десь перед 1050 
роком: han iR enta|>r і austruiki ut o la[kbar|>alanti], «він знайшов 
свій кінець на східному шляху за кордоном, у катепанаті Італії» 
(Sö Лаґньо. = R 112)65.

Уппландець Фолькбйорн, син Фолькмара, saR ita|>is uk т ф  
krkum, «він також знайшов свій кінець у греків» (U 358). Інший 
уппландець han enta|>is і kirikium, «знайшов свій кінець у греків» 
(U 140), однак тільки фрагмент цього напису зберігся. А втім, 
той самий чоловік згадується багато разів і в інших написах. 
Він походив з роду ярла Ярлабанкі.

At veröa dauör, «зустріти смерть», наводиться кілька разів; 
одного разу вжито лише слово dauör в еліптичному розумінні. 
У першій половині XI ст. Асґета і Ґудмунд (батьки?) засвід
чують таке про естерйотландця Оддлауґа: iaR buki ha|>ista|>uin 
an uaR bunti kuj>r ta|>r і kirkium, «він жив у Гаддестаді й був 
добрим батьком родини; він зустрів смерть серед греків» 
(Ög 94 = R 58). Аґмунд, родич (frcendi), і Аса, дружина 
вестерйотландця Асбйорна, сина Кульбейна, встановили 
пам’ятник у пам’ять про нього в першій половині XI c t .: saR 
uar[> tuj>r і krikum, «він зустрів смерть у греків» (Vg 178; церк. 
парафія Чьолабю, Кюркогорден, округа Редвеґ = R 34).

Брат Фрейстейнна, сьодерманландця та командувача дружини, 
пише, що його брат «зустрів смерть у греків», |>u|>R kRkum 
(Sö 82 = R 99).

У напису Бйорна (перед 1050 р.) зустрічаємо ті самі слова 
для повідомлення, що хтось (його ім’я не збереглося) із 
Сьодерманланду [uar|> tu|>]r austr і kirikium, «зустрів смерть на 
сході, серед греків» (Sö: Нелінґе = R Н І ) 66.

Уппландці Това та ГемінГ замовили напис у пам’ять про свого 
сина, Ґуннара, у майстра Асмунда Карасуна (бл. 1020— 
1050 рр.). Напис повідомляє, що hon uaR Іаиф]г miR krikium ut, 
«він зустрів смерть на чужині, серед греків» (U 431 = R 140).

Фастві з Уппланду звеліла встановити камінь за своїми двома 
синами, другий (опаг) з яких ОтрюгТ (?) uarj) taufjr і girkium, 
«зустрів смерть у греків» (U 1087 = R 151).

Батько Іґульбйорна та його братів, Гальвдана і Тіальві, 
замовив камінь у майстра Епіра (бл. 1070— 1110) на честь Ґаґра,
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котрий uaR Іаіфг і suj>r, «зустрів смерть на півдні». Рунологи 
небезпідставно вважають, що «південь» у цьому випадку означає 
Візантію (U 925, Уппсальська кафедральна церква = R 127).

Deya, «померти», зустрічається в трьох уппландських 
написах. До нас дійшли лише фрагменти одного з них: is[t]ifara, 
«мандрівник до Естонії» (?) (U 446); «hon tu і krikum», «помер у 
греків» (U 446 = R 159).

Ґудлауг встановила камінь у пам’ять про свого сина Гольмі, 
han to а ІапкЬаіфаІапН, «який помер на катепанаті Італія» 
(U 141 = R 135).

Ґердар і Ярунд замовили камінь у майстра-карбувальника 
Вісеті (бл. 1060— 1070) на честь своїх небожів, синів Інґи, 
Ерінмунда та Інґімунда, [>ir to і kirikium, «які померли у греків». 
Напис на камені включає в себе таке: «Ґердар і Ярунд звели ці 
камені в пам’ять про синів своєї сестри, Ерінмунда та Інґімунда. 
Ці знаки зроблено на честь синів Інґи. Вона стала спадкоємицею 
за ними [Ерінмундом та Інґімундом], а брати [Інґи], Ґердар та 
його брат [Ярунд], успадкували за нею [Інґою]. Вони [Ерінмунд 
та Інґімунд] померли у греків» (U 72—73 = R 134 = U 49; пор. 
Янссон, «Runes of Sweden», p. 78, і «Skansens runstenar» (1967), 
pp. 1 1 -1 7 ) .

Мандрівники до Греції

Наступна група складається з дев’яти написів, що відносяться 
до мандрівників до Візантії. В написах не вказується, померли 
вони там чи ні, однак, швидше за все, вони були або купцями, 
або членами дружини, яким випало зрештою повернутися на 
батьківщину.

Два камені XI ст., знайдені на церковному подвір’ї в Стенкумлі 
на острові Ґотланд, були встановлені трьома братами (Бот- 
мундом, Ботрайвом і Ґуннаром) в пам’ять про їхнього батька: 
—ut, тільки це лишилося від його імені. Ось що вони пишуть 
про нього67:

1- ...auksunarlasatт ф skinum ...і був він на півдні [як
купець] із шкірами [хутром]...

2- auk han entasis at ...і помер він в Ульвсгале68,
ulfshala |>а hin helki... коли святий...

*4 7 -1 4 2
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Південь — це Візантія; Ульвсгале, де він помер, очевидно, 
на шляху до чи з Візантії, розташований на данському острові 
Мьон.

Два сьодерманландські написи, обидва з округи Рьоньо на 
березі Балтійського моря, що відносяться до періоду після 
1050 р., згадують про особливу діяльність: uli69 skifta, «ділити, 
розподіляти (дробити — див. О. Мельникова «Скандинавские 
рунические надписи», М., 1977, с. 196) золото*. Може йтися 
про розподіл платні варязькому корпусу, але також — і про 
дільбу здобичі.

Трюдрік каже про Олава, одного із своїх синів, sniala trakia, 
«хороброго (одного sdrcengRA* або: членів молодшої дружини)*, 
що for ulaifr і krikium uli sifti, «Олав поїхав до греків і ділив 
золото* (So 163 = R 90).

Ґудрун встановила камінь у пам’ять про Гедінна, свого 
чоловіка чи батька, що був двоюрідним братом (nafi) Свейна. 
Діяльність Гедінна описується розміром fornyrdislag (So 165 =

Наступні шість каменів походять з Уппланду. Kapp наказав 
звести камінь у пам’ять про Горсі, свого батька, а Каббі — у 
пам’ять про Горсі, свого родича (magR). Діяння Горсі змальовано 
віршованим розміром (U 792 = R 166)70:

Двох уппландців названо Єгікк/агі, «мандрівниками до Греції», 
«грекоходами*. Один з них був Відбйорн, чоловік Стейнгільди, 
котра замовила пам’ятний напис на його честь у майстра 
Асмунда Карасуна (и  956 = R  133) (бл. 1020— 1040 рр.); другий 
Сгікк/агі був Кетіль, батько Інґітори (и 270 = R 118). Два 
уппландці були капітанами кораблів, що пливли до Візантії. 
Один із них походив із родини мореплавців. А його батько, 
Льют, сам керманич (зфгітадг), каже про своїх синів (вір
шований розмір; и  1016 = R 149):

R 81):

uaR han і krikum 
iulì skifti.

У греків будучи,
він ділив [брав свою частку] золото.

uti kri(k|um 
arfa sinum.

fii(r) hfila 
far afla|>i

Відважно поплив він 
й багатство здобув 
далеко у Греції 
для свого спадкоємця.
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[styrr vaR annarr]7' s tu ra i 
|k |n a r i
kuam  hn k rik h afn ir haim a tu .

Того [синаї звали Акі, 
що вмер на чужині.
Стюр був другим [сином], він 
кермував великим [knarr] кораблем; 
ходив до грецьких гаваней він, 
а помер удома.

Інґімунд, Торд, Ярл і Віґбйорн замовили у майстра- 
карбувальника Епіра (бл. 1070— 1110) зробити камінь на честь 
їхнього батька, Інґіфаста, sturnma|>r sum for til girkha hut, 
«керманича, [котрий] поплив за кордон, до Греції». Інґіфаст був 
сином ionha (родовий відм.; U 922 = R 126). Цей камінь було 
присвячено також пам’яті Іґульбйорна, який згадується вище 
як батько Ґаґа, котрий «зустрів смерть на півдні». Нижче 
наведено порівняння свідчень з двох каменів (обидва роботи 
майстра Епіра):

1. U 925
1.
2.

1.
2 .

ihulb iarn  Іґульбйорн [зі свого боку як батько],
u k a lfn th an  а також Гальвдан і Тіальві [зі свого
u k p e lfi боку як сини]
litu risa stin at kak веліли встановити камінь у пам’ять про Ґаґа, 
sun sin свого [Іґульбйорна] сина
u k fa |iu rs in  та їхнього [тобто Гальвдана з

Тіальві] батька. 
uaRtau|>rі sujMrkakc Зустрів смерть на півдні — Ґаґ.

II. U 922
Hdniun|tru)k|>or|>r |iari| uk
uikibiarn
litu risa  stain
at] ik ifast fa|>u[r sin
sturnm a|>r)
sum for til g irkha  hu t
sun ionha
uk at igulb iarn
in ybiR risti.

Інґімунд і Торд, Ярл і 
Віґбйорн
веліли встановити камінь у пам’ять про
Інґіфаста, свого батька,
керманича (корабля],
який поплив до Греції, за кордон,
сина Іодіїа (род. відм.),
в пам’ять про Іґульбйорна.
А Епір вирізьбив [камінь].

Свідчення з обох цих каменів дозволяють зробити такі 
висновки: Ґаґ, син Іґульбйорна і батько Гальвдана та Тіальві, 
помер «на півдні»; Іґульбйорн разом зі своїми онуками наказав 
встановити камінь у пам’ять про Ґаґа. Пізніше Іґульбйорн 
загинув разом зі своїм братом, Інґіфастом, батьком чотирьох 
синів: Інґімунда, Торда, Ярла та Віґбйорна. Інґіфаст з Іґуль- 
бйорном були синами ІопЬа (род. відм.), який помер раніше за

14*



них. На жаль, походження його невідоме, але схоже на те, ідо 
він був чужоземним купцем. Родина мала зв’язки з Грецією; 
звідси sudr в напису U 925 слід сприймати як посилання на 
Грецію (пор. коментар Рупрехта до R 126)72.

Для більшої наочності факти, що містяться в обох написах, 
подано в генеалогічній таблиці, яка представляє кілька генерацій 
цієї цікавої уппландської родини.
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Таблиця 11

Інґіфаст 
(U 922)

Ionha (род. відм.) 
(U 922)

Інґімунд Торд Ярл Вігбйорн
(U 922) (U 922) (U 922) (U 922)

Іґудьбйорн 
(U 922; U 925)

Ґаґ 
(U 925)

Гальвдан Тіальві 
(U 925) <U 925)

Камінь, замовлений Торстейном з Еда і вирізьблений 
м айстром  Епіром (бл. 1070— 1 1 10) для церкви в Еді 
(Соллентунська округа; цей камінь зберігається нині в Оксфорді: 
U 104 = R 115), розповідає про те, що два члени родини J>iR 
huaru hut til k[r]ika, «виїхали до Греції». Тут ідеться про батька 
Торстейна (Свейна) та його брата Торіра73.

Схід: Й орсала, С еркланд і К арузм

Шлях пілігримів до Єрусалима, давньоскандинавської Йорсали 
ОдгБаІа), пролягав через Візантію. Назва «Єрусалим» згадується 
в написах тричі. Ейстейн (з ярлів) вирушив до Єрусалима на 
початку XI століття і одним з перших серед шведів здійснив 
таку подорож (и  136). Ми вже розглянули камінь Орміки і 
Ульвара (бл. 1050 р.), де шлях «через греки» до Єрусалима 
зображено як один з подорожніх маршрутів ^  196).

Жінка із Стекета в Уппланді (и 605) повідомляє про свій 
намір здійснити подорож до Єрусалима близько 1050 року:

iskirun har|>ir totiR 
lit risti runiR ati sik

Інґірун [?], дочка Гарда,
звеліла викарбувати ці руни на свою
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sialfan
hn uil austr fara auk ut
til iursala
fair risti runiR.

честь.
Вона вирушить далеко на схід 
аж до Єрусалима.
Фот [?; бл. 1050] вирізьбив руни.

Матеріал, пов’язаний із загальним визначенням країн 
ісламського Сходу, в тому числі й Африки Сарацинів, 8аегкІапсІ 
(Серкланду), розглянуто серед написів, що стосуються походу 
Інґвара на Схід 1041 року. Тому тут відмітимо лише, що назва 
Зоггкіапсі наводиться п’ять разів (Бо 131, 179, 279, 281; Я 196).

Єдина згадка про визначену країну Серкланду збереглася в 
напису у вигляді назви каги$ш — «Хорезм» (Ув 1; Я 183 = М

Географ ічні назви , вж иті як  імена власні

У більшості випадків хлопчику, народженому за кордоном, 
давали замість імені власного географічну назву. Власні імена 
такого типу могли вживатися замість прізвищ для мандрівників 
на чужину або для власне чужинців. Згодом такі прізвища набули 
поширення і стали використовуватися як імена

У скандинавських рунічних написах зустрічаються два імені 
такого типу, що, схоже, були найпоширенішими. Досить 
знаменно те, що вони беруть початок від назв двох найближчих 
східних сусідів: балтійських фінів — сусідів шведів (від ASistr — 
«Ест») і лопарів — сусідів норвежців (в іяFinnr/Fiör — «лопарі», 
пізніше — «фіни»). Ім’я AEistr було особливо поширене в 
шведському Уппланді, де воно представлене на дванадцятьох 
каменях: U 70, 181, 458, 459, 461, 670, 766, 780, 855, 1050, 
1060, 1158. Зустрічається воно також і в Сьодерманланді: Sö 90; 
пор. також AList-fari, Sö 4574. Це ім’я використовували також і 
як складову складеної форми, напр. AList-Ulfr (U 791, 968).

Finnr/Fiör у Швеції вживали рідко; відомі лише два випадки 
(Sö 139; Sm 132). Однак у Норвегії ім’я було популярним: NYR 
29, 182, 272, 287; пор. також Arn-Finnr (NYR 330, 391); Auö- 
Finnr (NYR 63), Por-Finnr (NYR б)75. З Норвегії ім’я Finnr 
поширилося на Данію: DR 22.

У двох написах із шведського Уппланду згадується ім’я Та- 
fceistr (U 467, 722), що також означає «фін»76. Давньосканди- 
навське означення Германців з ’являється лише раз як сьормське

79).
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ім’я власне PpdiskR (So 22)77. Те саме стосуєтся і Германської 
назви для русів у Данії — RmskR (DR 138).

Протягом XI століття вживалися три власних імені, що похо
дили від роду занять — професійної торгівлі та найманства: 
одне — на заході ( Vikingar), друге — на сході ( Vceringar), третє — 
на півночі (Kylfmgar). Ім’я ВікінГ, VTkingR, набуло значного 
поширення: So 54, 182, 197, 203, 269; U 34, 175, 260, 432, 498, 
649, 681, 802, 813; Sm 10, 11; Vg 17; зустрічалося воно також 
і в Норвегії (NYR 288, Берген)78.

. Два Варяги/Верінґи79 були пов’язані з Англією. Перший 
володів кораблем (skceid), що плавав «на заході» (= в Англії); 
один із членів його команди, Ейвінд, брат Свейна, помер там 
(Og 68). Верінґ з напису Og 111 (згідно з Брате, ідентичний 
Верінґові з напису Og 68) встановив камінь у пам’ять про свого 
брата Тіальві, котрий, будучи drcengR-ом, бився разом із Кнутом 
Великим (Og 111).

Ім’я Кюльвінґ, KylfingR, зустрічається одного разу в Сьодер- 
манланді і тричі в Уппланді80. Сьормський KylfingR походив із 
Сунда, церк. парафія Гелґеста в окрузі Віллотінґе. Кюльвінг і 
Голмґейр встановили камінь за своїм батьком Врейдом, котрий 
потонув у Боґенському озері, і за своєю сестрою Віборґ (So 318).

Більше відомостей існує про уппландського Кюльвінґа. Він 
походив з Бромста, церк. парафія Оденсала, округа Ерлінґгундра. 
Написи на каменях U 444 та U 445 дали можливість реконструю
вати генеалогію клану81:

Таблиця 12

Борґульв 
(U 444)

Ульв Гербйорн Н есбйорн  Г е м ін ґ
(и 444, 445) ( и  444) (и  444, 445) ( и  444)

&  Ґіллауґ 
(и  445)

Кюльвінг ()
(и 445)

Згідно з Брате82, Кюльвінг, згаданий на каменях и  320 (Кімста, 
округа Сконела, округа СемінГгундра) та и  419 (Норслунда,



церк. парафія Норрсунда, округа Ерлінґгундра), був однією і 
тією самою особою. Довести вірогідність такого припущення
неможливо.

І, нарешті, ще одне ім’я походить від назви приморських 
жителів — Bardar, бардів, відомих з «Поетичної Едди*, «Круга 
земного» та Саксона Граматика: iahba)>r/ahbat>r — «Гаґ-бард» 
(U 1041 )®3. Гаґбард, про якого йдеться, походив з Голвасти 
(округа Норунда); разом з Інґіґердою він звелів майстрові 
Інґульву вирізьбити напис у пам'ять про своїх батьків (Рунфаста 
і Руну), а також збудував міст.

Географічні обрії  в рунічних написах  423
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Варяги вдома і на чужині

Загальн і спостереж ення

Вивчення пам ’яток скандинавських солдатів фортуни і країн, 
де вони кінчали ж иття, відкриває імена багатьох варягів. Серед 
них — імена вождів варязьких угрупувань та дружин. Один з 
таких вождів — Ейвісл (Ейюлс) — діяв на сході вже на початку 
IX ст. ( \ ^  119; 8); інший — Віфіл — був сучасником
Володимира Великого (Пілґородс, Готланд), Олав з Вестер- 
йотлан ду , «дуже ш ан ований  drcгngRь (або  член молодш ої 
друж ини), помер в Естланді на початку XI ст., імовірно, на 
службі у Володимира Великого ( \ ^  181).

Реш та скандинавів, що згадуються в написах, були сучасни
ками Ярослава Мудрого та його синів. Серед них — Думарі з 
С ьодерм ан лан ду  (8 6  130), також  droengR% та Гальвборінн з 
Еланду, котрий §кг ка їф ит — « с и д и т ь  на Русі» (01 28=11 190).

424
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Очевидно, до цієї групи можна включити сьодерманландця 
Сіґвіда з Ести (Sö 171, командира скейда — довгого корабля) і 
невідомого уппландця (U 214—215, чоловіка Інґіборґи і командира 
knarr — великого корабля). Обидва померли в Новгороді.

В окремих випадках можна реконструювати дещо з історії 
кількох генерацій і гілок скандинавських родів, включаючи їхні 
зв’язки та громадську діяльність. Більшість з них були пред
ставниками найвищих соціальних класів (ярлів) і земельної 
аристократії. Варто познайомитися з ними і розглянути їхні 
родинні справи на їхній скандинавській батьківщині, аби 
побачити, що цих «північних гостей» сприймали, вочевидь, у 
Східній Європі спершу як фахівців з ведення морських війн, які 
оселилися на визначених землях. Ці скандинави побачили, що 
використовувати своє вміння і збагачуватися їм було вигідніше 
на чужині, ніж у себе вдома.

Деякі з них осіли в Східній Європі, очевидно, під тиском 
обставин, як це сталося з родичами Ярла Гакона. Однак 
більшість, пошукавши щастя на службі в того чи того правителя, 
поверталися на свою скандинавську батьківщину, де купували 
маєтки і зводили будівлі з громадськими і добродійницькими 
намірами, аби зажити слави на землі й винагороди на небі.

За періоду рунічних написів (переважно XI ст.) варязьку 
дружину (Іід), що складалася з воїнів-моряків, наймали на 
службу три європейські двори: Новгород-Київський (бл. 980— 
1060 pp.); Лондонський (1018— 1066 pp.) і Константи
нопольський (988— 1066 pp.; після 1066—[1204] найманцями 
тут були переважно англійці). Дружину на службі у правителя 
звично означували терміном //41і, хоча дружина англійського 
короля мала своє визначення — і |»ikali|>i — «тінґалід» (U 668). 
З метою ідентифікації до терміна додавали ім’я командира, 
скажімо, і Щ>і кіфиіз — «у дружині Ґудвера» (Sö 217), і Щ>і 
frekis — «у дружині Фрейґейра» (U 611). Дружина під коман
дуванням варязького командира, яка збиралася в небезпечний 
похід {far, Vs 22; Sö 108, 360), називалася ще hœlfningR. Цей 
термін наводиться у зв ’язку з походом Інґвара 1041 року 
(Ög 145, 155). Подорож до далекої країни означали словом 
Ötferö (G 134).

Командир дружини носив титул lis furugi (lidsforungi; Sö 338; 
nop. U 112) або fulks krimR (folks grimmR; Sö 126). Варязький 
Удільний князь носив титул jarl — «ярл» (Sm 76; U 617; англ. 
earl)\ його перший заступник називався stallari (Sm 76).
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Члени дружини групувалися за двома ієрархічними рівнями: 
старша дружина, piagn-ar (So 34, 112, 170; пор. також So 90,151), 
складала основний стрижень і готувала командирів; членів ідієї 
дружини називали ще hùskarlaR — «дружинники* (So 338; U 330, 
335). Розрізняли їх завдяки доданому імені командира; скажімо, 
uskarlsifni|>aR— «дружинники Сіґреда» (U 335). Молодша дружина, 
drcengR (Vg61, 112, 181, 184; Og 81; So 163; Vs R 182; 0128 і т. д.)2, 
виконувала обов’язки родрів (гддг), тобто веслярів і солдатів (пор. 
U 16)\ Увесь цей військовий підрозділ міг і називатися ròór з 
доданим ім’ям командира: і гіфі hakunar — «у родрі Гакона» 
(U 16). Дружинники звалися бондами, bòndi, з родри такого-то 
(ім’я командира; пор. U 16), або визначалися як команда кораб
ля — skipan (U 349), окремих матросів називали skipari (So 171, 
335). Тут також могло бути доданим ім’я командира: ksibari(<ski-) 
hulmstains — «командира корабля Голмстейна» (So 335).

Командир корабля звався visi, скажімо, skoeidaR visi — 
«командир скейда» (довгого корабля; So 171). Стернового звали 
styrimadr (So 161; U 922, 1011, 1016). Один одного члени 
дружини, особливо молодші, називалиfslagi — «товариш» (англ. 
fellow  — «друг», «товариш», «спільник», «послідовник»; Березань 
/  R 194; Vg 112, 122, 146, 182; So 292; U 984).

Похід на захід (vestvegR) мав назву viking (Vg 61: sa uarj> 
tu|>r о uastruakm і uikiku — «він загинув на західному шляху у 
вікінґу», похід на схід називався fa r  (So 108, 360; Vs 22). Битва 
означувалася як orrusta (Vg 40; So 126, 338).

Якщо під час далекого походу треба було обговорити важливі 
справи, дружина сходилася на раду — тінtaping (напр., So 33).

Основним військовим підрозділом дружини був корабель4. 
До кораблів вживалися такі означення:

скіп (skip): загальна назва для корабля (U 439, 778); пор. 
skibuar|> — «корабельна вахта» (R 113);

скейд (skceió): (давньосканд. $£еі<5>давньоангл. scegd)♦ 
«військовий корабель класу довгих кораблів» (So 171);

кнар (кпдгг): (давньосканд. кпдгг>давньоангл. спеаг), 
«великий морський корабель», важчий і міцніший від довгого 
корабля (So 49, 198; U 214, 258, 654, 1016).

«Саме на цих кнарах скандинави припливали до Британії й 

досягли Ісландії та Фарерських островів. З цього можна 
виснувати, що в «епоху вікінгів», як і в XII ст., кнари більш 
підходили для плавання, ніж довгі кораблі, вони мали в и щ и й  

борт, були коротшими й ,  можливо, ширшими»5.
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У написах великі кораблі найчастіше згадуються, коли 
йдеться про Східну Європу6 та ісламську Азію: Балтійське море 
(So 198); Новгородське море (U 214); візантійські порти (U 
1016); похід Інґвара (U 654).

Довгий корабель (skceid) згадується лише двічі: один раз у 
зв’язку з Новгородом (So 171), вдруге — з подорожжю на захід: 
uerekskait> — «на скейді Верінґа» (Og 68; nop. R 66). На жаль, 
у написах не наводиться конкретної інформації про кількість 
людей у команді одного корабля та число кораблів, що складали 
дружину.

Ярлабанкі та його клан

В «епоху вікінгів* у Тебю7, в Уппланді (Дандерюдський 
прибережний район), було зведено найцікавіший міст, як 
пожертву за спасіння душі (lit raisa stain |>ina at sik kuikuan = 
U 212 A, B; nop. U 261) Ярлабанкі, члена знатного роду другої 
половини XI ст. Чимало шведських археологів і рунологів 
дослідили цей міст, встановивши його розміри8: близько 380 
футів (приблизно 116 м) завдовжки, 21 фут (6,4 м) завширшки. 
З обох кінців мосту — північного і південного — були написи, 
складені самим Ярлабанкі (U 164, 165). Крім цього мосту 
Ярлабанкі збудував ще один у Фресті (U 261), проклав дорогу 
[braut ru|>ia] у Гаґбю (церк. парафія Тебю — U 149) і 
впорядкував місце для ping-у — асамблеї (auk t>inksta|> |)ina 
kar|>i) у Валлентуні (U 212 В)9. Він гордо заявляє, що він auk 
ain ati alan tabu — «один заволодів усім Тебю» (U 127, 164, 
165, 212 А, 261) і що він auk ain ati alt huntari J)ita — «один 
заволодів усім цим округом» (U 212 В)10.

Добродійницькі діяння Ярлабанкі та маєтності, які він придбав 
(«увесь Тебю»), мусили коштувати значних статків. Зрозуміло, 
Що він належав до аристократичного уппландського клану, проте, 
щоб зберегти свої позиції, повинен був мати й інші джерела 
прибутку. Для Ярлабанкі та всього його клану (як і для решти 
подібних кланів) такими джерелами були їхня найманська 
Діяльність на заході («вікінґи»; переважно англійська данина 
Данцям, т. зв. Danegeld) та на сході, на службі у Варязькому 
корпусі візантійського імператора, або ж служба на Русі.

Це ясно випливає із джерельних даних про клан Ярлабанкі. 
Історію клану можна частково відтворити на підставі тридцяти
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двох уппландських каменів, які були встановлені членами клану 
й збереглися до наших днів11.

Одним із пращурів цього клану був Ейстейн з Дандерюдського 
прибережного району (Бробю, церк. парафія Тебю), вірний 
прихильник шведського короля Олава (995— 1020/22) і учасник 
християнізації Швеції, розпочатої цим королем. Він був першим 
шведським паломником до Єрусалима, про якого ми маємо 
документальні дані. Це сталося на початку XI ст. (пор.: Musset, 
М, р. 228). І звідти, як свідчить напис його дружини Естрід, він 
вже не повернувся: is suti iursalir auk anta|>is ubi kirkum — «він 
вирушив до Єрусалима і скінчив [своє життя] серед греків» 
(=U 136, Бробю, церк. парафія Тебю, Дандерюдський прибе
режний район, = М 51).

У Ейстейна було п’ятеро синів: Ґаґ, котрий помер (або був 
убитий?) за життя своїх батьків12 (U 137), Інґіфаст, Ейстейн, 
Свейн та Інґвар (U 101 )13. Інґіфаст успадкував батьківське майно; 
його старший брат Ґаґ помер раніше й, очевидно, не мав дітей. 
Інґіфаст був одружений двічі. Від першої дружини, Раґнфрід, 
яка, схоже, походила з Гаґбю (церк. парафія Тебю, пор. U 148), 
він мав сина — Гемінґа (U 148, 101, 143); від другої дружини, 
Йорун з Фельбру (церк. парафія Тебю, пор. U 142), — сина 
Ярлабанкі, того самого, що збудував міст.

Інґвар з Гарґа (церк. парафія Сконела, пор. U 101, 309, 310) 
також одружувався двічі. Перша його дружина, Фастві (U 112), 
походила з клану, що мешкав в Оркесті (округа Семінґгундра). 
Вона була однією з дочок Онема з Барастаді (Борреста; U 112, 
336, 328)14 й мала сестер Ґюрід15 та Ґудлауґ.

Наступником Онема був його небіж по батьковій лінії, 
знаменитий Ульв з Боррести (U 336, 343, 344, 161), який в 
одному з написів похвалився, що тричі збирав англійську данину 
(Danegeld): in ulfr hafìR onklati J>ru kialtakat J>it uas fursta J)is tusti 
ka[l]t, [за [kalt] t>urktil. J)a kalt knutr — «і Ульв узяв в Англії три 
данини — першу, ту, що її виплатив [Скьоґлар] Тості16 [991 р.]; 
ДРУГУ — що її виплатив Торкель [Високий]17 [1012 р.]; і ще — від 
Кнута [Великого, 1018 p.]»18 (U 344).

Гудлауґ, третя дочка Онема, вийшла заміж за Ансура/ 
Ассура, котрий, очевидно, походив з Лундбю (Маркімська церк. 
парафія) і невдовзі по одруженню помер чи був убитий. Імовірно, 
що він служив як hûskarl у дружині Раґнфаста (пор. U 330). 
Два камені, присвячені їхньому синові Гольмі, один — в 
церкві Тебю (U 133), а другий — в самому маєтку у Фїїья



(цсрк. парафія Тебю, U 141), були встановлені після того, якҐудлауґ 
овдовіла. Напис на обох19 однаковий: han to a lankbarjja lan ti — 
«він помер у катепанаті Італія», мабуть, як член візантійського 
Варязького корпусу20

Інґвар мав від Фастві чотирьох синів21: Раґнвальда (відзна
чимо, це князівське ім’я), Сіґвіда (U 309), Інґвара (U 309) та 
Ярлабанкі (U 309). Другою жінкою Інґвара була Астрід з 
Еда (nop. U 112); від цього шлюбу не було дітей, бо Інґвар 
помер невдовзі по одруженню, будучи algoôr drœngR (U 143). 
Його смерть була дещо загадковою. Написи повідомляють про 
одночасну смерть трьох членів клану: Інґіфаста з Тебю, його 
брата, Інґвара, та сина Інґвара — Раґнвальда (U 309, 310). Ця 
трагедія не могла статися пізніше 1050 року, бо Астрід, дружина 
Ейстейна (котрий помер приблизно на початку XI ст.), була ще 
живою (U 101). На жаль, написи не повідомляють, де або як 
саме вони померли. Камені мовчать також і про те, чи були 
Інґіфаст і Інґвар коли-небудь за межами своєї країни. Проте 
один з написів (Ед, Едська церк. парафія, округа Соллентуна), 
замовлений сином Інґвара Раґнвальдом на смерть його матері, 
Фастві (112 В), свідчить (віршована форма)22:

runa rista Руни вирізьблено
litrahnualtr за наказом Раґнвальда.
huar a griklanti Він був «у греках»,
uas lis forunki. він був командувачем [імператорського]

Іід-у (корпусу).

Іншими словами, десь перед 1050 роком Раґнвальд був команду
вачем Варязького корпусу.

Раґнвальд полишив службу у Візантії ще до смерті своєї 
матері, адже напис повідомляє про його діяльність «у греках» у 
минулому часі (U 112 В). Отож, Раґнвальд, його батько, Інґвар, 
та дядько за батьком, Інґіфаст, служили відповідно разом ще 
комусь. А що період, про який ідеться, збігається з часом 
правління Ярослава Мудрого (1018— 1054) на Русі, то можемо 
припустити, що всі три члени цього клану перебували на службі 
саме в. нього. Трагедією, що сталася на Русі перед 1050 роком, 
був, отже, невдалий похід Володимира Ярославича та Вишати 
Остромировича 1043 року. З давньоруських та візантійських 
Джерел відомо23, що Ярослав найняв варягів для походу або, за 
словами візантійського історика Іоанна Скилиці (після 1057 p.), 
Володимир [тобто його батько, князь Ярослав] «долучив [до своєї
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армії] загін людей, що мешкали на північних островах океану*24. 
Тому цілком імовірно, що Інґіфаст, Інґвар та Раґнвальд вирішили 
пристати на службу до Ярослава, розраховуючи на значну частку 
здобичі.

Ярлабанкі не перебільшував, коли вказав, що заправляє «всім 
Тебю*, тобто цілим «сотенним округом* (територіальна одиниця). 
Очевидно, він мав дві резиденції: батьківську в Бробю (церк. 
парафія Тебю), а також у Фяллбру (церк. парафія Тебю), 
успадковану від матері. Пам’ятні камені, полишені ним, знайдено 
в обох місцях (U 140, 142). По смерті свого старшого брата 
Гемінґа він успадкував також і Гаґбю (церк. парафія Тебю; пор. 
його напис про самого себе — U 149). Зрозуміло, що він мав 
володіння і в самому Тебю, як про це свідчить напис на 
тебюському мості (U 164, 165). Він залишив написи не тільки у 
провінційній церкві Фрести (округа Валлентуна, U 261), де також 
мав маєтність (очевидно, від однієї з жінок), а й у церквах двох 
адміністративних центрів, де теж були його володіння — в 
Дандерюді (центрі Дандерюдського прибережного району), що 
до нього належала і ціла округа (Тебю; U 127), та у Валлентуні 
(центрі округи Валлентуна, U 212).

Ярлабанкі одружувався двічі і мав двох синів. Фастві 
(U 150) народила йому Свейна (U 150), а Кетільой (U 144) 
Інґіфаста (U 142). Свейн одружився з Інґіторою з Карбю (церк. 
парафія Тебю), дочкою Іґулла та Ерінві (U 151), і помер разом 
із своїм старшим сином Торіром ще за життя своїх батьків. Це 
відомо з написів, зроблених його батьками (U 150) і його 
молодшим сином — Торстейномз хутора Еди (U 104). Останній 
напис засвідчує, що обидва, батько Свейн та син Topip, I>iR 
huaru hut til krika — «були далеко аж «у греках», тобто 
померли у Візантії. Цей напис (U 104) виконав майстер- 
різьбяр Епір, а це значить, що вони мали померти після 1070 
року, що узгоджується з відомостями хронологічної історії 
клану.

Діяльність Ульва з Боррести в Англії припадає на період між 
991 та 1018 роками. Ейстейн належав до попередньої генерації, 
отож народився, мабуть, не пізніше 960 року, а помер на 
початку XI ст. Роком народження Інґіфаста був прибл. 998-й, а 
Ярлабанкі — прибл. 1015-й. Син Ярлабанкі, Свейн, таким чином, 
мав народитися бл. 1030 року, а онук, Торір, бл. 10 4 8 /  
1050 року. Дата їхньої смерті може бути визначена як початок 
70-х pp. XI ст.
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З фрагмента каменя з Бробю (U 140) відомо, що Ярлабанкі 
також помер у Візантії (baa entasis і kirikium). У написі на 
камені з Фяллбру. виконаному майстром Епіром (U 142), також 
згадується про його смерть*. Таким чином, Ярлабанкі помер 
після 1070-го й перед 1110 роком.

Оскільки Ярлабанкі та його перша дружина Фастві встано
вили камінь в пам’ять про свого сина Свейна у 1070-х pp. 
(швидше за все, в першій половині десятиліття) і оскільки 
відомо, що Ярлабанкі мав другу дружину, можна виснувати, що 
Фастві померла невдовзі за своїм сином. Ярлабанкі пишався 
своїм багатством, але залишився без спадкоємця; він швидко 
взяв другий шлюб з Кетільой і став батьком Інґіфаста (U 142). 
Ярлабанкі помер через три-п’ять років після смерті свого 
старшого сина, ймовірно, наприкінці 70-х років XI ст.

Таблиця 13 а. Клан Ярлабанкі

Т(і?% Рн „«"Йора ~Смйи (лом. бл. ІОТх. Віз.) Ішіфаст (нар. бл. І07х) 
U 151 U 104, 151 и 104. 150; Ед и Г42

- D P ^ s T «
~2) Йорум з Фялла, 

U 142, 143, 147
~2) Йорум з Ф ю а,

І 2 2

і аг Vi і
~1) Фастаі (ікж. бл. 107х) 310. Гарг

t U 150 К/ВІз.
~2) Кетільой, U 142

Topip (ш ьвь іт » , Віз.) и°І04*Ед
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Таблиця 13 б. Клан Ярлабанкі — клан Барастаді

Невідомий

Онем з Барастаді 
У 112. 328, 336; Орк

Невідомий

~ Інґадр 
(див. табл. 13а)

Ґейбйорн
и  343

Пі ' 5-
(ймовірно,

Скорочення:
Бру — Брубю, бп Тебю 
Бялл — Бяллста. $и Валлентуна 
ГаГ — Гаґбю. ви Тебю 
Гарг — Гарґ. *п Сконела
Ед — Ед. Би Ед 50 = церковна парафія
Кар — Карбю, зо Тебю
Лунд — Лундбю, Би Маркім
ОЬк — Оркеста. Семінґгундрська округа
Рісб — Рісбюле. ги Тебю
Фялл — Фяллбру, зи Тебю

Віз. — Візантія
Ланґ — (Візантійський) катепанат Італія 
К /А нг — командир данських походів до Англії 
К /В із — командир візантійського імперського корпусу

На таблиці 13 б представлено схематичне відтворення 
родоводу трьох генерацій іншого знатного уппландського клану 
з Барастаді, пов’язаного з кланом Ярлабанкі через шлюби, що 
мав тісні контакти із Східною Європою.

Торстейн та його вар язьк а  друж ина на Русі 
протягом  1050-х років

У церкві в Тюрінґе (округа Екнебу, Бо 338 = М 86 = Я 79) в 
Сьодерманланді стоїть камінь, величезний розмір якого свідчить 
про значні статки тих, хто його замовив. Камінь присвячено 
пам’яті Торстейна, начальника дружини. Замовили його — за 
порядком у напису — сини померлого, Кетіль і Бйорн, імена
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яких наводяться; його брат, Анунд; члени дружини померлого 
(Ьй8кагІаЯ)\ Кетільой, жінка небіжчика.

Віршована частина напису так змальовує Торстейна:

Торстейн, отже, був начальник (forungi) дружини (Іід) на 
Русі (і gar^um). Деякі ознаки давньошведської мови (скажімо, 
biom), вжиті в напису, визначають його приблизно серединою 
XI ст., мабуть, десь відразу після 1050 p. (nop. R 79). Таким 
чином, Торстейн мав бути командувачем дружини Ярослава і 
померти на початку п’ятдесятих років XI ст.

Торстейн мусив провести багато часу на Русі, бо зумів там 
нажити чимало статків (що засвідчує величезний пам’ятник, So 
338). Саме він також придбав хутір Веда в Уппланді (церк. 
парафія Ангарне, округа Валлентуна), який потім передав синові. 
Це відомо з меморіального каменя, що його він звів на честь 
свого сина (U 209; Веда = R 136 = М 53):

|)u rtsa in  kiar|>iftiR irenm unt Торстейн звів [цей камінь]

На жаль, нам невідомо, як цей син помер; можливо, він був

Сам Торстейн успадкував хутір від свого батька в Ґодерсті, 
Уппланд (церковна парафія Скепптуна), як про це зрозуміло з 
написів и  360:

Ь гіф г uaR u |>aR 
b istra  m ana 
a lan ti 
auk і Іф і uti 
hiltu  sini 
huskarla  uil. 
han fial i u rustu  
au str i garjjum  
lis furugi 
lanm ana bestr.

Брати були 
найкращими людьми 
тут, на землі, 
та там — у дружині; 
вони утримували своїх 
дружинників добре.
Він впав у битві 
на сході в Ґардах (Русі), 
начальник дружини, 
кращий із співземельників.

sun sin aukaub ti |»insa bu. 
[метрично] auk afla|)i 
au str i kar|)um

у пам’ять про Ерімунда,
свого сина, і купив для нього цей хутір.
І [Торстейн] набув [багатство]
на сході, на Русі.

на Русі разом зі своїм батьком26.

(lurstain  h iak  a hili [= halli] 
iftiR  e rinm unt sun sin 
auk iftiR  kaiR biarn  fa|>ur sin.

Торстейн [звелів] вирізьбити камінь 
у пам’ять про Ерімунда, свого сина, 
і в пам’ять про Ґейбйорна, свого батька.

За цими написами можна скласти таке генеалогічне дерево 
цього клану:
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Ґейбйорн 
_  U 360

Торстейн пом. бл. 1050 р.
Sö 338; U 209; U 360;

' Кетільой 
Sö 338

Таблиця 14. Клан Ґейбйорна

Рунічні написи

Ерінмунд 
U 209; U 360

Кетіль 
So 338

Анунд 
SÖ 338

Бйорн 
So 338

Д руж ина Ф рейґейра в Б алтійських  зем лях

Шість каменів містять інформацію про діяльність Фрейґейра 
у Східній Європі. Про самого Фрейґейра ми дізнаємося з написів 
на каменях U 518 і U 1158:

U 518:
|>urkir uk suin litu  risa  
stia  |>ina
iftiR  urm iR  uk urm ulf uk frikiR . 

on eta|»is to ik r nu rian  

|>iR an triR  uti k rikum . 

ku|> ihlbi ||>ei|Ra ot u k sa lu .

U 1158:
kuis|>en yg e str yg uin — yk aki 
litu  risa  stn  fryke fa|>ur se.

Ifsten iuk ru n i |>sa.

Торґерд [матір] і
Свейн [батько] звеліли встановити цей 
камінь за Ормом, і Ормульвом, і 
Фрейґейром.
Він [Фрейґейр] скінчив [своє життя] 
в Езелі (Естонія) на півночі, 
а вони [Орм і Ормульв] 
померли на чужині, у греків.
Боже, допоможи Тхнім духу і душі.

Ґудстейн і Ейст і — і Акі
звеліли встановити цей камінь у пам’ять про
Фрейґейра, їхнього батька.
Лівстейн вирізав ці руни.

На камені U 1158 є чіткий підпис, що його рунологи визнали 
за підпис різьбяра рун Лівстейна, котрий плідно працював у 
Західному Уппланді приблизно водночас із Асмундом Карасу- 
ном, тобто у другій чверті XI ст.27 Таке датування підтверджує 
камінь, установлений за одним із членів дружини Фрейґейра, 
на якому також є підпис майстра: suain uk osmunrt |>au marka^u, 
«Свейн і Асмунд [Карасун] викарбували [цей] камінь*28. Асмунд 
явно є Асмундом Карасуном. Звідси приблизний час діяльності



фрейґейра можна безпомилково визначити як другу чверть 
XI ст.

Названі два камені (U 1158 і U 518) не обов’язково належать 
до одного й того самого періоду. U 1158 — це пам’ятник, 
зведений синами, очевидно, невдовзі після звістки про смерть 
їхнього батька, Фрейгейра. Батьки Фрейгейра встановили один 
камінь (U 518) за трьома своїми синами. Брати Фрейґейра, Орм 
та Ормульв, могли загинути або в той самий час, або іншим 
разом, але, так чи так, за життя їхніх батьків.

Свідчення з цих двох каменів дозволяють нам простежити 
три генерації цього уппландського клану. Фрейґейрові батьки 
жили у Східному Уппланді (округа Сьюгундра), хоча сам він 
осів на заході. Він міг одружитися із жінкою, котра отримала в 
спадок хутір у церк. парафії Сімтуна.
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Таблиця 15. Клан Ф рейґейра

Свейн U 518 
— Торґерд U 518

Орм U 518 Ормульв U 518 Фрейґейр U 518, U 1158
U/L 1049=R 187; DR 216

Ґудстейн Ейст Невідомий Акі
U 1158 U 1158 U 1158 U 1158

Чотири камені було зведено в пам’ять про членів Фрейґейрової 
дружини. Два з них походять з Уппланду (з району озера Мелар, 
округи Бро і Треґдс), один — з Ґестрікланду (Ґевле) і один — 
з данського острова Лолланд. Іншими словами, всі вони належать 
народам Балтійського узбережжя, без огляду на їхню націо
нальну приналежність. На каменях такі тексти:

U 661:
biu rn  auk  stnfri|> litu  a risa
s[ti]n
afti kisiła.
[метрично] 
han uti Паї 
і Іф і frekis.

U 698:
sufar lit a ris tn  |>in a fir 
askir

Бйорн і Стейнфрід звеліли 
встановити камінь 
у пам’ять про Ґісла. 
[віршовані рядки]
Він впав на чужині 
в дружині Фрейгейра.

Сува (Sufar?) звелів встановити камінь 
за Асґейром,
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sun sin. han ut fai a liflain|>i 
[i li|)i] fraifkis].

L 1049:
brusi lit rita  st[in |>ina]
[a]b[t]iR ahil
b ru r sin. in han uar|> tau|>r a 
tafstalonti.
\>o brusi fur|)i lank lans29
abtiR b ru r sin.
hon fur miR fraukiRi.
ku|> hialbi hon saluku[|)s] mu|>ir
suain uk osmunrt |>au marka|>u.

DR 216:
§sra|>r auk hiltu-R rais|>u stain |iansi 
aft fr§|>a frgnti sin sin30, ian han 
uas |>9 f?ink uaiRa. 
ian han uar|) tau|>r 9 su? |>iau|)ul

auk uas furs i frikisi^^i, aliR 
uikikaR.

своїм сином. Він впав на чужині, в Ліф- 
ланді, в дружині Фрейґейра.

Брусі звелів викарбувати цей камінь 
у пам’ять про Еґіля, 
свого брата. Він зустрів смерть 
у Тавастланді,
коли Брусі командував лівим 
крилом після [смерті (?)] свого брата. 
Він ходив [походом] з Фрейґейром. 
Боже, допоможи його душі [і]
Матір Божа:
Свейн і Асмунд [Карасун] 
вони вирізьбили [руни].

Асрад і Гільдунґ звели цей
камінь у пам’ять про Фреді, їхнього родича, а
тоді він був командиром [?].
зустрів він смерть у Швеції, і був він у
дружині Фрейґейра,
коли всі вікінґи [впали?].

Очевидно, що Фрейґейр діяв зі своєю дружиною уздовж 
узбереж східної Балтики, між Ліфландом, Езелем і Тавастландом 
(=Центральна Фінляндія, Ямь у руських літописах). Сам він 
помер і silu (U 518), слово, яке рунологи інтерпретували 
(правильно, на мою думку) як *і isilu, a *isilu було прочитане 
як Osil (Heinricus de Lettis, «Chronicon Livoniae»: Osilia =Оьсолн, 
Ссольї в руських літописах), сучасний естонський острів 
Сааремаа31. На зв’язок Фрейґейра з Естландом вказує також 
ім’я його другого сина, Ейста, що дослівно означає «Естонець»32. 
Напевно, він народився в Естонії під час батькової служби 
там.

Два інші уппландці, вочевидь, члени дружини Фрейґейра — 
це Бйорн і Анунд, що вони обидва загинули в різний час у 
Вірланді (Естонії). Бйорн, син Кетільмунда і Раґнфрід, походив 
з Енґбю (церк. парафія Лунда, округа Семінґгундра)33. Напис у 
його честь вирізьбив Асмунд Карасун, що відносить смерть 
Бйорна до 1040-х років.

У церкві в Рослаґс-Бру (Бру ох, прибережний район Ветьої) 
є два написи, замовлені Сіґруд у майстра Торбйорна-скальда в 
1050-х роках. Перший напис зроблено в пам’ять про чоловіка



Сіґруд, Карі (U 533), але, на жаль, не вказано, як він помер. 
Другий — у пам’ять про сина Сіґруд, Енунда (U 533 = R 141); 
там сказано: han uas tribin a uirlanti, «Його було вбито у Вірланді» 
(Естонія).

Адам Бременський пише у своїй праці «Gesta Hammaburgen- 
sis ecclesiae pontificum» (бл. 1073— 1076 pp.) про невдалу місію 
єпископа Адальварда старшим34 емісаром Гамбурзької єпархії, 
де архієпископом з 1043-го по 1072 р. був Адальдберт. Місія 
Адальварда полягала в тому, щоб тісніше прив’язати ново- 
навернених шведів до римсько-католицького табору, зокрема в 
питанні інвеститури. Він удався до своєї місії в час, коли 
проримськи настроєного Енунда/Анунда/Якова (бл. 1020/22— 
1047 /50 )  заступив його кревний брат, напівслов’янин за 
матір’ю, Емунд Старий (католики прозвали йогоpessimus<slemme 
«поганий»; правив 1047/50— 1060 pp.). Він визнав Осмунда, 
церковника англосаксонського походження (котрий помер 
бл. 1070 р. в англійському монастирі в Елі), своїм архієпископом. 
Унаслідок ускладнень з Римом, Осмунда було посвячено в 
єпископи «полянським архієпископом»35, а Адальвард мусив 
повернутися (можливо, бл. 1055 p.), спіймавши облизня.

Разом з тим, за словами Адама Бременського, «Божа покара» 
спостигла шведів: «під час походу до Країни Жінок36, яких ми 
вважаємо амазонками, там спершу загинув син короля [Емунда], 
на ім’я Анунд, через отруту, що її вони [амазонки] вкинули до 
криниці»37. І хоч літописець не називає дату цієї події, він 
пов’язує її з іншою «Божою покарою», посухою, що її 
західноєвропейські літописці («Chronicon Wirziburg»; «Annales 
Islandici») датували 1056 роком38. Це означає, що похід Анунда, 
сина Емунда, проти квенів  («амазонок») мав відбутися бл. 
1056/57  р.

У той самий час ми чуємо про боротьбу новгородців проти 
чуді (естів). Остромир, правитель Новгорода (пов’язаний 
родинними узами з правлячою династією Русі), напав на них з 
новгородцями, однак похід зазнав невдачі, а сам Остромир 
поплатився життям. Ярослав, новий князь Київський (і як такий, 
верховний правитель Новгорода), вирушив помститися за нього 
і зробив це успішно — «взя осек39 Кеди(н)пив, сиречь сльнца 
рука»40. Ця інформація збереглася в групі літописів, що 
використали за джерело так званий Поліхрон середини XV ст. 
(Новгород-Софіївські зводи), де це було записано під роком 
смерті Ярослава, 6 5 6 2 / 1054-м41.
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Коментатори «Повісті врем’яних літ* вказали на хронологічні 
неузгодження. Правитель Остромир був іде живий 6564 /65  
року (1056 /57)42, оскільки саме в той час для нього переписали 
книгу, що пізніше зажила слави як «Остромирове євангеліє*.

Безперечно, що винні в усьому наступні укладачі. Татіщев 
скористався зводом, в якому датою смерті Остромира був 
6564 рік43. Таким чином, похід і загибель Остромира сталися в 
першій половині березневого року 6565-го, що відповідає другій 
половині вересневого року літа 6565-го. В обох випадках 
згадується літо 1057-го, а це дозволяє нам виснувати, що похід 
і смерть Остромира сталися пізніше.

Під роком 6 5 6 8 / 1060-м та сама група літописів44 знову 
містить інформацію, пов’язану із Східною Балтикою. Ізяслав 
пішов на Оьсольї, жителів острова Сааремаа/Езель, і примусив 
їх платити данину в дві тисячі срібних гривень. Ті спершу 
погодилися платити, проте наступної весни повстали, 
спустошивши територію навколо Юр’єва (Тарту/Д ерпта)45, 
міста, заснованого Ярославом 1030 року на березі озера Пейпус. 
Потім вони спалили місто і просунулись аж до Пскова. Там 
назустріч їм виступили псковичі й новгородці, спалахнула 
кривава битва, в якій тисяча русів й «Ссоль бесчисла* загибли.

Того самого року, 1060-го, помер Емунд Старий (або 
Поганий); після його смерті значення Швеції в Естланді на 
деякий час підупало, так само як діяльність Русі на території 
Чуді (естів), що про неї нема згадок протягом п’ятдесяти років, 
аж до 6621 /1113-го.

Співробітництво між Емундом і його сином, Енундом, з одного 
боку, та Емундовим свояком, Ярославом, і його сином, Ізяславом 
(котрий, мабуть, носив скандинавське ім’я, НоШ), з другого, 
вимагає ретельного дослідження46. Проте і Емунда, і Ярослава 
безумовно об’єднувала їхня боротьба за незалежність своїх 
церков — Емундової від Гамбурґа/Рима, а Ярославової — від 
Константинополя. Якби питання про можливе співробітництво 
між Емундом і Я р о с л а во м /Ізяс л а в о м  у справі східних 
балтійських узбереж було прояснено, ми могли б визначити, 
кому служив Фрейґейр із своєю дружиною — Емунду/Енунду, 
Ярославу/Ізяславу або ж обом? Поки ж можна висунути окремі 
припущення.

Син Фрейґейра, котрий звелів звести пам’ятник на честь 
свого батька, очевидно був відомий, коли досяг повноліття (тобто 
п’ятнадцяти-двадцяти років), як Ейст, «Естонець*, оскільки
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народився під час служби його батька в тих землях за 
п’ятнадцять-двадцять років до смерті, у сорокових роках 
XI століття. Нема жодних свідчень про похід шведських королів 
до Східної Балтики протягом того часу.

З трьох синів Свейна і Торґерд один загинув на півночі під 
час сутички із Ссолами, два інших — на півдні чи то на службі 
у Візантії, чи на службі в Русі проти Візантії. Всі вони втрьох, 
Орм, Ормульв і Фрейґейр, могли перебувати на службі в 
Ярослава чи Ізяслава, котрі, як князі Київські та Новгородські, 
мали справи як з Візантією, так і з естами. А якщо це так, то 
слід віднести і датування каменів, що згадують ім’я Фрейґейра, 
і датування діяльності майстрів, що їх викарбували, до періоду 
між 1042-м і 1060 роками47.



РОЗДІЛ ШІСТНАДЦЯТИЙ

Якун, варязький князь 
року 1024-го

Єдиним варязьким князем, ім’я якого згадується в давньо
руських літописах, є Якун-/іакип. Під роком 1024-м (6532-м) у 
літописах повідомляється про його участь у боротьбі між 
кровними братами Ярославом і Мстиславом:

Ярослав приде Новугороду, и посла за море по Варягьі.
И приде Якунь с Варяги.
И бЬ Якун* сь лЬпь1 и луда бЬ у него* вся2 золотом исгькана. И 
приде кь Ярославу.
И йде Ярославь сь Якуномь на Мьстислава* Чернигову2. Мьсти- 
слав же сльїшавь взиде противу има к Листвену.
*И бяше осень, и ту ся сретоша2.
Мьстиславь же с вечера исполчивт» дружину, и постави СЬверь в 
чело противу Варягомь, а сам ста с дружиною своєю по кри- 
лома.
И бьівши нощи* рябиной2, бьість тма, молонья, и гром*ь* шиба- 
ше2 и дождь.
И рече Мьстислав дружині своей: Поидем на ня!
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И поиде Мьстиславь, и Ярославі» противу ему, и сступася чело 
СЬверь сь Варягьі. И трудишася Варязи секуще СЬверь.
И посемь наступи Мьстиславь с дружиною своєю, и нача сЬчи 
Варягьі.
И бьість сЬча* зла и страшна2, яко посвЬтяще молонья*, тако2 
блещашеться оружье* их2.
*Елико же молния освЬтяше, только мечь видяху, и тако другь 
друга убиваше2. И бЬ гроза велика и сЬча силна и страшна. 
ВидЬвь же Ярославь, яко побежаемь єсть, побЬже с Якуномь 
княземь варяжьскьім; и Якунь ту отбЬже лудьі* своея2 златоЬ.
*И тако победи Мьстислав великого князя Ярослава и Якуна2. . 
Ярославь же приде Новугороду, а Якун*ь йде за море* и тамо 
умре2.
Мьстислав же, о светь заутра, видЬвь лежачиЬ сЬченьї от своих 
СЬверь и Варяш  Ярославль, и рече: Кто сему не радь?
Се лежить СЬверянинь, а се Варягь, а дружина своя цЬла3.

Варязького князя Якуна яскраво змальовано в ПВЛ, хоча 
науковці й досі не дійшли згоди щодо точного значення вжитих 
епітетів: «сь лЬпь» («статний») чи «сьлЬпь» («сліпий»)?

У своєму резюме до свідчень з давньоскандинавських джерел 
стосовно історії Русі (1924 р.) Фрідріх (Федір) Браун зазначив, 
що між скандинавськими та давньоруськими джерелами існують 
розбіжності. Скажімо, скандинавські джерела наводять докладну 
інформацію про жінок Ярослава Мудрого (пом. 1054 р.) та 
Мстислава Великого (пом. 1132 р.), а давньоруські джерела 
замовчують той факт, що вони були шведськими принцесами. З 
іншого боку, хоча давньоруські джерела і сповнені згадок про 
те, що новгородський князь ходив «за море» по варяги, лише в 
наведеному уривку вказано конкретне ім’я варязького князя — 
Якун (< сканд. Накоп).

«Але саме про цього Накоп-а ми нічого не дізнаємося із сканди
навських джерел; схоже на те, що він був споріднений зі 
шведською королівською династією»4.

Ярл Гакон згадується в двох шведських рунічних написах 
першої половини XI ст. — одному з Уппланду Ш 617), другому 
зі Смоланду (Біті 76). Рунологи й історики мають визначити: 
по-перше, чи ім’я з рун «Гакон ярл» відноситься до однієї 
історичної постаті, чи воно відноситься до двох осіб, і, по-друге, 
ким він (чи вони) був (були) в дійсності? Були розглянуті всі 
відомі «ярли Гакони»: Гакон Сіґурдарсон (пом. 995 р.), його 
онук Гакон Ейрікссон (пом. 1029 р.), Гакон Іварссон (пом. 1062 
р ) і навіть Гакон Пальссон (пом. 1122 р.). Провідні рунологи 
Брате, фон Фрізен, Вессен, Янссон, Кінандер, Рупрехт5 загалом
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зійшлися на думці, що ярл Гакои з двох наведених написів пред
ставляв дві різні особи: одного Гакона шведського, другого — 
норвезького.

Шведський ярл Гакон з Уппланду був землевласником, а 
його син Ассур організував оборону уппландського узбережжя 
Сьодерманланду від вікінгів. Його родинні зв’язки простежуються 
за написами So 101 та So 106, і А. Рупрехт віддав їм належне у 
своїй монографії6.

Щодо ідентифікації норвезького ярла Гакона із смоландського 
напису (Sm 76), то найсприйнятнішу версію запропонував 1922 року 
O t t o  фон Фрізен7, згідно з якою Гакон є норвезьким ярлом 
(Ярлом Гладіру) Гаконом Ейрікссоном (пом. 1029 р.). Його також 
ототожнювали з Гаконом з напису U 16.

У 1925 році Ерік Брате8 пов’язав цього норвезького Гакона 
Ейрікссона з Якуном — варязьким князем з ПВЛ. Данський 
славіст Стендер-Петерсен, не вникаючи в подробиці проблеми, 
пристав на ідентифікацію Брате:

«Можна припустити, що він, Якун в ПВЛ, ідентичний з тим 
багатим Ярлом Гаконом, ім'я якого багато разів засвідчене на 
рунічних каменях Уппланду та Сьодерманланду. Ми знаємо, 
що він разом зі своїм заможним приятелем Гаутом був, очевидно, 
на англійській службі як земельний ополченець проти вікінґів 
(wikinga węrpr...)*9.

Інакше кажучи, Стендер-Петерсен ідентифікує Якуна з ПВЛ 
не з норвезьким ярлом, як це роблять рунологи, а із шведським. 
А проте не обґрунтовує своєї гіпотези, що пояснюється, оче
видно, його незнанням даної проблеми.

Ключем до встановлення особи ярла Гакона служать написи 
U 617, Sm 76, So 101 та 106. Тексти з них наведено нижче:

U 617:
kin luk  hulm kis tu tiR  systiR  

sukru|>aR 
au k  |>aiRa kaus aun lit keara  

b ru  |>esi 
auk  ra isa  sta in  |>ina eftiR  

a su r bu n ta  sin 
sun h akunaR  ja r ls , saR  uaR  

uik ika uaur|>r 
т ф  kaeti. kuj> ialbl ans 

nu au t uk  salu.

Ґіннлауґ, дочка Голмґейра, 
сестра Сюґрьода 

і Ґаута, звела цей міст

і встановила цей камінь в пам'ять 
Ассура, її чоловіка, 

сина ярла Гакона. Він тримав 
оборону проти вікінгів 

з Ґейті(?)/К нутом[?]10. Боже, 
допоможи тепер його духові і душі.

Sm 76 (nop.: Jansson, «Swedish Vikings in England», p. 17): 
tu fa  risti stin  |>ina eftiR  u ra  Тува встановила цього каменя в пам'ять Врая,
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Га|шг *іп з іа іага  Н (а|кипаК іагІ5. свого батька, маршала ярла Гакона.

Бо 101:
зігф г кіаг|>і Ьиг |»0 8 І ти |> іК  

аігікз
и г т з ,  Гиг заіи І іи їтк ігз  

Га|>иг 
зикгіф аг Ьиаіа віз.

Сіґрід звела цей міст, 
мати Альріка, 

дочка Орма, в пам'ять 
душі Голмґейра, 

батька Сюґрьода, її чоловіка.

Бо 106м:
яІгікК гаі$(і $и іп  зип зігі|>аг 

5 Іп Га|шг $ЬіиЬ 
[метрично] 
заК иівКаиІа 
и т  и агк  Ь аф і 
Ьиг{ и т  Ьгиіпа 
і аик  и т  Ьаіфа 
Ііг|> Нап кагеаК  
кипі аІаК.

Альрік встановив цей камінь,
син Сіґрід, в пам'ять свого батька Сп'юта.
[віршовані рядки]
Він був 
на заході,
брав штурмом місто, 
всі способи штурму

він знав достеменно.

На жаль, написи не підписані, і це, звичайно, утруднює їхнє 
датування. За стилем деякі з них можна віднести до першої 
половини XI ст., а деякі — ближче до середини століття. Разом 
з тим, власне написи містять важливу інформацію.

Дві жінки, котрі встановлювали камені з написами и  617 та 
8о 101, — вдови, кожна з них називає своє ім’я та ім’я особи, 
якій присвячено напис. У напису и 617 (Бру, Уппланд) Ґіннлауґ 
вважає за необхідне спершу назвати імена членів своєї родини: 
батька (ГолмГейра) та двох братів (Ґаута і Сюґрьода), а не 
померлого чоловіка, Ассура, сина ярла Гакона, хоча міст, на 
якому поміщено напис, присвячено саме йому. Проте міст був 
важливим насамперед для мешканців Бру (де його було 
збудовано), а вони добре знали батька і братів Ґіннлауґ, однак 
не мали ніякого відношення ні до ярла Гакона, ні до його сина. 
Очевидно, Ассур, чиє знатне походження (син ярла) спеціально 
підкреслюється, був чужим у Бру.

Якщо свідчення, що містяться в напису з Бру, можна віднести 
до горизонтальної лінії родоводу, то інші, з рамсундсберґського 
напису (Бо 101), відповідають вертикальній. Сіґрід називає себе 
спершу матір’ю Альріка (сина від першого чоловіка), а вже 
тоді, з гордістю, дочкою Орма (якого мусили добре знати, бо 
його ім’я згадується без якихось означень). На противагу Ґіннлауґ, 
Сіґрід не називає імен своїх братів чи сестер. У напису Бо 101 
також ідеться про присвячення мосту на честь померлої особи, 
в даному випадку Голмґейра (знайомого нам за написом и 617
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як батька Ґіннлауґ), свекра Сіґрід і батька її другого чоловіка 
Сюґрьода. Очевидно, що Рамсунд належав Голмґейрові, а після 
нього перейшов до його сина Сюґрьода. Сіґрід та її батько Орм 
були чужими в Рамсунді12.

Напис Sö 106 виконано на камені, встановленому в 
громадському місці в К’юля, де збиралася місцева рада (ping), а 
це значить, що батько Альріка, Сп’ют, і, можливо, сам Альрік 
(син Сіґрід) вважали К’юля своєю батьківщиною. З цього 
випливає, що Ассур та його батько ярл Гакон не прийшли з 
шведського Уппланду, а Орм, батько Сіґрід, був також чужинцем 
в Сьодерманланді.

Історичні джерела не згадують жодного шведського ярла 
Гакона першої половини XI ст. Тому ярл Гакон міг бути лише 
норвезьким ярлом Гаконом Ейрікссоном, небожем Кнута 
Великого, котрий після перемоги Олава Святого (1016 р.) виїхав 
з Норвегії до Англії13, де так само, як і Кнут, служив своєрідним 
магнітом для підприємливих вікінґів.

Хоча стосунки англо-данського короля Кнута із шведськими 
правителями, зокрема Енундом/Анундом-Якобом (бл. 1020/22— 
1047), були досить напруженими, переважно через Олава 
Святого14, дружина, яку він зібрав для оборони Англії від вікінґів 
(vikinga vqrör, nop. U 617) і яка називалася pingaliö (1018—1066 pp.), 
приваблювала також шведських шукачів пригод. Тінґалід 
(pingaliö) складався з флоту в сорок кораблів та невеликої постій
ної армії з 3000 дружинників (husceorl/huscarl) 15. Одним з тих, 
хто служив у тінґаліді, був уппландець Ґейрі. В написові його 
синів, Стеркара та Гьорварда з Кольсти16, читаємо, що він uestr 
sat і |)ikali|)i — «служив у тінґаліді на заході».

Відомий уппландський землевласник, Ульв з Барастаді (Бор- 
рести)17, вступив до армії Кнута з метою отримати втретє свою 
частку данини (1018 p.). Інший уппландець, Аллі, також отримав 
свою частку, як про це він повідомив у своєму напису: (lit raisa 
stain t>in oftiR sik sialfan) hon tuk-nuts kialt anklanti — він велів 
поставити цей камінь в пам’ять собі самому, він взяв данину, 
[зібрану] Кнутом [Данегельд] в Англії»18.

Зрозуміло, що Кнут мав своїх прибічників у Норвегії, як про 
це свідчать «Круг земний» (Hkr II (IF 27), pp. 293—386) та напис 
NYR 252 (пор. також NYR 111, pp. 254—256). Загалом же, 
бути «з Кнутом» (miRknuti/mi|> k[n]uti тощо) вважалося за честь. 
Верінг з Естерйотланду похвалявся, що його брат, дренґ 
(drcengR) на ім'я Тіальві, uaR mir knuti — «служив з Кнутом»19.
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Нижче подано напис із Сьодерманланду (So 14):

rakna  ra is ti stain  |>ansi a t suin 
bu ta  sit

auk sifa auk  ra k n b u rk  a t sit fa|>ur. 
ku|> hlalbi a t hats.
[метрично] 
uit iak |>et uaR  
suit uestr «пф kuti.

Раґна звела цей камінь 
у пам'ять Свейна, свого чоловіка, 
а Сева і Раґнборґ — у пам'ять свого батька. 
Боже, поможи його духові.
[віршовані рядки]
Я знаю, що
Свейн був на заході з Кнутом (Canute)20.

Напис Б т  76, цитований вище, стверджує, що Врай був 
заступником (згаїїагі) ярла Гакона. Очевидно, що Врай, разом 
із своїм братом Ґунні, служив Гаконові «на заході» в Англії. 
Про це повідомляє сам Врай у написові на честь свого брата21:

Іншим членом війська Гакона був якийсь уппландець, чиє ім’я 
лишилося невідомим. Про нього Ґунні та Карі, мабуть його 
товариші, зробили напис на камені, що його вони встановили, 
ймовірно, в першій половині XI ст.22:

han uas bu ta , b a s tr  і ruj>i hakunar. Він був бонді [членом корабельної команди]23,

Дружинники Гакона [suainjaR (або [triki]aR) hakunaR
згадуються в недавно відкритому фрагменті із Смоланду24.

Існуючі історичні джерела нічого не повідомляють про 
шведського ярла Гакона першої половини XI ст., так само як і про 
загони для оборони шведського узбережжя в Уппланді або 
Сьодерманланді від вікінгів25. Такі загони були створені в Англії 
англо-данським королем Кнутом, а згодом з’явилися і в Данії за 
правління Кнутового небожа Свейна Ульвссона (1047— 1074). 
Скандинавський півострів у ті часи був джерелом постачання 
вікінгів, проти яких організовували оборону Кнут і, пізніше, Свейн.

Очевидно, отож, що Ассур служив uikika иаиіфг (U 617) — 
«тримаючи оборону від вікінгів», не на узбережжі Уппланду- 
Сьодерманланду, а в Англії, під орудою Кнута, як і його брат 
Ульв і, зрештою, його батько ярл Гакон. Другий син ярла Гакона, 
Ульв успадкував батькову професію найманця26. В Англії під 
його командуванням служив і сьодерманландець Ярунд, про якого 
говориться: aR uaR uestjir mej> ulfi suni hakunar — «він був на 
заході (=в Англії) разом з Ульвом, сином Гакона»27. З цього

urai ia ti  stin  |>оя*І eftiR  kuna Врай поставив цього каменя в пам'ять Гунні,
Ь п ф и г sin. han uaR  tau|>r o iklati. свого брата. Він зустрів свою смерть

в Англії.

найкращим моряком (гб|)г) Гакона.
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зрозуміло, що гаданий шведський [уппландськийі ярл Гакон і 
норвезький ярл були однією і тією самою особою, а саме 
норвезьким ярлом Гаконом Ейрікссоном.

Чи можна ототожнювати ярла Гакона Ейрікссона з варязьким 
князем Якуном з ПВЛ? Київський літопис (ПВЛ) вказує на одну 
характерну рису цього варяга: текст «и бЬ Якун сь лЬпь» 
пояснюється вченими двояко. Одні інтерпретують слово «сьлЬпь* 
як ♦СЬЛЬП'Ь», тобто «сліпий», інші — як «ст> лЬпь», тобто 
♦статний» («і був Якун статним»). Звичайно, дуже важко уявити 
сліпого вікінґівського командувача, хоча ірторія знає сліпих 
командирів (скажімо, венеціанського дожа Енріко Дандоло 
[1192— 1205) у четвертому хрестовому поході), однак ретельне 
й широке вивчення давньоскандинавських текстів не виявило 
жодної згадки про сліпого ярла Гакона першої половини XI ст. 
Ясно, що якби такий сліпий вікінґівський командир існував, про 
нього мусила б зберегтись якась пам’ять не лише серед людей 
його оточення, а й серед іноземців, з якими він контактував.

У своїй «Сазі про Гаральда Сіґурдарсона» (розд. 40 та 41) 
Сноррі Стурлуссон пояснює, чому тогочасний київський руський 
літописець вжив щодо Якуна, варязького князя, слово «лЬпь» 
(«статний»). Ось що ми читаємо в «Крузі земному» про двох 
нащадків ярла Гакона Ейрікссона28*.

Про Ейндріді Ейнарссона29:
Еіпагг ратЬапкеї/їг \аг гіка5Іг Ейнар Пузотряс був

hann atti Bergljótu, dettur Накопаг його дружиною була Берґльот, дочка Ярла
lendra manna і Pràndheimi...

наймогутнішим 
лендрманном в Трондгеймському регіоні...

jarls... Eindriói var pà alroskinn, 
sonr peira. Mann atti pà Sigripi, 

dóttur Ketils kàlfs ok Gunnhildar, 
systur-dóttur Haralds konungs. 

Eindriöi haföi friöleik ok fegrd 
a f módurfrandum sinum, Hàkon jarli 
eòa sonum Hans...

Гакона... Ейндріді, їхній син, був дорослим,
він одружився з Сіґрід,
дочкою Кетіля Теляти і
Гуннгільди, дочки сестри конунґа Гаральда.
Ейндріді успадкував статність і пригожість
від материного роду,
ярла Гакона та його синів...

Про ярла Орма Ейлівссона30:
Ormr hèt pà jarl à UpplQndum. Módir 
hans var Ragnhildr, dóttir Hàkonar 
jarls ins rika;

В той час Орм був ярлом 
в Уппльонді; його матір'ю 
була Раґнгільда, дочка 
ярла Гакона Могутнього;
Орм був найвидатнішою людиною. 
Саме тоді в Ядарі (Єрені) на сході 
в Солі жив Аслак Ерлінґссон; 
він був одружений з Сіґрід, дочкою

Ormr var inn mesti àgatismadr, pà 
var à Jaóri austr à Sóla Àslàkr 
Erlingsson.

Hann atti Si gridi, dóttur Sveins
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jarls Hàkonarsonar. ярла Свейна Гаконарсона31.
Gunnhildi, aóra dóttur Sveins jarls, atti Ґуннгільд, друга дочка ярла Свейна, 
Sveinn Ülfsson Danakonungr. була замужем за Свейном Ульвссоном,

королем
Slikt var ajkvcemi Hèkonar Данії32.
jarls f>à і Nóregi okmartannat Всі вони були нащадками ярла Гакона

в Норвегії...
gofugra manna, ok var att su qll і увесь рід був набагато статнішим від решти
miklu friöari еп annat mannfólk, людей, і більшість з них були наділені великою
okflest atgervimenn miklir, еп фізичною досконалістю,
alt gqfugmenni. і всі були видатними [людьми].

Це означає, що клан ярла Гакона зажив слави за свою 
♦статність»! Звідси зрозуміло, чому тогочасний києво-руський 
літописець ПВЛ, описуючи свого героя, вживає визначення «сь 
лЬпь* («цей статний чоловік*)33.

Якуна в ПВЛ названо «князем» і в такий спосіб прирівняно 
до Ярослава; отже, він мав належати до правлячої династії. З 
усіх відомих ярлів Гаконів лише ярл Гакон Ейрікссон, член 
давньоскандинавської династії Семінґів, відповідає таким 
вимогам34.

В тому місці ПВЛ, де йдеться про битву року 1024-го, 
повідомляється, що Якун помер невдовзі після повернення 
«з-за моря*. Дійсно, ярл Гакон Ейрікссон помер приблизно через 
чотири з половиною роки, 1029-го.

У звіті про свою місію до Скари (Вестер Йотланд) близько 
1023 року, поданому у формі поеми («Austrfararvisur*, строфа 
19), скальд і дипломат Сіґват Тордарсон інформує Олава Святого 
про «зраду» в Русі (очевидно, по відношенню до Олава Святого) 
(Btt... Eiriks — «роду Ейріка» (тобто клану Семінґів ярла Ейріка 
Гаконарсона), якого Олав Святий був вигнав з Норвегії 1014 р. 
Зрозуміло, що це стосувалося і нашого ярла Гакона Ейрікссо- 
на — Якуна в давньоруських джерелах. Тому немає жодних 
сумнівів, що Якун «сь лЬпь* з давньоруських джерел мусить 
бути ототожнений з ярлом Гаконом Ейрікссоном скандинавських 
джерел (рунічних написів і «Круга земного»). Побоювання 
Фрідріха Брауна щодо розбіжностей між давньоскандинавськими 
та давньоруськими джерелами, принаймні в цьому випадку, на 
Щастя, не справдилися.

Інґлінґи та Семінґи — два історично засвідчені харизматичні 
клани Скандинавії — вже з першої появи на історичному кону 
в X ст. виборювали гегемонію в Норвегії. Згідно з традицією, 
Інґлінґи, з провінції Вестфолд (тобто на західному узбережжі 
Осло-Фйорду), були «шведського» походження (з Уппсали).
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Семінґи походили з Гладіру в Трондгеймфйорді; можливо, вони 
прийшли до Норвегії раніше за Інґлінґів.

Перший, точно визначений член клану Семінґів, Гакон 
Ґрьотґардссон , був союзником вождя клану Інґл інґів , 
«об’єднувача Норвегії», Гаральда Прекрасноволосого (пом. 945 
року). Згодом вони скріпили свій союз через шлюбні зв’язки; 
Гакон видав свою дочку Асу заміж за Гаральда35, а син Гакона, 
Сіґурд, одружився з онукою Гаральда Берґльйот (від його дочки 
Алов агЬоО36.

Історично засвідчений конфлікт між двома кланами почався 
963 року, коли норвезький король Інґлінґ Ейрікссон Сіра Шкура 
(бл. 960—970) убив Сіґурда Гладаярла. Син Сіґурда, Гакон 
Сіґурдарсон Гладаярл, вступив у спілку з данським кланом 
Скйолдунґів. У 970 році він помстився за смерть свого батька і 
захопив всю владу в Норвегії; а проте утримався від титулу 
конунґа, зберігаючи титул ярла. Це стало прецедентом на 
шістдесят подальших років норвезької історії, аж до 1030 року. 
Влада переходила від Інґлінґів до Семінґів:

Семінґи Інґлінґи
970—995 Гакон ярл Могутній
995—996 Ейрік Гаконарсон та 

Свейн Гаконарсон
995— 1000 Олав Трюґґвасон

1000— 1014 Ейрік Гаконарсон та 
Свейн Гаконарсон

1014— 1016 Свейн Гаконарсон та 
Гакон Ейрікссон

1015— 1029 Олав Гаральдссон Гельґі
1028— 1029 Гакон Ейрікссон

1030 Олав Гаральдссон Гельґі

Інґлінґ Олав Трюґґвасон вперше познайомився з христи
янством на Британських островах під час своїх вікінґівських 
походів і прийняв хрещення близько 994 року. Це внесло ще й 
конфесійний аспект в боротьбу між двома кланами, виливаючись 
у протистояння давнього Германського язичництва і христи
янства. Остаточна перемога Інґлінґів привела до християнізації 
країни.

Вигнанці-Семінґи, звичайно, знаходили прихисток і можливості 
для своєї діяльності — або в самій Данії, або ж у походах данів, 
особливо до Англії. Інґлінґи традиційно обирали собі службу у 
Швеції або Новгороді. Згодом Гаральд Суворий (пом. 1066 р.)
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проклав шлях для служби в імперському варязькому корпусі в 
Константинополі.

Гакон Сіґурдарсон зажив шани як на батьківщині, так і на 
чужині; йому присвоїли епітет inn riki, — «Могутній». Хоч він 
і спирався на підтримку данських королів (Гаральда blatQnn, 
бл. 940—985, Свейна tjuguskegg, 985— 1014), однак зберіг повну 
незалежність в тій частині Норвегії, що не була окупована 
данами. Він видав заміж своїх дочок за представників провідних 
норвезьких кланів: Берґльйот — за Ейнара Ейндрідасона 
Пузотряса з Трондгеймського регіону і Раґнгільд — спершу за 
свого дівера Тіденда-Скопті Скаґасона з Мера (Мьоре), західно- 
норвезького узбережжя, а після його смерті 973 року — за 
Ейліва з Уппльонду. Сам Гакон мав за жінку, з-поміж інших, 
Тору — дочку можновитого Скаґі Скоптсона, батька вже 
згадуваного Скопті. Гакон Сіґурдарсон був підступно вбитий під 
час боротьби з Олавом Трюґґвасоном (у 995 році). Двоє його 
старших синів — Ейрік (963— 1024) і Свейн (пом. 1016 р.) — 
змогли утриматися в Норвегії лише рік після смерті свого батька 
(995—996 pp.).

Колесо фортуни знову повернулося до Інґлінґів. Ейрік помер
1014 року, а його син Гакон, захоплений в полон Олавом 
Святим, змушений був заприсягнути, що ніколи не бороти
меться проти нього (Олава). Ярл Свейн утік до свого тестя, 
шведського короля Олава Скаутконунґа, котрий обіцяв йому 
допомогу, однак у Свейна не було грошей для підготовки 
походу. Саме в цей час київський князь Володимир Великий 
готував похід проти свого непокірного сина Ярослава з 
Новгорода і послав «за море» людей, аби закликати варягів. 
Смерть Володимира невдовзі після прибуття варягів 15 липня
1015 року поклала край цьому конфліктові. Безчинства варягів 
у Новгороді (вони збезчестили «заміжніх жон») спричинили 
до їхнього забиття «на Поромонову дворі»37. З праці Сноррі 
Стурлуссона стає зрозуміло, що командиром варязьких най
манців міг бути лише ярл Свейн Гаконарсон, котрий згодом 
став дівером Ярослава.

Після звільнення з полону ярл Гакон Ейрікссон поплив до 
свого дядька Кнута в Англію, де відіграв значну роль; він був 
офіційним королівським командувачем обороною країни од 
вікінґівських набігів. Між тим, саме 1024 року Ярославові 
знадобилася дружина для боротьби проти свого брата 
Мстислава. Він звернувся до одного з найбільш відомих і 
загартованих у боях скандинавських піратів — ярла Гакона

7-142
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(Якунь князь Варяжьскьій)38, небожа свого дівера і союзника з
1015 року ярла Свейна. Зрозуміло, що ярл Гакон не міг вирушити 
на Русь без згоди Кнута. Очевидно, Кнут мав вагомі причини, 
аби побоюватися зростання могутності Мстислава Тмуторокан- 
ського, бо в 1024 році досяг з Ярославом певної домовленості.

У цитованому вище напису зустрічається ім’я Орма. 
Очевидно, що він ідентифікується з Ормом, згадуваним Сноррі 
Стурлуссоном у «Крузі земному»39. Він був сином тітки ярла 
Гакона (дочки Гакона Сіґурдарсона) від її шлюбу з Ейлівом 
Уппльондським. На жаль, про Орма мало що відомо. Він був 
одружений з Сіґрід, дочкою ярла Фінна, одного із семи синів 
впливового Арні Армодссона з Ір’яру/Ерланду (Північний 
М ер р )40. Як сам Арні, так і його сини були друзями і 
прихильниками Інґлінґа Олава Святого. Тому й не дивно, що, 
коли одноутробний брат Олава Святого, Гаральд Суворий став 
королем Норвегії (1047 р.), він призначив Орма, зятя Арні 
(знову-таки в Уппльонді), верховним ярлом. Він не змінив свого 
вибору навіть тоді, коли інший син дочки ярла Гакона, Гакон 
Іварссон (пом. 1067 р.), погрожував через це розірвати з ним 
стосунки. Ярл Орм помер 1049 року.

Ми гіпотетично визначили дійсну батьківщину ярла Гакона — 
батька Ассура — з напису и  617 і Орма — батька Сіґрід — з 
напису Бо 101. Очевидно, що напис Бо 101 мав бути вирізьблений 
невдовзі по смерті Орма (1049 року), на початку 1050-х рр. 
Напис и  617 можна віднести до цієї ж приблизної дати.

Варяги, котрі діяли на Русі, не були виключно шведами. їх 
наймали по всьому Балтійському регіону з усіх скандинавських 
народів. Типовими представниками варягів на Русі за часів 
Ярослава Мудрого були не шведи, а норвезькі Семінґи і колишній 
Гладаярл Гакон, який в той час служив данському королеві 
Англії Кнуту Великому.

З приводу створення Печерського монастиря Богородиці, в 
київському «Патерикові» згадується якийсь Шимон — найщедрі- 
ший благодійник. Його виведено як сина Африкана, князя «вт> 
земли Варяжьской», брата «Якуна Сліпого», явно того самого 
Якуна, що про нього йдеться в ПВЛ (див. вище с. 440). Шимон 
прибув на Русь у пошуках прихистку, вигнаний дядьком разом 
з братом Фріандом по смерті свого батька зі своїх володінь41.

В генеалогічній таблиці клану Семінґів є Альрік (з написів 
Бо 101 та Бо 106), син Сіґрід (правнуки ярла Гакона) від її



першого чоловіка Сп’юта. Через свого вітчима Сюґрьода він 
вступив у зносини з родом ярла Гакона: Сюґрьод був братом 
Ґіннлауґи з Бру в Уппланді, котра стала дружиною Ассура, 
сина ярла Гакона.

Стендер-Петерсен ідентифікує цього Альріка як Африкана з 
♦Патерика», засновуючись на тому, що Вільгельм Томсен 
ототожнює імена Альфрек і Альрік42. Він визначає синів Афри- 
кана/Альріка як Сіґмунда і Фріанді43. Однак це припущення не 
витримує критики. Якщо Альрік з написів Sö 101 та Sö 106 
ідентичний Африканові з «Патерика», то він, отже, мусив бути 
братом ярлові Якуну/Гакону. В дійсності ж натомість він постає 
як небіж невістки Гакона. Нарешті, ярл Гакон помер 1029 р., 
тоді як Альрік не міг народитися раніше 1036 року. Ярл Гакон 
не міг вигнати синів свого небожа, адже за його життя небіж 
не тільки ще не був одружений, а навіть не народився.

Орієнтиром в ідентифікації особистостей з матеріалом 
«Патерика» досі лишається стаття Федора Брауна, опублікована 
1902 року. Він пояснює варязьке ім’я «Африкан» як архаїчну 
вимову на сьодерманландському діалекті давньошведської мови, 
де casus obliquus* від *Afreki (основа / - а н / )  був *afrekqL(sorì) 
>afrikan. Далі Браун доходить висновку, що Ф ріанд з 
«Патерика» є не ім’я власне, бо воно не засвідчене скандинавами, 
а іменникова форма від дієслова friä- «любити», що в окремих 
давньоскандинавських джерелах означало «небіж». Не можна, 
згідно з Брауном, поєднувати ім’я Шимон (або Симон з 
«Патерика») з іменем Сіґмунд з фонетичних причин. Початкова 
s , за Брауном, відбиває вимову в Сьодерманланді звуку / s /  
перед / і / .

Укладач оповіді про будівництво Печерського монастиря 
Богородиці мав у своєму розпорядженні варязькі тексти зі слів 
варягів з таким змістом: «Якун вигнав свого friändi [тобто 
небожа] на ім’я Симон Afrekgtsom. Однак укладач, не знаючи 
скандинавських мов, перетворив означення friändi, «небіж», 
на ім’я власне. Звідси й з’явилося ім’я Фріанд у Симонового 
брата44.

У праці Мацея Стрийковського, польсько-литовського історика 
XVI ст. (пом. бл. 1582 р.), йдеться про те, що Ярослав «прикликав 
на допомогу Jakuja (в руському написанні Afrika Akuna), князя 
Ворягімовського, згідно з Мєховітою [<Длугошем. — О. Я.], чи
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[за іншими джерелами] [варязького] князя»45. На жаль, лишається 
все ще неясним, з якого джерела Стрийковський почерпнув 
подвійне ім’я А ф рік Акун. Іоанн Длугош (пом. 1480 р .)46 
натомість вживає форму «Якви» (ducem Vorahunorum Jakvy). 
Форма Африк заслуговує на увагу, оскільки вона послужила 
Браунові за основу імені Африкан з «Патерика». Руське джерело, 
яке використав Стрийковський, мало, очевидно, такий текст: 
«Ярослав прикликав на допомогу Африка і [Я]куна». Дослідження 
Брауна не втратили сили. На їх основі можемо приблизно 
реконструювати цю подію: ярл Якун/Гакон (нар. бл. 997 р.) мав 
брата на ім’я *Afreki (не засвідченого скандинавськими дже
релами), котрий народився дещо раніше (прибл. 990/995 рр.). 
Цей Афрекі помер молодим, імовірно, до 1028 року, однак 
перебував на Русі разом з Якуном/Гаконом у 1024 році. Коли 
Гакон відвоював владу в Норвегії (1028—1029 рр.), він прогнав 
сина Афрекі, мабуть через те, що його батько був у спілці з 
Олавом Святим (союзником і родичем Ярослава Новгородського). 
Звали того сина Шимон47; він був ще хлопчиком перед ініціацією 
і мав не більше дванадцяти років (нар. бл. 1016— 1020 рр.).

Шимон прибув на Русь невдовзі після 1030 року на службу 
до Ярослава. Ярослав «дасть ero сьінови своєму Всеволодя, да 
будеть старЬй у него»48. Всеволод народився 1030 року. Коли 
Всеволод був уже князем у Переяславі (1054 р.), Шимон «пріать 
же велику власть от Всеволода».

Шимон брав участь у битві з половцями на річці Альті (1068 р.) 
і був тяжко поранений49. Його вилікував Антоній Печерський 
(пом. 1073 р.). На знак подяки Шимон подарував Антонієві 
золотого пояса «имуще вЬса 50 гривень злата»50 для будівництва 
Успенського собору51. Будівництво розпочалося 1073 і 
завершилося 1078 року52. Шимон, якому після хрещення у 
православ’ї Антоній присвоїв ім’я Симон53, був одним з перших, 
кого поховали в соборі. Він помер, скоріше за все, невдовзі після 
1078 року.

Шимон-Симон був першим благодійником Києво-Печерського 
монастиря, який не належав до правлячої на Русі династії, хоча 
й перебував у родинних стосунках з нею. Навернений з 
католицизму до православ’я (після 1054 р.), Симон був також 
першим, хто попросив і одержав від ігумена Печерського 
монастиря письмове відпущення гріхів для себе та своїх 
нащадків54. Копію такого відпущення вкладали в руки кожному 
з померлих членів клану Симона перед похованням.



У «Патерикові» згадується і син Шимона-Симона Георгій55. 
«Георгій, сьінь Симоновь, внукь Африкановь». Він також зазначений 
у свідченні, «що стосується запечатування домовини отця нашого 
преподобного Феодосія Печерського»56, де його явно сплутано з 
тим Георгієм, що постає із свідчення гіро будівництво Печерського 
монастиря Богородиці. Київський літопис також розповідає про 
запечатування домовини Феодосія Печерського (благородним 
металом) і датує цю подію 6638/1130 роком. Там сказано: «Георгий 
Шимоновичь Ростовьскьій тьісячкьій...»57 запечатав могилу Феодосія, 
ігумена Печерського, за часів ігумена Тимофія».

У переказі в «Патерикові» згадано високу посаду, на яку 
призначив Георгія Шимоновича князь Юрій Долгорукий Моно- 
махович після того, як захопив Київ 1149 року. Приблизно в 
той самий час (1149— 1150 чи 1 155— 1 157 рр.) Георгій 
Шимонович подарував Печерському монастиреві іншого дарун
ка — цього разу п’ять сотень гривен срібла і п’ятдесят золота58.

Хоча автор цієї оповіді і поєднує Георгія Шимоновича 1130/
1149— 1157 рр. з Георгієм Шимоновичем з битви на річці Альті 
(1068 р.), це явна помилка. Коли помер його батько, невдовзі після 
1078 року, Георгію Шимоновичу було від двадцяти до тридцяти 
років. Симон помер, коли йому виповнилося за шістдесят; тому в
1150-х нашому Георгієві мало б сповнитися не менше за 110— 120 
років.

Логічніше припустити існування двох Георгіїв Шимоновичів, а 
отже, і двох Симонів. Георгій Шимонович II з 1 1 3 0 /1150-х рр., 
якому Мономах (бл. 1113 року) доручив свого юного сина 
Георгія/Юрія (нар. бл. 1090 р.), можливо, був онуком Георгія 
Шимоновича І, котрий одержав благословення Феодосія 
Печерського (пом. 1074 року). На жаль, у джерелах немає 
свідчень59 про нього чи про його сина Шимона (II). '

Георгій Шимонович (II) став «кормильцемь» Юрія Моно- 
маховича бл. 1113 року. Оскільки Юрій народився близько 1090 
року60, Георгій повинен був народитися перед 1090 роком, а в 
1113-му мати принаймні тридцять років. Отже, він мав 
народитися десь на початку 1080-х рр.

Дані топоніміки підтверджують присутність членів клану 
Семінґів на Русі. На території Володимира-на-Клязьмі, Москов
ської і Калузької областей, в районах Смоленська, Мінська, 
Пскова зустрічаються населені пункти, що мають у назві 
кореневу форму СЄМЯҐ-/СЄМІҐ-,  явно похідну від «семінґ»61.
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'Таблиця 16. Я к ун  ( Гакон) та Сем інґи

Гакон  Ґр ьо тгар д ссо н  
ярл X

Аса 
- Г аральд  

П р ек р асн о во л о сн й  
К Н 8 7 5 — 9 45

Ґр ьо т ґар д Г ер л ау ґ Унн
-Г р о л ь в

А са
Кетілл ( п о М р . )

Гакон ярл Г 9 7 0 — 99 5  
~ 1) Н евід  ; - 2 )  Т ора С к а ґад о тт ір ; 
~ 3) Н е в ід .;-4 )  Н евід .; 5) Н евід .

Ґ р ь о т ґа р д

Р е н н в ей г
-Т о р ґр ім

1
Е й рік  (н ар . 963 . 

пом. 1024 р .)
■ Ґю да. доч. С вем на 

К Д  9 9 5 — 1014

Г ем інґ С вей н  (п ом . 1016 р .) Б ер ґл ьй о т
Ярл Г 9 9 5 — 996; 1000— 1015 -Е й н а р

на Р усі —  1015 р. Т ам б ар скел ф ір
-Т о л м ф р ід . доч . О л ав а  С к а у тк о н у н ґа ,

К Ш  9 9 5 — 1 0 2 0 /2 2

Е рлен д

А ф р е к і/А ф р и к а  н 
(н ар . бл . 9 9 (5 /9 9 5 )  
на Р у с і —  1024 р.

Гакон (н ар . 997 , пом. 1029 р. 
в А нглії). Ярл Г 1014— 1016; 

1028— 1029; на Русі —  1024 р. 
( =  Я кун) 0  16, 617 ; S m  76

Шнмон (нар. бл. Ботгільд 
1 0 1 6 /2 0 , пом. ~Галіиу- 

бл. 1078 р.. Ульв
діяв на Русі, 

командир князя 
Всеволода 

(пар. 1030, пом. 1093)

Ульв 
нар. бл. 1013/15 
діяв в 
Англії 
So 260

Ассуі
пар.
1015 20 

діяв в 
Англії 
U 617

С іґр ід  Гуннгільда Г олм ґеир  
- А с л а к  -С в е й н  3,.^РУ

Е р л ін ґссо н  У львссон  • М ора (S o)
К Д  1047— So 101;

1074 U 617
~ бл. 1035 

Ґ іш ілауґ U 
і Бру; U 617

‘V,7 Ciorj) 
з М ора 
So 101 
U 617

Р аґн г іл д  
-  1 ) Т іденда- 

—  С копті 
- 2 )  Е й л ів

2
О рм  
пом. 
►49 р .) 

So  101
xk

Сіґрід P an ia  
~ 2 ) ол.~С вейн 

, 1 0 3 5 /4 0  
І - іГ б л .  1035 

Сп’ют з К'юли 
(So), діяв в 

Англії. S5 101. 106

5
С іґр ід

Твар

Омунд Гакон (пом. 1062) 
Ярл У(Н) 1049— 1062 

-Р аґн гільда . доч.
рол я

М аґнуса Доброго, ко- 
>ля Д  та Н (1035— 1047)

Георгій  (н ар . бл. 1 0 4 0 /5 0 ,  пом. бл . 1100) 
д іяв  на Русі

Ш им он (н ар . бл. 1 0 6 0 /7 0 )  
д іяв  на Русі

Георгій  (н ар  бл . 1 0 8 0 /9 0 .  пом. п ісля 1157) 
ком ан ди р  (з  1113 р .) і регент  С у зд ал я  

(1 150 — бл. 1157)

С ко р о ч ен н я ; 
Я рл Г — Гладір  
Ярл У (Н ) —  Уп

А льрік з К 'ю ли  (S o ) 
So 101. 106

М у н ан  А стр ід

К Д  —  ко р о л ь  Д ан ії 
К Н  —  ко р о л ь  Н о р вегії 
К Ш —  ко р о л ь  Ш вец ії

п льонд  (Н о р в ег ія )
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РОЗДІЛ СІМНАДЦЯТИЙ

Інґвар-мандрівник та його похід 
до Серкланду (1041)

Ким був Інґвар-м анД рівник?

Шведська епіграфіка подарувала історіографам Швеції скарб 
У вигляді двадцяти п’яти каменів, присвячених події, що її жодне 
з відомих тогочасних інших шведських джерел навіть не згадує1. 
Принаймні ще дев’ять рунічних написів пов’язані з цією подією, 
тож очевидно, що йдеться про досконало задокументований 
епізод. Жодна тогочасна подія шведської історії не залишила 
такої кількості викарбуваних у камені свідчень.

Згадана подія — це похід Інґвара(Уп§уагг/іпдуагг) на Схід, 
про що шведська епіграфіка свідчить так званими «Іп§уаг-8Іепата», 
«каменями Інґвара»2. Коли в шведських джерелах не знайшли 
підтвердження походу Інґвара, звернулися до ісландських зібрань 
скандинавських традицій і здобули успіх, відкривши важливу 
^формацію в трьох ісландських літописах під роком 1041-м3. 0
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[=obiit/andaôiz] Yngvar hinn vidfçrli, «помер Інґвар мандрівник» 
(Annales regii), 0  [=obiit/andadiz] Yngvar vidforle, «помер Інґвар 
мандрівник» (Lögmanns-annall), Andadiz Ynguar vidforli (Flatey- 
jarbók Annali), «загинув Інґвар мандрівник».

Усі три, очевидно, спиралися на одне й те саме джерело, 
яке не збереглося — перший ісландський літописний звід Стурли 
Тордарсона (пом. 1284 p.). Ті самі відомості про смерть Інґвара 
наводяться у «Сазі про Інґвара-мандрівника»: «Епп ра er Ynguar 
andadizt, uar lidit fra burd Jhesu Christi MXL ok einn uetur», «І коли 
Інґвар загинув, минуло 1040 і ще один рік після різдва Ісуса 
Христа»4. А що саґа про Інґвара була написана в XIV ст., то 
освічений автор напевно взяв факти з літописів. Отож його 
повідомлення не має незалежної цінності.

Однак звернімось до цієї окремої саґи про Інґвара, єдиної 
ісландської саґи із шведським героєм. Вона має назву «Саґа про 
Інґвара-мандрівника»5, і, як і в більшості саґ, автор у неї невідомий. 
Написано її було десь у XIV ст., а збережений пергаментний 
список датується перед 1400 роком (AM 343а, 4t0). /

Згідно з невідомим автором саґи, Акі, дід Інґвара, був( не 
членом правлячої уппсальської династії, а к д /д ^ і  (військовим 
ватажком або «командувачем») короля. Він забажав узяти собі 
за дружину неназвану дочку короля Уппсали Ейріка Сіґрселі 
(957—995), але отримав відмову через своє не досить знатне 
походження. Дівчину віддали натомість за неназваного в творі 
принца з Ґардарікі. Коли молодята мандрували на батьківщину 
принца, Акі із засідки вбив свого суперника і втік із дівчиною, 
з якою взяв шлюб усупереч волі короля.

Продуктом цього забороненого шлюбу став Еймунд, батько 
Інґвара. Еймунд мусив також покинути Швецію, щоб підтримати 
дружні стосунки з Інґіґердою, дочкою Ейрікового наступника, 
короля Олава Скаутконунґа. Після того як Інґіґерда вийшла 
заміж за Ярицлейва (Ярослава) з Гольмґарда (Новгорода), 
Еймунд поступив на службу до цього князя, допоміг йому в 
боротьбі з його братом Буріцлейвом і зажив великої слави. 
Невдовзі після свого повернення до Швеції він одружився з 
дочкою якогось поважного чоловіка і народив собі сина, Інґвара.

Такий переказ походження Інґвара-мандрівника, згідно з 
саґою про нього.

У науковій літературі існують три теоретичні напрямки щодо 
походження Інґвара. «Консервативний» напрямок вважає, що 
факти саґи відбивають усну традицію (родовід А); серед



науковців, які дотримуються цього погляду, можна назвати O t t o  

фон Фрізена і — пізніше — Олену Олександрівну Мельникову6.
У 1968 році Суне Ліндквіст висунув іншу теорію7, як наслідок 

розпочатого Еліасом Вессеном перегляду хронології каменів 
Інґвара. Після порівняння структурних і піктографічних 
елементів каменів Інґвара з каменями, що розповідають про 
діяльність Кнута Великого в Англії (зокрема, останні данини 
англійців, 1018 р.), Вессен дійшов думки, що перші камені слід 
датувати десь двадцятьма роками раніше, швидше 1020-ми, а 
не 1040-ми. Ліндквіст відсуває цю дату ще далі, до 1010-х. А 
оскільки, за саґою, Інґвар загинув у двадцятип’ятирічному віці, 
то він не міг бути сином Емунда Олавссона, але був сином 
іншого Емунда, сина короля Ейріка Sigrsaeli 990-х років (родовід 
Б). Існування цього брата Олава Скаутконунґа, котрий правив 
до нього в Уппсалі, було теоретично обґрунтовано досліджен
нями Лауріца Вейбулля (1911) і Й. Свеннунґа (1966)8.

Третю гіпотезу щодо походження Інґвара висунув Ф. Браун, 
цілковито спираючись на рунічні написи (камені U 513 і 540; 
So 179 і 279)9. Згідно з ним, Інґвар був сином шведського короля 
Емунда Поганого (1047/1050— 1060) і онуком Олава Скаут
конунґа (родовід В). Отож родинні зв’язки виглядають так (за 
трьома родоводами):
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Таблиця 17
Родовід А

Ейрік Сіґрселі 
(пом. 995 р.)

Родовід Б
Ейрік Сіґрселі 
(пом. 995 р.)

Одав дочка Емунд • Олав
Скаутконунґ кор. Уппсали Скаутконунґ
(пом. бл. 1020/ —'Акі пом. бл. кор. Західн.
Ю22 р. 990-х Ґаутланду

пом. 1020/ 
1022Еймунд Інґвар

Родовід В
Олав Скаутконунґ 

(пом. бл. 1020/1022 р.)

Емунд 
пом. 1060 р.

Інґвар

Інґвар

Автор саґи наводить ширші подробиці про історію Інґвара 
та ісландських оповідачів саґи10:

«І цю саґу ми почули й переписали зі списку Одда Монаха 
Мудрого [прибл. 1170— 1180 рр.], котрий записував перекази, 
почуті від досвідчених людей, яких він згадує у своїх списках,
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а списки пересилав він Йонові Лоптссону [пом. 1197 p.] і Ґіцуру 
Гальссону [1126— 1206]. Вони, дослідивши [його записи] 
ретельно, додавали те, чого бракувало.

Одд Монах сказав, що почув цю історію [про Інґвара 
мандрівника] спершу від священика на ім’я Іслейв, потім від 
Ґлума Торґільссона і, нарешті, від якогось Торіра.

Він [Одд Монах] вибрав з їхніх розповідей те, що йому здалося 
найзначнішим.

Іслейв розповів, що почув саґу про Інґвара від купця, який 
свідчив, що її розповідали при дворі короля Швеції.

Ґлум засвоїв [цю історію] від свого батька; Торіра навчив [її] 
Клакка Самссон, а сам Клакка почув її від свого прадіда».

На жаль, освічений автор саґи про Інґвара не вказує, чи 
Одд Монах записав насправді всі три версії (чи просто обмежив
ся згадкою про них). Але він робить одне важливе свідчення11:

«Нам відомо, що деякі оповідачі саґи вказують, ніби Інґвар 
був сином [короля] Енунда Олавссона [пом. 1060 p.], оскільки 
вважають почеснішим для нього зватися королівським сином. І 
[вони кажуть, що] Енунд охоче відмовився б від свого 
королівства, якби йому дозволили викупити життя Інґвара, бо 
всі шведські вожді воліли бачити його [Інґвара] за свого короля.

Утім, є й інші, котрі доводять, що Інґвар не був сином Еймунда 
Олавссона.

[Усім їм] відповімо так: у Еймунда Олавссона був син, якого 
звали Енунд [а не Інґвар].

Він [Енунд] багато чим нагадував Інґвара, як удачею, так і 
постійними мандрами.

Про це сказано в книжці під назвою «Діяння саксів» [= Адам 
Бременський, «Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontifïcum», бл. 
1073— 1076], де, зокрема, пишеться: «Fertur quod Emundus rex 
Sueonum misit filium suum Onundum per Mare Balzonum, qui 
postrem[o] ad Amazones [veniens], ab eis interfectus est»12.

(«Оповідають, що Емунд, король Шведів, послав свого сина 
Онунда через море Балтійське; опісля він, прибувши до 
Амазонок, був ними вбитий»).

Ніколи не робилося спроб проаналізувати зібрані тут свідчен
ня. Насамперед зрозуміло, що саґа про Інґвара була вже відома 
в Ісландії в другій половині XII ст., чи принаймні в інтелекту
альному центрі, Тінґейрарському монастирі (домі бенедиктинців, 
заснованому 1133 року, найстарішому в Ісландії) на півночі країни, 
в єпархії Толар. Тінґейрарська літературна школа, що пропо-



відувала агіографічний стиль, підтримувала зв’язки з історично 
орієнтованими науковцями з Одді на півдні. Саме до південних 
спадкових вождів, визнаних авторитетів з питань традиції, 
зверталися за порадами і необхідними виправленнями. Двох 
найвпливовіших з них назвав Одд, монах з Тінґейрара, — Йона 
Лоптссона, онука першого ісландського історика Семунда 
Мудрого (пом. 1133 р.), і вихователя Сноррі Стурлуссона (пом. 
1241 р.) та Ґіцура Гальссона (1126— 1206), голови парламенту 
(lQgsggumaòr) протягом 1181 — 1200 рр.

Інформатори ж Одда Монаха, який був автором (латинської) 
саґи про Олава Трюґґвасона, навпаки, невідомі. Священик Іслейв 
і Торір зустрічаються лише у вищенаведеному фрагменті; Ґлума 
Торґільссона згадано також як інформатора Ґуннлауґа Лейвссона 
(пом. 1218/1219 р.)13, молодшого товариша Одда з Тінґейрара 
і автора іншої саґи про Олава Трюґґвасона. Хотілося б знати 
більше про версію Іслейва, що її розповідали при королівському 
шведському дворі, однак можемо принаймні взяти за факт те, 
що в Тінґейрарі, центрі ісландської літературної творчості в 
останні десятиліття XII ст., Інґвара знали як сина шведського 
короля Емунда (пом. 1060 р.).

Освічений укладач саґи знайшов два джерела, що примусили 
його відкинути оригінальну історію про Інґвара і створити нову, 
більш на часі. По-перше, він дізнався з «Діянь» Адама 
Бременського, що ім’я сина Емунда було Анунд, а не Інґвар, це 
випливало, в свою чергу, з припущення, що Емунд мав лише 
одного сина (насправді їх було шість). Другим джерелом була 
саґа про Олава Святого, зразка включеного до «Flateyjarbók». 
Невідомий за іншими джерелами Еймунд Акасон згадується там 
як вихователь святого короля. Наш освічений укладач вирішив, 
що цим Еймундом мав бути батько Інґвара.

Наслідком цього став родовід Інґвара, згідно з яким дід героя 
носив ім’я Акі, родовід, що не має підґрунтя в реальних 
джерелах, але є результатом часткових припущень автора саґи 
про Інґвара. Саґа була написана в Ісландії в XIV ст., у час, 
коли безнадійна політична ситуація вимагала романтичних 
настроїв і незвичайних подій у літературних творах. Саґа мусила 
розповідати про стародавні часи, чужі й далекі краї та надприродні 
істоти. Цей різновид саґи, sui generis* поєднання історичних
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* своєрідне (лат.).
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тем, постатей і реальних місць разом з казковими мотивами й 
назвами із стародавньої міфології, був охрещений наукою XIX ст. 
як Fornaldarsógur Nordurlanda, або легендарні саґи про стародавні 
часи в північних (тобто фантастичних) краях. З цією метою 
наш автор увів хороброго hqfdingi (ватажка) Акі, котрий, усупе
реч волі шведського короля, взяв за дружину королівську без
іменну дочку, вбивши суперника-принца. Такий мужній персо
наж, звичайно, якнайкраще підходив на роль діда для відчайдуш
ного героя, Інґвара.

Тепер авторові «Саґи про Інґвара» потребувався північний 
відтінок для своєї історії. В його розпорядженні була «Саґа про 
Еймунда» («Eymundar jjàttr»), частина збереженої версії саґи 
про Олава Святого.

Герой тієї історії, Еймунд Грінґссон, родич Олава Святого і 
втікач, провів кілька років з 1015-го по прибл. 1020-й на Русі 
як найманець у Новгородського князя Ярослава (пом. 1054 p.). 
Автор саґи або зігнорував ім’я батька Еймунда, Грінґа, або ж 
вирішив, що Грінґ — це було лише прізвисько (hringr, «кільце», 
таке насправді трапляється в північних джерелах), і запозичив 
героя саґи до свого твору. В такий спосіб подвиги Еймунда 
Грінґссона стали подвигами батька Інґвара. А співтовариш 
Еймунда Грінґссона, Ґарда-Кетіль (Русь-Кетіль), отримав ще 
важливішу роль у сазі про Інґвара14.

Коротше кажучи, генеалогічні свідчення із саґи слід від
кинути. Адже насправді нема підстав для того, щоб надавати 
Інґвару діда на ім’я Акі. Скоріше ми можемо покластися на 
шведську усну традицію, згідно з якою Інґвар Еймундарсон був 
сином короля Уппсали Емунда (пом. 1060 р.) і онуком короля 
Олава Скаутконунґа. Дані рунічних написів підтверджують цю 
традицію.

Ці дані можна знайти в чотирьох написах, два з яких походять 
з Уппланду (U 513, 540) і два — із Сьодерманланду (So 179, 
279):

1. U 513:
anuntr auk airikr auk hakun 
aukinkuar
rais[tu stain] |>in[s|a iftir raknar 
Ьічфиг sin. ku|> hialbi ant bans.

2. U 540:
airikr auk hokun auk inkuar aukk Ейрік, і Гакон, й Інґвар, і

Енунд, і Ейрік, і Гакон, 
й Інґвар
встановили цей камінь в пам’ять Раґнара, 
їхнього брата. Боже, допоможи його душі.
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rahn  (ilt| r
|)ou hi [itu r ita  stin  |>ino a t onunt 
bruj>ur JiaiRa
airiks auk sun ra h n h ilta |R ls 
ina hon uar|> |tau ||> r

[a] kriklati. kuj> hialbi hon salu ku|>s

3. So 179:

tula lit raisa stain |>insat sun sin 
h a ralt Ьгіф иг inkuars 
[метрично]:
|>aiR furu  trik ila

fiari a t kuli 
auk austarla  
I®) m i kafu. 
tuu sunarla.

4. So 279:

a i(rik R lit hak] ua (st)a(in |>ina 
at ikuar auk h a ra lt s)uni aim unt[aR  
|>aiR tu u )16 sun arla  a serk l (anti).

Раґнгільд 
звели цей камінь 
в пам'ять Енунда, 
брата Ейріка та інших 
і сина Раґнгільд15.
Він зустрів смерть 
у Греції (Грікланді).
Боже й Божа матір, допоможіть його душі.

Тола звеліла встановити цей камінь за її 
сином Гаральдом, братом Інґвара. 
[віршована частина] 
вони поїхали як dra:ngiaR (чи: члени 

молодшої дружини) 
далеко за золотом
і на сході
годували орлів (= убивали ворогів).
Вони загинули на півдні 
у Серкланді.

Ейрік вирізьбив цей камінь 
у пам'ять Інґвара і Гаральда, синів Емунда. 
Вони померли'6 на півдні у Серкланді.

Згідно з цими написами, Емунд, батько Інґвара, мав принаймні 
двох дружин, Раґнгільд і Толу, які народили йому шість синів. 
П’ять з них були від Раґнгільд, за порядком — Раґнар, Енунд, 
Ейрік, Гакон та Інґвар; Гаральд був сином Толи. Два старші 
брати, Раґнар і Енунд, померли ще до походу Інґвара (1041). 
Раґнар помер перший (місце його смерті не вказується), а за 
ним — Енунд, у Візантії. Його мати, Раґнгільд, та його брати 
(за віком) Ейрік, Гакон та Інґвар встановили йому пам’ятник 
(U 540).

Ейрік також встановив (бл. 1041 р.) пам’ятник Інґвару і 
Гаральду (So 279). Родина Інґвара походила з берегів озера 
Мелар у Сьодерманланді. Там, у місцевій церкві в Стренґнесі, 
й був установлений камінь власне в пам’ять Інґвара (So 279). 
Можливо, що Тола, мати Гаральда (nop. So 179), жила в 
Ґріпсгольмі. Родина напевно мала володіння і в Уппланді, 
оскільки пам’ятники на честь старших братів були встановлені 
в тамтешніх церквах: Раґнару в Рімбо (nop. U 513) і Енунду в 
Гусбю-Люгундрі (nop. U 540).



У 1910 році17 Фрідріх Браун порівняв список синів Е(й)мунда, 
котрі пережили Інґвара (згідно з каменями Інґвара), з іменами 
претендентів на шведський престол, які діяли протягом 1067— 
1080 років, після смерті короля Стейнкеля Рьоґнвальдссона 
(1056— 1067), а саме: Ейріка, Анунда, Енунда і Гакона. 
Дослідивши існуючі джерела18, Браун дійшов висновку, що ці 
два ряди виняткових («королівських») імен не були випад
ковими19. Існувала причина, чому пам’ятний напис U 540 було 
встановлено в місці під назвою Гусабю (husaby) — спеціальний 
термін для хуторів на королівській землі20 («офіційна спадщина 
уппсальських королів»)21. Браун запропонував поставити знак 
рівності між двома рядами імен, тобто Ейрік — Гакон та Енунд — 
Анунд. Зробивши це, він оголосив, що розкрив загадку 
походження Інґвара-мандрівника, який тепер постає як один 
із шести синів короля Уппсали Е(й)ріка Старого Олавссона 
(бл. 1050— 1056 рр.)22.

Загалом, я погоджуюся з його винахідливим вирішенням. Але 
його заява про те, що другий син Е(й)мунда, Анунд/Енунд, 
названий у праці Адама Бременського, невірна. Анунд помер/у 
Греції перед 1041 роком, як про це повідомляє U 540 (дир. 
також U 11, с. 426), і тому він не може бути Anunder a Ruzzia23 
(Анундером з Русі) Адама Бременського, оскільки той Анунд 
став королем Уппсали лише по смерті двох Ейріків, десь близько 
1068 року24.

Згадка Адама Бременського про Anunder-a a Ruzzia привертає 
нашу увагу, тому що недвозначно засвідчує, що Анунд зріс на 
Русі й перебував там до свого повернення до Уппсали. Можна 
наважитися на припущення, що батько Анунда довгий час жив 
на Русі й що саме там народився його син. Батько, вочевидь, був 
одним з двох старших синів Е(й)мунда, можливо, найстаршим, 
тобто Раґнаром, оскільки, як ми бачили, другий старший син, 
Анунд/Енунд, був пов’язаний не з Руссю, а з «Грецією» 
(Візантією), де він і помер25. На жаль, в U 513 не згадується 
місце смерті Раґнара, однак чому б старший син короля Уппсали 
не міг шукати щастя на Русі, так само як другий син у Греції й 
як мав невдовзі зробити третій син, Інґвар. Якщо це припущення 
вірне, то Інґвар пішов слідом за своїм старшим братом.

Згідно з Адамом Бременським, після смерті короля Стейнкеля 
Рьоґнвальдссона (1056— 1067; із західної йотської династії, що 
представляла нову християнську віру) 1067 року спалахнула 
боротьба між duo Негісі, двома Ейріками, котрі невдовзі наклали
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головою в битві26. З пропозицією Брауна вважати їх представни
ками стародавньої напів’язичницької династії та синами двох братів, 
Енунда Олавссона (1020— 1050) і Е(й)мунда Олавссона (1050— 
1056), можна погодитись27, це підтверджується й тим, що по смерті 
Раґнара та Енунда Ейрік Е(й)мундарсон лишився старшим братом 
і — звідси — спадкоємцем уппсальського престолу .

Після трагічної загибелі двох Ейріків (бл. 1067— 1068 р.) 
спробував свого щастя у правлінні (бл. 1068 р.) Гальстейн 
Стейнкельссон (з християнської західнойотської династії), однак 
невдовзі був скинутий язичницькими супротивниками. Згодом 
у Швеції з ’являється (бл. 1068 р.) Anunder a Ruzzia. Як старший 
небіж уппсальських братів, він мав перевагу перед своїм 
молодшим дядьком Гаконом у праві спадкоємності. Проте Гакон 
дуже швидко заступив його на місці короля Уппсали (в межах 
1068 р.), оскільки Анундера за відмову принести жертву 
язичницьким богам29 вигнали. Гакон був удатливішим: як 
повідомляє одне джерело, він правив протягом тринадцяти років 
(очевидно, 1068— 1080-го). Зв’язки між його кланом та Руссю 
поглиблювалися: Гакон узяв за дружину Еллісів (Єлизавету), 
дочку Новгородсько-Київського князя Ярослава (1014— 1054) й 
удову Гаральда Хороброго з Норвегії (пом. 1066 р.)30.

Згідно з саґою про Інґвара, у Інґвара був син на ім’я Свейн. 
Браун ідентифікує його з Блот-Свейном31, котрий відновив 
язичницькі жертвоприношення (blót-) в Уппсалі на кілька років 
(бл. 1090— 1099-го). Його заступив його син язичник Коль, 
прозваний шведами з Уппсали «Свейном àrsali*32.

Е(й)мунд був посланий своїм батьком королем Енундом, 
«Anunder a Ruzzia», до Квенланду/Фінляндії— «проти амазонок», 
як пише Адам Бременський, — щоб примножити державу. Там 
його отруїли близько 1070 року. Адам Бременський почерпнув 
інформацію про цей похід у свого сучасника, Адальварда 
Молодшого, єпископа Сіґтуни-Уппсали (1064— 1070/ 1071 )33 
німецького походження.
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Арабське дж ерело про руські походи на К авказ

У 1975 році Альф Тулін запропонував переглянути датування 
каменів Інґвара34, спираючись на опубліковане в 1953— 1958 рр. 
видатним сходознавцем Володимиром Ф. Мінорським35 нове 
арабське джерело стосовно Транскавказії. Тулін виснував, що



Олав Скаутконунґ 
Король Швеції 995— 1020/1022 

~ 1) Астрід, дочка короля ободритів; ~ 2) коханка
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Таблиця 18. Походження Інґвара (Інґвара-мандрівника)

2
Анунд Якоб Емунд Поганий; So 279; пор. Голмфрід їнґіґерд Астрід

u ' f f i r i l f Ä Ä  - « i s r  ' s , s e  ,s ä .
86179 1000—1016 1054 1029— 1030

I I  I 1 1 2

«Anunder a Ruzzia» Свейн
кор. Шв. 1068 («Блот-Свейн»)

кор. Шв. 1090— 1099

(«Свейн àrsagli») 
кор. Шв. 1090— 1099

похід Інґвара слід датувати приблизно 1030— 1033 рр. і ідо він 
був спрямований на південно-східне узбережжя Каспійського 
моря: Дербент (ал-Баб) і Шарван36. Слід погодитися з Туліним, 
ідо скандинавів, які діяли в Західній та Центральній Азії, могли 
називати в ісламських джерелах ar-Rüs (і можемо додати: 
тюркськ. > перськ. wrus37), оскільки вони проникли на схід через 
території, ідо належали Русі (й часто були на службі в того чи 
того правителя Русі).

Мінорський зробив відкриття, ідо турецький історик Агмад 
бен Лутфуллаг, відомий як Мюнеджім-баші («королівський 
астроном»), який помер 1113 р. гіджри (1702 р. н. е.), 
переписав арабською деякі невідомі джерела для своєї 
історичної праці («Gami* ad-duwal»). Серед них була й праця 
невідомого автора «Ta’rikh al-Bäb wa Sarwän» — місцева історія 
трьох східних мусульманських країн Кавказу, таких як ал- 
Б а б /Б а б  ал-Абваб (Дербент), Арран (Кавказька Албанія) і 
Шарван (Шірван). Мюнеджім-баші включив великий фрагмент 
із цього д ж е р е л а  до свого викладу . В супереч  його 
твердженню, що «Ta’rikh al-Bäb» було складено бл. 5 0 0 /



Ін ґвар -м ан др івник  та його похід до Серкланду (1041) 465

1106 р. гіджри, Мінорський справедливо зауважив, що дату 
створення праці слід віднести на тридцять років раніше (4 6 8 /  
1075 р. гіджри)38. Оригінальний арабський текст праці 
Мюнеджіма-баші ще тоді не був опублікований, однак 
Мінорський мав у своєму розпорядженні фотокартки з 
кращого стамбульського манускрипту «баті*  а(і-с1іша1» 
(бібліотека Топ-капи Сарая Агмада III, № 2954, копія 1116/ 
1704 р.), переписаного, як стверджують, з авторського 
примірника39.

Близько 1030 року в Кавказькому краї розрізнялося три 
культурні та політичні сектори: осідлий християнський 
сектор на заході, осідлий мусульманський сектор на сході 
і мішаний сектор — язичницько-християнський і осідло- 
кочовий. Християнський сектор включав у себе Вірменію 
на півдні та Грузію на півночі. Вірменія (очолю вана в
X ст. Великим Королем з Ані) швидко розпалася й була 
захоплена Візантійською імперією в часи Василія II (976— 
1025), Романа III (1028— 1034) і Константина IX Мономаха 
(1042— 1055). У Грузії в той самий час іверійсько-абхазькі 
королі продовжували будувати міцну об’єднану Грузинську 
державу.

Ал-Баб (Баб ал-Абваб/Дербент), Шарван і Арран були трьома 
мусульманськими державами в тій зоні. Дербентом довгий час 
правили воєначальники, що їх призначали халіфи для боротьби 
проти північних загарбників, переважно хозарів40. Один з тих 
воєначальників був прародителем клану Язидів із Шарвану, що 
дало підставу свого часу клану висунути претензію на Дербент. 
Династія Гашимідів, що незалежно правила ал-Бабом (Дер
бентом) з 869 року, брала свій початок з лав місцевої 
торговельної аристократії.

Місто Дербент мало найважливішу гавань на західному 
узбережжі Каспійського моря, і місцева торговельна аристократія 
визначала політику ал-Баба. Емір був властиво спадковим 
президентом аристократичної республіки41.

Як і будь-яка інша держава на Мусульманському кордоні, 
ал-Баб мав у своєму розпорядженні різні категорії воїнів, 
включаючи «борців за віру» (^агі), добровольців (тииа\уі‘І), 
«читачів Корану» (*/игга’) і воїнів «центрів». Окрім того, еміри 
ал-Бабу спиралися на свої особисті дружини ^ и іа т ).  У 
розглядуваний період в ал-Бабі правив Мансур бен Маймун 
(393—4 2 5 /1 0 0 3 — 1034). Його батько, Маймун бен Агмад
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(366—3 8 7 /9 7 6 —997), якось, маючи внутрішні ускладнення, 
попросив допомоги у русів (3 7 7 /9 8 7 )42, і руси згадуються 
ще серед членів його дружини двома роками пізніше (3 7 9 /  
989).

Шарван лежав у північній частині річки Кура (Kur, Kura, 
Kurr); столицею було місто Шамахія, що його ще називали за 
іменем правлячої династії Язидією. Правителі — аристокра
тичний арабський клан Язидів — належали до великого племені 
шайбанів. Одначе на той час була вже відчутною іранізація 
клану; правителі прийняли стародавній іранський титул 
шарваншахів. Язид IV (381—418/991 — 1029) був останній, хто 
носив арабське ім’я. Його син Мінучігр І (418—4 25/1024— 
1034) відкрив список шарваншахів Язидії, котрі мали іранські 
імена, і був одружений з дочкою Шаддадіда Фадла І бен 
Мугаммада з Аррану. Шарван раніше мав дружні стосунки з 
хозарами.

Арран лежав на південь від річки Кури. Столицею була Ґанжа, 
місто, засноване прародителем шарваншахів з династії Шад- 
дадідів у 245/859 р. і захоплене пізніше на якийсь час іранськими 
Дайламітами. їх, у свою чергу, прогнали 360/970 року Шадда- 
діди з курдських шукачів пригод. Ґанжа лишилася їхньою 
столицею, але вони також захопили місто Барда‘а, важливий 
торговельний центр Кавказу, пограбований русами 943— 
944 року, десь за двадцять років до зруйнування ними 
Хозарського каганату.

Протягом періоду, що нас цікавить, Ґанжею правили Фадл І 
бен Мугаммад (375—42 2 /9 8 5 — 1031) та його син Myca (422— 
425/1031 — 1034). У 421/1030  році Myca попросив допомоги у 
Русі проти свого бунтівного брата ‘Аскаруї ( ‘Askaruya), котрий 
був князем міста Байлакан.

Північний, мішаний язичницько-християнський сектор 
складався  з трьох сил: сарірів, аланів і русів. Серед 
правителів, котрі часто перебували в союзі з хозарською 
династією, був загадковий Сагіб ас-Сарір, «правитель трону», 
котрий управляв долинами річки Койсу в Дагестані. Вищий 
прош арок т іє ї  д ерж ави  був, очевидно, (ал тай ськ о го )  
аварського походження. Згідно з арабськими джерелами X ст., 
правитель сповідував християнство. У час, який ми розгля
даємо, його ім’я, Біхт-їшо, було сирійського християнського 
походження; Мансур бен Маймун, емір Бабу, був одружений 
з його дочкою.



Саріри часто об’єднувалися з аланами. Добре відомі на заході 
в часи «великого переселення», алани зберігали також свою 
державу на Північному Кавказі. Її центр, названий у східних 
джерелах Magas (біля Владикавказа, на річці Т ерек)43, 
лежав поруч Д ар ’яльського проходу і контролював рух на 
цьому важливому торговельному маршруті. З цієї причини 
Д а р ’я л ь с ь к и й  п р о х ід  н а з и в а л и  в д а в н іх  д ж е р е л а х  
Аланською брамою. Алани встановили панування над 
черкеськими племенами, що мешкали в басейні річок 
Кубані й Куми.

Від VI ст. алани залишалися вірними союзниками Візантійської 
імперії. їхній правитель прийняв християнство в X ст., та хоч 
автокефальне архіепископство і митрополія — наприкінці того 
самого століття — й були створені в Аланії, схоже, більшість 
населення залишилися переконаними язичниками.

Стосунки між аланами й хозарами мінялися, так само як з 
їхніми наступниками з Русі після 965—969 pp., але незмінно 
залишалися дружніми з християнськими сусідами, грузинами й 
жителями Саріру. Алани здійснювали свої набіги на ісламські 
держави Кавказу, діючи як через Дар’яльський прохід, так і 
через Дагестан. Після того як руси (роси) й оґузи (торки) 
зруйнували Хозарський каганат, частина русів оселилася в 
колишньому Боспорському царстві, а інша — в естуарії річки 
Терек у Дагестані (Семендері).

Мінорський припустив, що руси, котрі діяли на Кавказі, «мали 
влаштувати свою базу поблизу гирла Тереку (Аграханська 
мілина?), звідки були виселені хозарські біженці»44.

Князівство Тмуторокань (в ізант ійська  назва — Та- 
матарха), як стала називатися нова версія Боспорського 
царства, було об’єднано тоді з Чернігівським князівством. 
Це об’єднання поширило свою владу далі на схід і примусило 
частину черкеських племен (ПВЛ: касоги) з басейну Кубані 
визнати свою підлеглість. У період між 1014-м і 1034 роками 
в Тмуторокані правив М стислав Володимирович, брат 
Ярослава Новгородського. Брати вступили в боротьбу за 
в«ладу, яка завершилась Городецькою угодою 1026 року, 
згідно з якою кордон між двома володіннями проліг по 
Дніпру. Тмуторокань і Чернігів стали двома центрами східної 
половини45.

У 1033 році помер єдиний син Мстислава, Євстахій, а за рік 
( 6 5 4 2 /1034-го) і батько пішов слідом за ним46. Тепер Ярослав
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міг об’єднати всі руські землі під своїм началом. Через два 
роки, після вирішальної перемоги над печенігами, Ярослав 
переніс столицю з Новгорода до Києва. 1034—1036 роки мали 
особливе значення для Ярослава: він поступово прибрав до рук 
все князівство Мстислава.

А тепер повернімось до свідчень «Та’гІкЬ аІ-ВаЬ». Вони 
наводяться в трьох розділах:47 А. Про нащадків Шаддада, 
правителів Аррану (під роком 421/1030); Б. Про королів 
Шарвану і Баб ал-Абвабу (під роком 421 /1030; 423/1032; 424/ 
1033); В. Про Бану-Гашім, королів Баб ал-Абвабу та ін. (під 
роком 423/1032; 424/1033).

^  . . §15. §1«.

Арабський текст
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ĉ L* omJLJ jy1 •//> Ь £-./■ ^
._ ^  . 1̂ oUl>» 4Ji

iWW

j*)Wl  ̂ {15 (/<T).

U» wJI #ІА j  ̂ Xii JI / ‘J1 -UV IT I vi
, уііді Jtff

u y  V ) / I t T  4JL-* Jll*
J*ij o 4  ̂  4» /\j  Л* pfblSj Л-J i-J

UJif Uii«pi-

в
§.W.

ді v i /  01 v!Alij l^ Jiu  ijjj, і^Ч^У /Л ^ 1 
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Про нащадків Шаддада, пра
вителів Аррану48.

§ 10. У 421/1030  році Фадл 
(бен Мугаммад, емір Аррану, 
375—42 2 /9 8 5 — 1031) послав 
свого сина і спадкоємця Мусу 
бен Фадла (еміра Аррану в 
422—4 2 5 /1 0 3 1 — 1034 рр.) з 
військовим загоном до Байла- 
кана, щоб приборкати свого 
Другого сина ‘Аскарую, котрий

Про королів Шарвану і Баб 
ал-Абвабу.

(переклад) 

Б.
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повстав проти своїх батька та 
брата і зібрав військо з метою 
виступити проти батька.

Myca вирушив і попросив 
допомоги у війні проти брата в 
русів, котрі тридцятьмз вісьмо
ма човнами зайшли у Шарван.

Правитель Шарвану Мінучігр 
(бен Язид 418—4 2 5 /  1027— 
1034)

став на прю з ними на (?) 
Араксі, щоб зупинити їхнє 
просування, але вони потопили 
військо мусульман. Пізніше 
Myca бен Фадл (емір Аррану) 
примусив їх зійти на берег.

Він зап л ати в  їм багато 
грошей і взяв до Байлакана, і з 
їхньою допомогою захопив 
місто, і схопив, і вбив свого 
брата ‘Аскарую.

Потім русь пішла з Аррану 
до Руму 1= Візантія] і звідти 
попрямувала до Русів (країни).

§ 11. (422 р. г . / 1031 р. н. 
е.). І того року русь удруге 
прийшла і [Myca бен Фадл, як 
новий емір Аррану] вийшов 
назустріч і дац, бій біля Бакуї 
(Баку). Він прогнав їх зі своїх 
володінь і вбив багато їхніх 
воїв.

В. Про Бану-Гашім, королів 
Баб ал-Абвабу, М аската та 
пограничної зони, що її також 
називали «центрами».

§ 15. І того самого року руси 
увійшли у Шарван.

І шах Ш арвану Мінучігр 
зустрів їх біля Бакуї (Баку).

Багато шарванців загинуло, і 
Агмад бен Хасс[ті]ґін, один із 
нотаблів, наклав головою. Потім 
русь піднялася по річці Кура, і 
Мінучігр перекрив Аракс, щоб 
зупинити їхнє просування, але 
вони потопили частину війська 
мусульман. Пізніше правитель 
Ґанзи (Ґанжі) Myca бен Фадл 
примусив їх зійти на берег.

Він заплатив їм багато гро
шей і взяв їх до Байлакана. З 
допомогою русі він загарбав 
Байлак&н і схопив, і вбив свого 
брата ‘Аскарую. Потім русь 
пішла з Аррану до Руму і звідти 
попрямувала до своєї країни.

§ 15 (біс). У 4 2 3 /1 0 3 2  р. 
жителі Саріру та алани, уклавши 
угоду, напали на Ш арван і 
захопили [їх столичне місто] 
Язидію. Там та в інших частинах 
Шарвану вони забили понад
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§ 38. У 423/1032  р. емір 
Мансур (бен Маймун з ал- 
Баба, 393— 425/1003— 1034) 
з «борцями за віру» іслам
ських центрів здійснив ве
ликий похід. Причиною стало 
те, шо русь напала на тери
торії Шарвану, зруйнувала й 
пограбувала їх і забила чи 
взяла в полон велику кількість 
жителів. Коли вони повер
талися назад, обтяжені здобич
чю і полоненими, «борці за 
віру» з ал-Бабу і центрів на 
чолі з еміром Мансуром зайня
ли дороги й проходи й атаку
вали їх так, що мало хто втік. 
Тоді відібрали награбоване — 
живі й неживі товари, захопле
ні у Шарвані.

Потім русь і алани [повер
нулися], щоб помститись.

Зібравшись разом, вони 
спільно вирушили в напрямку 
до ал-Бабу й кордонів.

§ 38 (біс). Спершу, в 424/1033 
р., вони пішли на (Ур) ал-Карах, 
де був лише один загін [воїнів], 
очолюваний Хусравом і Гайтамом 
бен Маймуном ал-Байї [-Бабі?], 
проводарем чинбарів.

І [останній?] розбив їх з 
допомогою мешканців [Ур-] 
Караха, і Бог дарував перемогу 
мусульманам, і вони заподіяли 
великої шкоди аланам і русі.

Вождя аланів було від
кинуто від брами [Ур-]Караха, 
і зазіханням невірних на ці 
ісламські центри поклали оста
точний край.

десять тисяч чоловік і протягом 
десяти днів викопували з-під 
землі гроші та коштовності, що 
їх місцеві жителі туди сховали.

Нахапавши мусульманського 
добра, вони вирушили назад на 
батьківщину, але біля Баб Ха- 
шабу (Дерев’яної Брами) воїни 
аль-Бабського кордону напали на 
них, перегородили дороги й 
проходи й забили безліч їх, [у 
різанині], подібної якій не пам'я
тають.

Вони відібрали в них усі 
мусульманські статки, живі й 
неживі, вивезені із Шарвану. 
Лише ж м енька  загар б н и к ів ,  
включаючи й аланського вождя, 
зуміла врятуватися.

§ 15 (тричі). Знову 424/1033 р.

вождь аланів прийшов помсти- 
тися ал-Бабу, однак і цього разу, 
з Божою допомогою, його було 
розбито.
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Синхронне наведення фактів з «Ta’rlkh al-Bab» показує, щ0 
русь згадується тут в таких контекстах:

У 421/1030 р. Myca бен Фадл, прямий спадкоємець Аррану, 
запросив русів допомогти йому покарати бунтівного брата в 
Байлакані. Руси, прийшовши, очевидно, зі своєї бази на Тереку, 
з’явилися на тридцяти восьми кораблях. По дорозі до естуарія 
річки Кури вони зіткнулися з флотилією шарваншаха Мінучігра 
1 бен Язида, котрий, схоже, не підтримував планів Шаддадіда 
Муси. Одначе русь потопила мусульман і зуміла виконати своє 
завдання. Руси зайшли в річку Куру й піднялися по ній до 
місця впадіння в Куру Араксу, де їм наказали зійти на берег, 
напасти на місто Байлакан і захопити його.

Успішно виконавши доручену місію, руси повернулися додому 
через Рум (Візантію), «описавши коло по Кавказу». їхнім 
кінцевим пунктом було, без сумніву, князівство Тмуторокань49.

У 422/1031 р. кораблі русів з ’явилися знову, цього разу 
без запрошення; Myca бен Фадл, котрий приймав їх раніше, 
став тепер правителем Аррану і свояком шарваншаха Мінучігра, 
тож розбив русів біля Баку, заподіявши смерть багатьом з них.

У 423/1032 р. об’єднане військо трьох народів — сарірів, 
аланів і русів — здійснило набіг на територію Шарвану і захопило 
столичне місто Шамахію. Коли загарбники поверталися назад з 
мусульманською здобиччю, емір ал-Баба/Дербента Мансур бен 
Маймун (хоч і щойно одружився з дочкою короля Саріру) напав 
на них з кількома загонами ісламських прикордонних бійців, 
перегородивши до цього всі проходи й дороги. Мусульмани 
повернули собі здобич і винищили багато нападників. Лише 
жменьці, на чолі з королем аланів, пощастило втекти.

У 424/1033 р. руси й алани напали на ал-Баб/Дербент з 
метою помсти, однак були розгромлені біля [Ур-]Караха, 
північніше від Дербента.

Після 424/1033  р. руси більше не з ’являлися в ал-Бабі, 
Аррані чи Шарвані.

З цієї розповіді можемо виснувати, що всі названі там народи 
були місцевими. Руси 1030— 1033 років (та й раніше, скажімо, 
987 р.) не сприймалися як чужинці тим суспільством: у 987— 
989 рр. їх названо серед членів дружини тамтешнього му
сульманського правителя (еміра ал-Баба/Дербента). Вони знали 
Кавказьке море і шляхи суходолом. Місцеві правителі, як 
християнські (скажімо, алани, саріри), так і мусульманські 
(ал-Баб, Арран), підтримували з ними зв’язки.



Нема підстав ідентифікувати русів з «Та’гікЬ аІ-ВЗЬ» з руссю 
Києва чи Новгорода, не кажучи вже про шведських варягів із 
Сьодерманланду та Уппланду. Мусимо погодитися з припущенням 
Мінорського, що це була русь із Тмуторокані. Висновок: треба 
відкинути тезу Альфа Туліна, ніби Інґвар очолював один з тих 
кавказьких походів Русі.
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Експедиція до Хорезму

На одному з каменів XI ст., відкритому в 1938 році у руїнах 
церкви в Стурі Рюттерні (Вестманланд) (що на ньому, однак, 
не згадується Інґвара), наводиться слово karusm — термін, досі 
невідомий в рунічних написах (Vs 1—2):

kuJ)lefR seti stff auk sena |>asi Ґудлейв встановив стовпа і ці
uftiR slakua sun sia, eta|>r austr камені в пам’ять Слаґві, свого сина,
і karusm. Він помер на сході в karusm[-i].

Свен Бірґер Фредерік Янссон, перший видавець напису, 
висловив 1940 року припущення про неправильне написання 
цього слова, яке, на його думку, було перекрученням з *austr і 
кіфит — «на сході вҐардах (=Русі)50. Однак 1946 року він змінив 
свій підхід і визначив karusm як місто Центральної Азії — 
Хорезм. А що воно лежало в тому самому регіоні, що й Серкланд, 
то Янссон поєднав напис Vs 1—2 з каменями Інґвара, 
зазначивши, що саме Хорезм був тим місцем, де невдачливо 
завершився сміливий вікінґівський похід 1041 року51.

Цю гіпотезу піддав критиці видатний шведський археолог 
Туре Й. Арне52, який заявивг, що вікінґівський вождь не міг 
здійснити подорож до Хорезму південніше широкого гирла Аму- 
Дар’ї у 1041 році. Такий похід міг відбутися лише за часів 
експедиції Ібн Фадлана 922 року. Натомість Арне пристав на 
першу інтерпретацію Янссона, а саме, що і karusm було 
перекрученням з ikr|)um. У своєму зведенні Вестманландських 
написів Янссон дотримується «правильної» форми назви austr і 
Gardum (?)53, так само, як й інші вчені, скажімо, Рупрехт і 
Мельникова54. Однак форма karusm і досі заслуговує на увагу: 
вона не могла бути простим результатом помилки.

У євразійській середньовічній торгівлі традиційно вживалися 
Дві мови як linguaefrancae — іранська й алтайська. На початку
XI ст. гунно-булгарську мову витіснила інша алтайська мова —
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середньотюркська, а новоперська — середньоіранську (аланську, 
согдійську).

Форма karusm є точним середньотюркським перекладом 
іранської назви Khwàrizm (X vàrizm). Типово тюркським в цьому 
випадку е заміна початкового x-(xw~) на тюркське «заднє к-> 
(тобто q-) і приглушення (z) у поєднанні з плавною і /а б о  
носовою приголосною. Заміна іранського х- та xw- тюркською q- 
добре видно, скажімо, в согдійському 'ftOynh/xuten (королева > 
давньотюрк. q-at-u-nl/ q a t u n / і в согдійському i'ystrlx'estarl 
«вищий» > давньотюрк. qwstr/qostr/*id’56.

Зв ’язка / z m /  наприкінці слова відсутня в фонологічній 
системі середньотюркської мови, однак звук / z /  після плавних 
або носових мав тенденцію до приглушення, наприклад, 
давньотюркське *уаІіц uź>y'-al-i-ri-u-sx «самотній»57; давньо- 
тюркське bx-ar-z-u-n!barzun/ нехай іде > середньотюрк. barsun 
id .

Нарешті, типово середньотюркським явищем після 1000 року 
є голосний ряд а-и як похідний від давнішого a-і (~0, наприклад, 
давньотюрк. b ’lyq /b a liq /  «риба»59 > середньотюркське (скажімо, 
з Куманського Кодексу) baluclbaluqlìd °. Давньотюрк. ”ууг(атіг) 
«рот»61 > середньотюрк. (скажімо, з Куманського Кодексу) avz! 
auz!id62; пор. середньоосманське (Megizer) agus id63.

У зведенні давньотюркських написів, що збереглися, назва 
«Хорезм» не зустрічається. Араби рано захопили це торгове 
місто і політичний центр (712 p.), після їхнього завоювання 
традиційне написання арабською мовою в писемних джерелах 
стало правилом: pJjr Khwàrizm.

Однак з відродженням інтересу європейців до азіатських 
справ під час монгольського періоду (після 1223 року) була 
зафіксована народна назва Хорезма. Вільям із Рубрука (1253— 
1255) називає жителів міста Crosmini6Ąt тобто crosm-lkrosml 
<*karusm. Приблизно протягом XII ст. колишнє наголошене 
/ а / < / а /  в першому складі в центральноазійській іранській та 
тюркській мовах перейшло в / о / .

У своєму атласі («Theatrum orbis terrarum»), опублікованому 
1570 року в Антверпі, Абрагам Ортеліус пише назву нашого 
міста як Corus65 (кінцеве -т ,  нетипове для тюркської мови, вже 
зникло), що навертає безпосередньо до *Karus (<*Qarus) і, 
зрештою, має за свою передосновну форму, зазначену в написі 
з Стури Рюттерна — karusm (*/qarus-m/).



Звідси зрозуміло, що винахідливе припущення Янссона 1946 
року має ще одне підтвердження. Рунічне написання karusm є 
не помилкою, а цінним свідченням іранської назви, яка дійшла 
до Скандинавії через середньотюркську мову.

Обговорюючи цю проблему, Туре Й. Арне робить два 
зауваження: перше — те, що навряд чи вікінґівський вождь міг 
здійснити подорож до Хорезму близько 1040 року, а друге — 
що така подорож, безперечно, могла здійснитися тільки за часів 
Ібн Фадлана (бл. 921/922 pp.). Варто зупинитися детальніше 
на цих двох моментах.

У 712 році араби завоювали й ісламізували Хорезм. Давня 
Афріґська династія, що правила в ньому з 305 року (й по 995-й), 
хоча й не припинила свого існування, однак політична влада 
поступово перейшла до арабського правителя — еміра (атїг), 
резиденцією якого стало місто Ґурґенч (арабське al-Gurj&aniya 
на лівому березі Аму-Дар’ї, пізніше назване Ургенч), розта
шоване на захід від давнього столичного міста Kàt. Ми дуже 
мало знаємо про історію Хорезму до першої чверті X ст., а між 
тим Хорезмська оаза вже була поділена між двома ворогуючими 
державними утвореннями: лівий берег і південь — під владою 
еміра Ґурґенча, а правий та північ — під владою хорезмшаха66.

Кожна з двох хорезмських держав мала свої сфери переважно 
торгових інтересів. Якщо хорезмшах, чия держава названа у 
географа ал-Макдісі (985—997) «Ефталітською [тобто Транс- 
оксенською] стороною» (або al-ganib), зосереджувала свою увагу 
на волзьких булгарах, а потім на своїх нових торгових партнерах — 
Новгородській Русі, то емір Ґурґенча (правитель «Хорасанської 
сторони») виявляв інтерес до-Хозарії67.

На північ від Хорезму з середини VIII ст. існувала нова 
тюркська імперія. Це була держава Оґузів Ябґу (Oyuz Yabyu) з 
центром в Янґі Кенті (Уаці Kent — «Нове місто») біля гирла 
Сир-Дар’ї при її впадінні в Аральське море68. Близько 965 року 
правитель Русі Святослав (батько якого, Ігор, завоював Київ 
бл. 930 року) і Ябґу Оґузів уклали союз, що проіснував майже 
сто років.

Незабаром спільники напали на Хозарську державу з двох 
боків69, зруйнували її подвійне столичне місто* в гирлі Волги і 
поклали край Хозарській державі взагалі70. Волзький торговий 
шлях поступився новому — Дніпровському, а землі Pax Chaza-
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* Столиця Хозарії складалася з двох частин.
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гіса (Хозарської імперії) були розділені між двома союзниками: 
Русь одержала Таматарху/Тмуторокань (колишнє Боспорське 
царство) і Семендер — порт у гирлі річки Терек при її впадінні 
в Каспійське море71. Оґузам відійшли землі в естуарії Волги (з 
руйновищем колишньої хозарської столиці)72 і півострів Ман- 
Кишлаґ (перський Сіяг-Куг) з портом на північно-східному 
узбережжі Каспійського моря73. Через двадцять років ті самі 
союзники напали на державу волзьких булгар. Син Святослава 
Володимир зі своєю дружиною вирушив на кораблях, а Ябґу 
Оґузів («Торки» у ПВЛ) — на конях вздовж узбережжя74. Однак 
цього разу похід був невдалим.

Настала черга діяти Хорезму. Після розпаду Pax Chazarica 
емір Ґурґенча Ма’мун ібн-Мугаммед (пом. 997 року) здійснив 
ряд щорічних походів проти колишніх хозарських міст75. Щоб 
заповнити пустку, яка утворилася після розвалу хозарської 
держави, а також щоб запобігти загарбанню Руссю всього 
хозарського спадку, емір вирішив утворити державу, рівну 
колишній хозарській76. Сприятливі умови для цього склалися, 
коли формальний сюзерен Ма’муна, Саманідський емір, після 
982 року поступився місцем тюркським Караханідам — одній із 
гілок колишньої центральноазіатської імперської династії. 
Першим кроком до здійснення задумів стало знищення Ма’муном 
свого союзника (хорезмшаха) і об’єднання всієї Хорезмської 
оази, яке завершилося 995 року77.

Нова все-Хорезмська династія, утворена Ма’муном І, котрий 
також посів титул хорезмшаха, зберігала свою незалежність 
лише протягом дванадцяти років. Наступні двадцять п’ять років 
вона існувала під протекторатом нової могутньої (однак 
недовговічної) держави невільницької династії Ґазнавідів78. Тим 
не менше, сама ідея Pax Chwarizmica (Хорезмської імперії) як 
спадкоємиці Pax Chazarica виявилась міцною і пережила не тільки 
ґазнавідів та сельджуків, а й навіть монгольське нашестя79.

Після смерті Ма’муна II ібн-Ма’муна (бл. 1010— 1017 pp.), 
котрий ненадовго пережив втрату своєї незалежності, правитель 
Ґазнавідів Магмуд ібн-Себюк-Тіґін призначив свого колишнього 
тюркського невільника Алтунташа хорезмшахом (1017— 
1032 pp.). Син і спадкоємець хорезмшаха, Гарун ібн Алтунташ, 
скористався слабкістю М ас‘уда (1031 — 1041), спадкоємця 
Магмуда, і 1034 року підняв проти нього повстання. Він 
проголосив незалежність Хорезму80, однак невдовзі був усунутий 
від влади своїм більш слухняним братом Ісмаїлом Ханданом ібн



Алтунташем. Між тим, з ’явився новий претендент на Хорезм. 
Ним був правитель Джанду Шах-Малік \  син і спадкоємець 
останнього Ябґу Оґузів — ‘Алі, котрий прийняв іслам 1003 року82 
і котрого прогнала нова сила — сельджуки.

Логічно припустити, що 1034 року Шах-Малік міг звернутися 
за допомогою до традиційного союзника оґузів — Ярослава 
Новгородського,"онука Святослава, спільника оґузів по 965 року, 
і сина Володимира, спільника оґузів по 985 року. Саме в цей 
час Ярослав постав єдиним правителем Русі.

Після смерті Володимира 1015 року боротьба за владу 
між його синами точилася одинадцять років. Битва під 
Лиственом (1024 року), для якої Ярослав, за своїм звичаєм, 
закликав варязького князя Якуна/Гакона, показала, що сили 
обох претендентів на владу (Ярослава і Мстислава) були 
приблизно рівними. В результаті за Городецькою угодою 
Ярослав Великоновгородський і Мстислав Тмутороканський 
та Чернігівський розділили державу Володимира по Дніпру 
на дві половини.

Однак згодом брати уклали між собою союз і цим 
започаткували період нових руських завоювань. 1030 року 
Ярослав відібрав у поляків Белз і заснував місто Юр’їв (Тарту/ 
Дорпат) на нових завойованих естонських (чудських) землях. 
1031 року Ярослав і Мстислав здійснили новий похід проти 
поляків і відвоювали відомі Червенські міста («Градьі 
Червеньскьія»)83. У Никонівському літописі (і в Татіщева) є таке 
свідчення під роком 6537/1029-м: «Ярослав виступив проти 
ясів [аланів] і взяв їх» («Ярослав ходи на Ясьі і взят их»)84. 
Вірогідним шляхом походу на аланів, центр яких знаходився 
біля Дар’яльського проходу, був водний шлях по річці Терек на 
Північному Кавказі. У 1029 році Мстислав, зайнятий у 
Ярославовому поході на заході, мусив просити брата об’єднати 
зусилля на сході, себто в басейні Тереку.

Події розвивалися стрімко. 1033 року помер єдиний син 
Мстислава Євстахій; через рік помер і сам Мстислав. Того- 
таки року, коли відбулося повстання в Хорезмі, Ярослав став 
єдиновладним правителем Русі. Тепер він претендував на землі 
За Дніпром, якими правив Мстислав, зокрема, на два морські 
порти — Тмуторокань та Семендер.

Для досягнення цієї мети йому потребувалися досвідчені 
мореплавці. Цілком природно, що Ярослав, як зять правлячого 
шведського короля, знову звернувся до варязьких найманців;
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це тим більше було необхідно, бо оґузи — давні союзники Русі — 
самі попросили допомоги.

Навесні 1035 року Ярослав, треба думати, вислав свій флот 
з гирла Тереку в напрямку до Хорезма. Основним джерелом з 
історії Хорезму в період з 1030-го по 1041 рр. і держави
Газнавідів загалом до і після змальованої події є унікальні для
тогочасної ісламської історіографії спогади колишнього 
державного секретаря Абу’л-Фадл Мугаммеда бен Гусейна 
Байгакі (бл. 995— 1077), так звані «Та’ріх-і Байгакі» або «Таріх- 
і Мас'уді», писані перською. Під роком гіджри 426-м (1035 р.) 
там зазначено*5:

І емір [Мас*уд ібн Мугаммад, 1030— 
1044], хай буде ним задоволений
Господь, зарікся там [у південному
Каспійському місті Амул] пити вино.

У п'ятницю, за два дні до кінця місяця 
Джумада І [= 4 квітня 1035 року], емір 
зі своїми воїнами вирушив на берег 
Абесґунського (Каспійського) моря, і 
там вони розбили шатри і намети, пили 
вино і ловили рибу.

І побачили вони кораблі урусів ( іги'$= 
игй5 = Русь), що з'явилися зусібіч і 
пропливли мимо*6.

Дістатися до них було неможливо 
[вони йшли далеко від берега], щоб 
довідатися, до якого порту [моря 
Дж^рджану] прямував кожен з кораб-

Цього Аллагума [порт міста Амула] — 
маленького міста — я не бачив; однак 
Бу’л-Гасан Ділшад [секретар еміра], 
який бував у ньому, розповів мені про 
ці події.

На жаль, Байгакі на власні очі не бачив «уруські» кораблі, 
тому не подає інших подробиць про цю дивну експедицію. Але 
очевидно одне: ці «уруси» (=Русь) не мали наміру нападати на 
жоден з південних каспійських торгових центрів, як це вчинили 
руси в 1030— 1033 рр.; вони лише пропливли своєю дорогою до 
якогось більш віддаленого пункту.
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Зважаючи на часті шторми на Каспійському морі, навігація 
на ньому протягом середньовіччя була розвинута недостатньо88. 
Після зруйнування хозарської столиці — здвоєного міста, що 
складалося з Сариґчина й ХамлІха, — в гирлі Волги залишилося 
лише п’ять великих каспійських портів: на заході — Семендер 
в гирлі Тереку, що належав до Русі, а нижче від нього — 
муслімський ал-Баб (Дербент). Головним портом на південному, 
перському, узбережжі було місто Абесґун у Гірканії (Джурджан); 
менш важливим був порт Дігістанан Сур у країні давнього народу 
дагів, у гирлі Атраку, і, нарешті, Ман-Кишлаґ (перське Сіяг- 
Куг) на північно-східному узбережжі Каспію — з 965 року 
портове місто держави Ябґу Оґузів89. «Уруські» кораблі могли 
прямувати лише до двох міст: до Дігістанан Сура 0 або Ман- 
Кишлаґа. Обидва порти були кінцевими на шляху, що вів до 
Хорезма.

Між тим, ґазнавідський султан Мас‘уд визнав за необхідне 
надати офіційного статусу Шах-Маліку ібн-‘Алі (1038 року) на 
посаді хорезмшаха. Після перебігу подальших подій битва під 
Асібом (точне місце не встановлене) 11 лютого 1041 року 
принесла перемогу Шах-Маліку і 18 червня 1041 року відкрила 
йому ворота Хорезма91.

Уруські кораблі, які бачив султан Мас‘уд у квітні 1035 року, 
належали, очевидно, Інґвару, посланому його дядьком Ярославом 
на допомогу своїм союзникам оґузам92. За шведськими пере
казами, відображеними в сазі про Інґвара, Інґвар провів кілька 
(ймовірно, шість) років на сході. А що ісландські літописи 
називають датою смерті Інґвара 1041 рік, схоже на те, що він 
дійсно загинув разом зі своєю дружиною у кривавій битві під 
Асібом.

Всупереч твердженню Т. Й. Арне, варяги могли пропливти 
до Хорезма саме протягом 1035— 1041 рр. Таким чином, дуже 
важливу не лише з історичної, а й з рунологічної точки зору, 
Дату походу Інґвара Мандрівника можна вважати точно 
встановленою.
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Свідчення каменів Інґвара

Як встановили шведські рунологи на підставі свідчень, 
почерпнутих з десяти сьодерманландських та шести уппланд- 
ських каменів93, учасники походу Інґвара 1041 року були набрані



переважно з району озера Мелар. До каменів Сьодерманланду 
входять фрагменти трьох пам’ятників у соборній церкві (domkyr- 
ка) Стренґнеса: один присвячений власне Інґвару (Sô 279), 
другий — братові якогось Ульва, котрий помер у Серкланді 
разом з Інґваром (So 281), і третій — одному з членів дружини, 
синові, чоловікові чи батьку Інґіборґи (Sô 277). Четвертий, у 
Ґріпсгольмі (церковна парафія Кернбо, Селебоська округа), був 
встановлений Тулою за своїм сином Гаральдом, Інґваровим 
братом, котрий помер у Серкланді (Sô 179 = М 77с). Ще чотири 
камені були присвячені чотирьом воїнам, котрі походили з району 
(округи) Естра Рекарне: Беґлі, чоловікові Севи і батькові [...] 
-s ta in  з Єдера (So- 96); Торнбйорнові (?), синові Голмвіда з 
Гьоґстена (церковна парафія Кюла, Sô 105; nop. R, р. 114, по. 8); 
Скарвові, батькові (Г)Родлейва з Балсти (церковна парафія 
Клостерс, Sô 107); Ульвові, батькові Ґуннульва з Ґредбю 
(церковна парафія Клостерс, Sô 108). Дев’ятий камінь при
свячено Гуґі, братові Андветта (Sô 287), котрий походив з 
Гунгаммара (сучасне місто Норсборґ, церковна парафія 
Боткюрка, Свартльозька округа). Десятий знаходиться в церкві 
Ер’я (церковна парафія та округа Окерс) і є пам’ятником за 
Оснікінном, братом Ульва, котрий був моряком (skipari) під 
орудою Голмстейна (Sô 335).

Ось чоловіки, що прибули з уппландської сторони озера 
Мелар: Себйорн — батько Герлейва і Торґерди, командир корабля 
під час походу Інґвара (Стенінґе, церковна парафія Гусбю- 
Ерлінґгундра; U 439 = М 77а). Ґуннлейв — батько Андветта, 
Кіті, Kappa, Блесі та Діарва, під час походу був добрим 
керманичем; пам’ятники йому відомі в двох місцях: один на 
Екілльському мосту (U 644), а другий — у Варпсунді (Ц 654). 
Анунд, батько Ґейрві та Ґулла, походив з Робю (церковна парафія 
Готуна; U 661). Власником корабля був Банкі (U 778). Тіальві 
та Голмлауґ замовили камінь в пам’ять свого сина у майстра 
Ескеля. Камінь знаходиться в церкві Свіннеґарна (Осундська 
округа) і спершу був частиною вражаючого монумента, що 
стояв, очевидно, на місці зібрань у Свіннеґарні94. Моряк, 
ім’я котрого не збереглося, походив з Альсти (U 837). І, нарешті, 
с ім ’я самого Інґвара, звичайно, також мала з в ’язки з 
Уппландом (nop. U 513, 540).

Чотирнадцять написів походять з інших районів, окреслюючи 
території, звідки прийшли учасники походу. В Уппланді, в церкві 
Тьєрпса (U 1143), є напис у пам’ять про Ґуннвіда, батька Клінта

480  Рунічні написи



і Блейка. Рупрехт (с. 55 та R 165) погоджується з тим, що 
камінь U 785 першої половини XI ст., встановлений Віфастом 
за своїм померлим братом Ґудмундом у церкві Тіллінґе, також 
можна віднести до каменів Інґвара. Напис на ньому повідомляє, 
що Ґудмунд han иаіф tu|>r a srklant[i] — «знайшов смерть у 
Серкланді» (=R 165). Це єдина згадка про Серкланд без посилань 
на похід Інґвара. В інших чотирьох випадках такий зв’язок існує, 
підтверджуючи, таким чином, тезу Рупрехта, що і U 785 
належить до каменів Інґвара95. Існують і інші свідчення про те, 
що Ґудмунд був представником земельної аристократії.

Ось власні імена із Сьодерманланду: командир Голмстейн (з 
ним міг бути і його син (Г)Родґейр), котрий помер на «сході». 
Це свідчення дітей Голмстейна — muskia та Манні з Тюстберґи 
(So 173); Б ’юрстейн, син (Г)лівьоя, був trik snialan — «хоробрим 
drcengR-ом* (членом молодшої дружини). Його брати, Ґей(г)ват, 
Анунд і Отам із Стерінґе (So 320), поставили йому цього каменя; 
Ульв, син Берґвіда і Гельґи з Лівсінґе (So 9); Скарді, син Ейвінда 
і брат Сп’юті та Гальвдана, помер у Серклаяді; він прибув з 
Лундбю (So 131); Тості, батько Свейна і Стейна96 з Вансти (So 
254); Торбйорн, син (Г)Рута, його брат Торстейн встановив в 
його пам’ять цей камінь. Вони прийшли з Б ’юддбю (So 360)97.

З Вестманланду походять два написи. Перший складається з 
двох каменів, поставлених Ґуннвальдом з Берґи (церковна 
парафія Скультуна, Нурбуська округа), одного в пам’ять 
«Ґейрфаста, свого сина, високородного drcengR-а, котрий бував 
в Англії» (auk uas farin til eklans; Vs 18), і другого — в пам’ять 
Орма, свого пасинка, також «високородного draengR-a» (auk uas 
farin os[t]r т ф  ikuari), котрий «був на сході з Інґваром» (Vs 19)98.

Камінь із Стура Рюттерн (Сневрінґська округа) також має бути 
включений до цієї серії, хоча на ньому й не згадується про Інґвара: 
ku|)lefR seti stff auk sena |>asi uMR slakua sun sia, etaj>r austr і karusm — 
«Ґудлейв встановив цього стовпа і цього каменя в пам’ять Слаґві, 
свого сина, котрий помер на сході в Хорезмі» (Vs 1—2)".

Ґуллі із Смули (Редвеґська округа) у Вестерґотланді встано
вив каменя за двома братами своєї дружини — Асбйорном і 
Юлі, котрі були treka hr|>a ku|>a — «дуже всокородними draen- 
giaR>, «і вони знайшли смерть у дружині (і Ірі) на сході (ustr)» 
(Vg 184). O t t o  фон Фрізен правильно виснував, що цей напис 
стосується походу Інґвара ( nop. R 39)100.

До цієї серії входять і два написи з Естерйотланду (обидва з 
Лесінґської округи). У першому сказано, що син ( ім ’я
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нерозбірливе) встановив каменя в пам’ять свого батька (ім’я 
також нерозбірливе; Ög 145). У другому — Торвріді із Сюльтена 
звела камінь в пам’ять двох своїх синів — Асґьота та Ґьоті. 
Ґьоті помер у поході Інґвара (Ög 155).

Лише на трьох каменях присутні імена майстрів, що 
виконували написи. Всі вони уппландці: Альрік (U 654), Ескель 
(U 778) і Торір (U 1143). Застосовуючи історико-мистецькі 
критерії, рунологи змогли ідентифікувати майстрів ще кількох 
непідписаних каменів Інґвара101.

В цілому маємо тридцять два написи, що безпосередньо 
стосуються розглядуваної події: шістнадцять каменів з Сьодер- 
манланду102, десять (вісім учасників походу103 і ще два родинних 
камені)104 з Уппланду, три — з Вестманланду (два — учасників105 
і ще один родинний камінь)106, один — з Вестерйотланду107 і 
два — з Естерйотланду108. Тридцять одного учасника походу 
Інґвара точно названо в написах, всі вони представлені за своїми 
іменами; імена чотирьох не збереглися109.

Десятеро з тридцяти одного є батьками, а дванадцятеро — 
«незалежними» братами, двадцять два — старшими воями- 
моряками; і семеро синів — молодшими воями-моряками. Родинні 
зв’язки двох учасників невідомі. Значення походу відбито в 
переважанні старших, досвідченіших воїнів (22:7).

Майже половина (п’ятнадцятеро) із згаданих учасників походили 
безпосередньо з околиць озера Мелар, а більша частина 
(шістнадцятеро) — з основної території. Загалом, вісімнадцятеро 
учасників походили з Сьодерманланду, семеро — з Уппланду і по 
двоє з Вестманланду, Естерйотланду та Вестерйотланду. На таблиці, 
поданій нижче, представлені детальні відомості про (відносний) вік, 
зв’язки та провінції, з яких походили учасники походу:

Таблиця 20
Батьки Брати Сини Невідомі Усього

Район оз. Мелар
Сьодерманланд 
Уппланд 
Усього

з " 0 5 ім , " 2 |  113
1 0

3 М4 — j  115 1 1 їв 5
6 5 2 2 15

2 м7 4 11® 2 м 9 8
J 120

1 т _ _ 2
_ 2 122 2

|  123 _ і 124 _ 2

-- 2125
— — 2

Території поза 
оз. Мелар
Сьодерманланд 
Уппланд 
Вестманланд 
Естерйотланд 
Вестерйотланд
Усього 4 7 5 — 16



Похід Інґвара означено в написах терміном far ( i fаги, Sö 108, 
160 [nop. R 104]). Учасників походу названо як mafnnaj Інґвара 
або і ПІ” ikuars — «у дружині Інґвара* (Sö 254), і ikuars 1ф 
(U 778, 837), і фі ustr — «у східній дружині [Інґвара)* (Vg 184) 
або і ikuars hilfniki — «у полку Інґваровім» (Ög 145, 155). Фраза 
щф ikuari — «разом з Інґваром» зустрічається в різних кон
текстах чотирнадцять разів.

Кораблі, використані в поході, в основному означені як 
«скіпи» (U 439, 778) або, в деяких випадках, як «кнарри» (U 
654). На жаль, кількість кораблів, що брали участь у поході, не 
зазначена. У сазі про Інґвара Мандрівника («Yngvars saga viö- 
fgrla») подається традиційно епічне число — тридцять126, однак 
реальна кількість була, мабуть, більшою.

Відомі імена чотирьох командирів: одного сьодерманландця 
(не враховуючи самого Інґвара) і трьох уппландців. Сьодер- 
манландець Голмстейн походив з Балтійського регіону 
(Тюстберґа, Рьоньоська округа; Sö 173, пор. Sö 335). Відомо 
також ім’я одного члена корабельної команди (skipari) — 
Оснікіна з церковної парафії і округи Окерс (Sö 335). Голмстейн, 
очевидно, був досвідченим моряком. Згідно зі свідченнями його 
синів про нього (віршованою формою), що han Ьафі ystarlaui/ 
uaRit linki — «він довго перебував/на заході», інакше: він часто 
брав участь у вікінґівських походах до Англії (Sö 173).

Батьки уппландця Банкі з району оз. Мелар (Осундська округа) 
свідчать, що is ati ain sir skib auk austr sturai і ikuars li)) — «він 
мав свого власного корабля і кермував на сході у війську Інґвара» 
(U 778). Те ж саме сказано і про іншого уппландця з району
оз. Мелар (Ерлінґгундрська округа) Себйорна (батька кількох 
Дітей), котрий istur|>i austr skibi ma)> ikuari — «кермував своїм 
кораблем на сході з Інґваром» (U 439).

В одному напису стверджується, що уппландець Гуннлейв 
(також з району оз. Мелар [Гобоська округа] і батько) is kuni 
ual knari stura — «міг майстерно стернувати кнарром» (U 654).

Троє дренґів (drœngiR, членів молодшої дружини) з подальших 
районів означені іменами і схвальними епітетами: сьодерман- 
ландець Бюрстейн був snjallr  — «швидким» ( Sö 320); 
вестманландець Орм був göör — «високородним» (Vs 19), а 
вєстерйотландці Асбйорн та Юлі були harda göör — «дуже 
високородними» (Vg 184).

Всі учасники походу Інґвара належали до шведської земельної 
аристократії. Структуру однієї з таких родин, включаючи її гілки 
16*
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в Уппланді та Сьодерманланді. можна реконструювати на основі 
восьми написів127. Віфаст (и 623)|2\  власник поселення Юрста 
(церковної парафії і округи Бру) в Уппланді, мав дочку на ім’я 
Ґюрід та двох синів — Сіґвіда та Сіґфаста. Ґюрід вийшла заміж за 
заможного сьодерманландця Голмвіда з Гьоґстена-Сундбю (86 116, 
105), котрий, мабуть, заснував місцеву церкву. Вони мали трьох 
дітей, один з яких, Торбйорн, помер в Інґваровім поході (8о 105).

Сіґфаст, син Віфаста і спадкоємець Сноттсти (церковної округи 
Маркімс, Уппланд), мав двох дочок — Астрід та Ґюрід і сина 
Раґнфаста, спадкоємця Сноттсти (І! 330, 331, 332). Цей останній 
одружився з Інґою, дочкою Ґейрмунда і Ґейрлауґ (и 29). По смерті 
свого чоловіка Ґейрлауґ вийшла заміж за Ґудріка з Гіллерсьйо 
(Уппланд), а Інґа жила разом з ними аж до свого заміжжя (и 29).

Інґа мала від Раґнфаста сина, котрий помер юним, одночасно 
з батьком129. Згодом вона стала дружиною Ейріка. Після того 
як вони обоє померли, мати Інґи, Ґейрлауґ, успадкувала всі 
землі двох чоловіків своєї дочки (и 29 = М 48)130.

Перший чоловік Інґи, Раґнфаст, син Сіґфаста із Сноттсти, 
був командиром дружини, можливо, в Східній Європі; Ассура 
визначено як його Ьйвкагі-а (члена старшої дружини) (и 330); 
див. табл. 21.

Таблиця 21. Клан Віфаста

Невідомий

Гудмунд, пом. 1041 р.
у поході Інґвара 
(Тілінґе) и  785

Тої
пом

Сіґфаст Ґейрлауґ. пом. напр.(Смпттгтя) 1070-Х 00.
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Інший уппландський клан, пов’язаний з походом Інґвара, 
володів двома маєтками в Гобоській окрузі — одним в Екіллі 
(церковна парафія Іттерґранс; и  654). Патріархом клану названо 
Ґуннлейва — командира в поході Інґвара, котрий помер на 
Ісламському Сході. Син його, Андветт, помер невдовзі за своїм 
батьком близько 1045 року131; місце смерті його невідоме. 
Андветт міг брати участь у поході Володимира Ярославича на 
Константинополь і накласти головою там; див. табл. 22.

Таблиця 22. Клан Ґуннлейва

Один з каменів Інґвара ясно вказує, що verdr cengi Ingvars 
manna — «з людей Інґвара не лишилося нікого» (So 277). У 
написах про смерть учасників походу їхня доля означена 
десятьма термінами: «він був (uar; So 320) разом  з 
Інґваром»; «він мандрував (uaRfarin; So 107; nop. Vs 19) разом 
з Інґваром»; «він вирушив (foRbort, U 1143) разом з Інґваром»; 
«він лежить (likR) у Серкланді» (So 131; nop. So 281); «котрий 
помер» (entasis, So 9; Óg 155; nop. Vs 1—2); «загинув» (furs; So 
335; Óg 145); «знайшов смерть» (uar|) tau|>r; So 254, 287, 785; 
Vg 184; nop. U 661); «убитий» (tribin; U 654); «помер» (tuu; So 
173, 279); «поліг» (fil; U 644).

За формою викладу тексти можна поділити на дві групи — 
прозові і поетичні. Прозовими є такі:

*«R uaR a u s tr  ml|» ilcuarl, він був на сході разом з Інґваром (So 320)

пом. 10411 р. у поході Інґвара 
1/644.654

Ґуннлейв

U 644, 654
Кар Блесі Діарв

пом. бл. 1045 p. U 644, 654 U 644; 654 
U 644, 654

Гуннлейв Кар
нар. бл. 1041 р. нар. бл. 1045 р. 

F U 643 U 643

han u a r fa [rin | m i|i ikuari, він мандрував разом з Інґваром (Бо 96, 
105, 107)

він був у поході з Інґваром (Бо 108) 
він вирушив на схід разом з Інґваром;

у Серкланді [лежать сини] ... (Бо 281) 
помандрував у похід разом з Інґваром (Бо 360 

= Я 104)
мандрував на схід разом з Інгваром (Ув 19) 
він вирушив разом з Інґваром (и  1143)

han uaR і fa ru  mi|> Łkuari,
WR au[str foro] ml|> ikuari 

o slrklat[i liggja syniR], 
farit u as І farinld [<*farin uasi 
laru  m ||i inkuari], 
uas farin  os[t]r ml|> ikuari, 
han foR bort mi|> ikuari,
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istur|>i au s tr  skibi m a|i ikuari 
*ask a la t132, 

ban en tasis  т ф  ikuari,

a u s tr  s tu ra i  і ikuars lij), 
eta|>is і ikuars h ilfn ik i133, 
saR furs austarla  ma|> iiknuari, 
eR furs [і ikuars] hilfnT|i austr,

is uas au str  tau|>r т ф  ikuari, 
is uar|> tau|>r і lipi ikuars ,

eR u a r tau b e r т ф  inku(ari), 
han uarjj tu|>r a s rk lan t|i] ,

etajir austr і karusm,
|)iR ur|>u tu|>iR і ф і ustr,

is uas n u str  т ф  ik u ari trib in ,

[|>aiR tuu] sunarla a serkl(anti),

han fil a u str т ф  ikuari.

Поетичні тексти:

він спрямував свій корабель на схід...
разом з Інґваром (U 439 = М 77а) 

він скінчив з Інґваром (Sö 9) 
зустрів свій кінець на сході в Інґваровій дружині 

(U 778 = М 77с; nop. U 937) 
зустрів свій кінець у загоні Інґвара (ög 155) 
він загинув на сході разом з Інґваром (Sö 335) 
помер в Інґваровому загоні на сході (Ög 145) 
він знайшов смерть на сході разом з 

Інґваром (U 661) 
він знайшов смерть в Інґваровій дружині 

(SÖ 254)
він знайшов смерть разом з Інґваром (Sö 287) 
він знайшов смерть у Серкланді (U 785= 

R 183)
помер на сході в Хорезмі (Vs 1—2 = R 183) 
вони знайшли смерть у дружині на сході 

(Vg 184 = R 39) 
його було вбито на сході разом з Інґваром 

(U 654)
вони померли на півдні в Серкланді (Sö 279) 
він поліг на сході разом з Інґваром (U 644 

= М 77Ь).

a) |»aiR fu ru  trik ila  
fi a ri a t kuli 
auk a u sta rla r
ni kafu 
tuu  sunarla  
a sirk lanti.

b) fu r au str Ь ф ап 
т ф  ikuari,
o sirk lan ti likR 
su n R iu in taR .

c) han Ь аф і ystarlau i 
uaR it linki
tuu  austarla  
me|> inkuari.

Вони мандрували як дренґи (drcengiaR) 
далеко за золотом,
і на сході 
дісталися орлам.
Вони померли на сході 
у Серкланді (So 179).

Звідси він вирушив на схід 
разом з Інґваром.
У Серкланді лежить
син Ойвінда (So 131 =М 77d ; nop. So 281).

Він довго був
на заході;
помер на сході
разом з Інґваром (So 173).

Напрямок походу традиційно визначається в написах як austr — 
«схід» (Sö 131, 320; U 654, 661, 778; Vs 19; ög  145). Зрідка 
вживалися ще форми: austarla — «східний шлях (напрямок)» 
(Sö 173, 179, 335) і sunarla— «південний шлях (напрямок)» (Sö 179, 
279). Місце смерті учасників походу означувалося, як правило, 
терміном, яким скандинави називали Ісламський Схід, — 
Серкланд: sirklant (Sö 131, 179), sirklat (Sö 281), serki- (Sö 279, 
nop. G/R 196: serklat); srklant (U 785) або skalat (U 439).



РОЗДІЛ ВІСІМНАДЦЯТИЙ

Купецькі Гільдії у Швеції XI ст.

Лише в кількох рунічних написах так чи так згадуються купці 
зі Скандинавії, або ті, котрі жили там (скажімо, Готландські 
фризи), або ж ті, що мали скандинавське походження. 
Безперечно, що сьодерманландець Свейн з Мервалли (церковна 
парафія Юттерсельо, округа Селебо =Sö 198) був купцем і «часто 
ходив /д о  Земґалії/ на своєму красивому великому (knarr) 
кораблі довкіл Кольгасраґсу (Dömisnoes)». Уппландець Сп’яллбуді 
також, очевидно, був купцем; він помер у Новгороді в церкві 
св. Олава після 1070 р. (камінь Епіра, U 687).

Свідчення про мешканця острова Ґотланд, котрий прибув із 
Стенкумли (=R 191), дуже цінне (хоча його ім’я, на жаль, не 
збереглося): «він оселився на півдні (=Візантії) [як купець] хутром» 
(satmii>s[k)inum). Це хутро було взято, безсумнівно, з півночі Русі.

Були відкриті принаймні чотири шведські камені, на яких 
засвідчується діяльність членів купецьких Гільдій. Два камені походять 
3 Естерйотланду, два інші — із Сіґтуни. Найдавніший з каменів (перша 
половина XI ст.)1 був установлений у церкві в Б’єльбо (округа 
Иестрінґс), поряд із місцевим торговим центром Скеннінґе (Ög 64):
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trik iaR  risj)u stin
|>isi aft k rib  k ilta  sin.
lufi ris t ru n aR  |>isR iu ta  sunu.

DrangiaR звели цей камінь 
за Грепом, членом їхньої гільдії. 
Луві вирізьбив ці руни, син Юті.

Фон Фрізен, Вессен та інші2 витлумачують ці Гільдії не як 
організації з комерційними цілями, а як товариства, створені з 
метою захоплення здобичі. А проте це значення слова gildi ніде 
не підтверджується документально, отож мусимо сприйняти це 
слово в звичнішому розумінні торговельної компанії, ЩО 
складалася з купців, членів Гільдії, та молодшої дружини, яка 
охороняла їх під час комерційної діяльності3.

Другий камінь відкрив Янссон восени 1960 року в Тьорневаллі 
(Ög), поряд з торговим центром ЛінкьопінГ. Його було 
встановлено ceftiR Drceng, OygceiRs sun, gilda sinn, «за ДренГом, 
сином Ейґейра, [що був] членом їхньої гільдії»4.

СіГтуна була торговим центром Швеції XI ст. Отож зрозуміло, 
що можна чекати звідти інформації про Гільдію фризьких міжнародних 
купців, і дійсно, існують два написи, додаткові відомості з яких 
ясно показують, що Гільдії мали комерційну мету й управлялися 
фризами5. Обидва написи викарбував Торбйорн скальд протягом 
останніх десятиліть XI ст. Там сказано:

Другий камінь із Сіґтуни засвідчує, що член фризької Гільдії 
носив автентичне фризьке ім’я — Альбод6; його торговельним 
партнером (ужито термін «félagi», «товариш») був Слоді, 
очевидно, місцевий купець. І хоча назва frisa  не зустрічається 
на естерйотландських каменях, не викликає сумніву, що kilta 
(gildi) могла означати лише frisa kilta. Шведських купецьких 
Гільдій не існувало в XII—XIII ст., коли фризів на Балтиці змінив 
німецький Ганзейський союз.

U 379:
frisa  k ilta r  letu re isa  stein |>ensa Гільдійське братство фризів 

звеліло встановити цей камінь 
в пам'ять Торкела, їхнього брата по гільдії. 
Боже, спаси його душу!
Торбйорн вирізьбив ці руни.

eftiR  |>ur[kil kilt]a sin. 
ku |i h ialb i an t bans. 
|>urbiurn risti.

U 391:
frisa  k i[lta r letu ris ta  ru n ar] 
|>esar
eftR  albo|) felaha slo)>a. 
k ris tr  bia belgi hinlbi an t bans, 
(lu rb iurn  risti.

Гільдійське братство фризів 
звеліло вирізати ці руни 
в пам'ять Альбода, партнера Слоді. 
Святий Христе, врятуй його душу! 
Торбйорн вирізьбив ці руни.



ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА

Закони як історичні джерела





р о зд іл  ДЕВ’ЯТНАДЦЯТИЙ

Давньоскандинавські закони

Правова література стародавніх скандинавів

Перший етап давньоскандинавської правової історії завер
шився у XIII ст., коли внаслідок перетворення трьох систем 
регіональних королівств у християнські монархії (Данія, Норвегія 
та Швеція) провінційні закони були поступово замінені об’єдна
ними державними законами.

Норвегія за часів правління короля Маґнуса Гаконарсона 
Законодавця ( lagabaetir) (1263— 1280) очолила цей перехід. 
Король замінив провінційні закони національним земельним 
кодексом (Den Nyere Lands-Lov) , що спирався на них1. Міста та 
Церква2 отримали свої власні кодекси. Були запроваджені також 
спеціальний hirö (=дружина) закон і закон для Ісландії.

Швеція наслідувала приклад Норвегії десь через вісімдесят 
Років. Перші шведські національні закони (Landslag і Stadslag)
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були проголошені королем Маґнусом VI Ерікссоном (1319—- 
1374)3. Перший данський національний закон (Kong Christian 
den Ferrites Danske Lov) був запроваджений тільки 1683 року.

Традиція, передана Сноррі Стурлуссоном (1 179— 1241), 
приписує першу кодифікацію провінційних законів на півночі 
уппландської Норвегії (Оппландська область) королеві Гальвдану 
Гудредарсону Чорному, котрий жив десь у першій половині 
IX ст.4.

Давньоскандинавські закони першого періоду можна поділити 
на три групи: 1) Провінційні (folk) закони, «провінційні» тут у 
значенні сільських громад, на відміну від міст. Провінційні закони 
дійшли до нас не в своїй первісній язичницькій5 і доурбанічній 
формі, а з періоду після охрещення, тобто після XI ст., коли 
вже включили в себе спеціальний розділ християнських законів 
(lus ecclesiasticum), що, як правило, став першою частиною 
кодексу, а також розділ торгового права. 2) Муніципальні закони, 
що, схоже, брали свої витоки з іноземного торгового права, і 
3) Нігд (дружинницькі) закони.

Усі збережені копії давньоскандинавських законів датуються 
XIII—XIV ст., хоча існують фрагменти з XII ст.

Ці записи мають різне походження і цінність: це і конспекти 
законознавця для кращого запам'ятовування, і неофіційні нотатки 
його викладу закону (uppsaga) на зібраннях тінґу (ping), і записи 
указів, постанов і судових рішень провінційного суду, і замітки 
на берегах, й інші додатки, зроблені невідомою рукою. Перша 
згадка про кодекси в джерелах стосується Ісландії. Згідно з Арі 
Мудрим (пом. 1148 p.), ісландський тінґ (Al-Pingi), заснований 
930 року (відповідно до так званого закону Ульфйота), прийняв 
1117/1118 р. рішення записати їхній провінційний закон на 
пергаменті, щоб не залежати від пам’яті правопромовців (Içgsçgu- 
тепп); правопромовцем був службовець, що головував на 
ісландській національній асамблеї (Al-pingi). В результаті 
з ’явився Сувій Гавліді (Haflida skra, на жаль, загублений)6. Це, 
вочевидь, було початком кодифікації, названої кодексом «Дикого 
гуся» (Grâgâs) у першій половині XVI ст. Різні редакції цього 
зведення законів не збігаються в окремих пунктах.

Учені поділяють перший період давньоскандинавської правової 
історії на дві частини. Протягом першої правові виклади обмежу- 
валися конспектами невідомих авторів, які робилися, по-перше, 
для пам’яті правників, а по-друге, з цікавості збирача старо- 
житностей. Ця первинна кодифікаційна діяльність відрізняється
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епічним характером правових документів та їхньою ритмічною 
виразністю, але, разом з тим, незавершеністю і плутаною 
структурою. Вчені відносять до цього періоду такі кодекси, як 
норвезький Gulapingslqg, старший Vàstgòtalag та Dalalagen зі 
Швеції, і ісландський Gràgàs.

Пізніша кодифікація позначена втратою усної срорми й пере
творенням на редагований писемний правовий документ. 
Наприклад, Frostapingslęg у Норвегії, молодший Vàstgòtalagen у 
Швеції, два сканійські та два зіландські закони в Данії.

Протягом другої частини першого періоду провінційні 
зведення законів складаються службовцем ясною правовою 
мовою в систематизованій формі. Вони затверджуються 
відповідними тінґами за підписом правника і впроваджуються в 
життя на підставі королівської ратифікації як єдині законні 
кодекси, дійсні в провінції. Ютський закон (Jyskelov) 1241 року 
знаменує початок цієї другої стадії в Данії, Уппландський закон 
(Upplandslagen) 1296 року — у Швеції.

Основна мета цієї частини праці полягає в тому, щоб 
з’ясувати, чи існували згадки і які саме про Русь та інші 
східноєвропейські країни у правових давньоскандинавських 
текстах, що збереглися.

(Можливий вплив Германських («варварських») і / а б о  
скандинавських законів на «руський закон» русько-візантійських 
правових угод X ст., відбитий у «Руській Правді», так само як 
на ґермано-руські правові угоди XII—XIII ст., розглядається в 
томі четвертому цієї праці).

Через важливу роль фризів у відкритті Східної Європи для 
західноєвропейських ринків (як я припустив вище) фризькі 
закони також розглянуто з цього погляду в другому (двадцятому) 
розділі цієї частини.

Провінційні закони

Норвегія

Нам відомі чотири провінційні закони Стародавньої Норвегії7, 
Що їх було включено до п’ятитомного зведення «Norges gamie 
love indtil 1387», розпочатого в Крістіанії 1846 року Рудольфом 
Кейсером (1803— 1864) та Петером Андреасом Мунком (1810— 
1863) і завершеного 1895 року Еббе Герцберґом і Ґуставом 
Стормом8.
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Перший з них — це Gulapingslgg9, або закон Ґулатінгу, 
легальної конфедерації на південно-західному узбережжі Hop- 
вегії. Асамблея конфедерації проводилася на півострові Ґула, 
на південь від гирла Соґне-фйорду. Традиція приписує розробку 
закону королеві Гакону Гаральдссону Доброму (947—961); у 
цьому звершенні, як оповідається, йому допомагав Торлейв spaki 
Розумний, син Гьорда-Карі10.

Території шести князівств Ґулатінґу складалися з вузької, 
безплідної, затиснутої скелями прибережної смуги та численних 
островів; саме тому Горди (Hgrdar, до яких входив харизматичний 
клан Скільвінґів), Рюґи (Rygir) та інші виживали або блукаючи 
морями як торговці чи пірати, або ж емігруючи. Gulapingslgg 
став моделлю для перших ісландських законів, занесеною туди 
колоністами.

Frostapingslggn y закон Фростатінґу, легальної конфедерації 
восьми округ Трондгейму ( Trendelag, «Закон Тронду»), яка 
проводила свої асамблеї на Фрості, півострові в Трондгеймс- 
фйорді, під головуванням ярлів з клану Семінґів. Згідно з тра
дицією, король Гакон Добрий (947—961) був кодифікатором 
Frostapingslgg12.

Borgarpingslggn % або закон Борґартінґу, групи південно- 
східних округ навколо Вік(ін)-фйорду (Ґренланд, Вестфьольд, 
Вінґульмьорк, Ранрікі, Грінґарікі), що були об’єднані королем 
Олавом Святим (1014— 1030) у легальну провінцію з асамблеєю 
в Боргу або Сарпсборґу14.

Heidscevislggxb, або закон (Г)Ейдсіватінґу, легальної конфеде
рації князівств у південно-центральній Норвегії, очолюваної 
королями Уппланду (Upplendinga konungar) з клану Інґлінґів. 
їхня асамблея мала місце південніше озера Гейдсер (Мйорс, 
нинішня Мйеса); кодифікацію тих законів приписують Гальвдану 
Чорному у IX ст.16.

Лише два з цих чотирьох зведень законів, що мали юридичну 
владу, перш ніж Норвегія кодифікувала свої державні закони 
за часів правління Маґнуса Гаконарсона Законодавця (1263— 
1280), збереглися повністю. Це — Gulapingslgg (старший) і 
Frostapingslgg (більш пізній).

Згадки про Східну Європу

Gulapingslgg, найдавніший із збережених норвезьких провін
ційних законів, має одинадцять параграфів. Другий параграф 
стосується торгового права (/сайра Ьоікг), а пункт 47 у ньому
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п о в ’я з а н и й  з  судовими процесами та викликами на батьківщину. 
Там € такий фрагмент:

♦На території країни кожен чоловік, вільний та повнолітній 
щодо закону, сам веде свої судові процеси, але якщо він залишає 
країну, то його маєтність переходить на три зими у володіння 
того, кого він призначає перед свідками, і вже той чоловік має 
право на позов і захист на його користь.

Епп сГ Иапп Гсгг к Сгікіапсі. Але якщо муж їде до Грецької

Два скандинавські народи, свеї та ґаути, жили в середньо
вічній Швеції18. Збірник шведського права був видрукуваний 
Гансом Самуелем Колліном (1791 — 1833) і Карлом Йоганом 
Шлютером (1795— 1888) у тринадцяти томах, «Corpus Iuris Sueo- 
Gotorum Antiqui/Samling of Sweriges Gamia Lagar» (Sthlm, 1827— 
1877)19.

П’ять провінційних законів на територіях свеїв були кодифі
ковані протягом XIII—XIV ст. їх можна об’єднати в дві категорії: 
провінційний закон, що не мав залежності від Upplandslagen, і 
провінційні закони, що були кодифіковані під впливом і /т а  із 
запозиченнями Upplandslagen.

Першу категорію представляє закон Даларни, або Dalalagen 
(Lex Dalecarlias)20, що зберігся в єдиному середньовічному 
пергаментному списку, датованому серединою XIV ст. (SKB В 
54)2>. Хоч Даларна і Вестманланд утворювали єдиний юридичний 
район, очолюваний одним і тим самим законником, кожен з них 
мав власний кодекс. Збережена редакція Dalalagen була 
створена за часів правління короля Бірґера Маґнуссона (1298— 
1317)22.

Upplandslagen23 (Lex Upplandia), або Уппландський закон, що 
охоплював також нинішню провінцію Ґестрікланд, був 
найважливішою юридичною працею, створеною у Швеції24. Його 
виклад ясний і точний; організація матеріалу — логічна і 
переконлива. Очевидно, що ядро нового закону, який став 
спільним для всього Уппланду, склали стародавні закони 
Тіундаланду, серця Уппланду.

|)é seal sà hai Ida fé hans 
cr arve cr ncstr.

(Візантійської) імперії, 
то його власність переходить до прямого 
спадкоємця»17.

Швеція
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Upplandslagen був зредагований представниками трьох округ 
Уппланду під проводом законознавця з Тіундаланду Бірґера 
Перссона (батька св. Бірґітти). Закон отримав королівську рати
фікацію 1296 року. Основний захований рукописний текст — 
це пергаментний кодекс першої половини XIV ст. (SKB В 
12)25. Ця ретельно підготовлена юридична праця26 справила 
величезне враження на законознавців з інших провінційних 
районів, котрі запозичали звідти закони.

Sodermannalagen (Lex Sudermannioe)27', або закон Сьодерман- 
ланду, був складений 1325 року дванадцятьма мужами, обраними 
з числа «наймудріших у Сьодерманланді», під проводом 
провінційного законознавця Ларса Ульвссона; уряд неповно
літнього короля Маґнуса VI Ерікссона (1319— 1363) ратифікував 
його через два роки. Пергаментний манускрипт SKB В 5328 є 
оригінальним текстом того кодексу і копією, що належала 
законознавцю Ларсу Ульвссону29.

Vastmannalagen (Lex Vestmannice)30, або закон Вестману, є 
компіляцією, складеною протягом перших десятиліть XIV ст. 
законознавцем, можливо, при сприянні «наймудріших мужів», 
призначених Вестманським тінґом. Головним джерелом цього 
зведення, гадається, був Уппландський закон 1296 року31. 
Основний манускрипт — це пергаментний кодекс SKB В 5732 з 
XIV століття33.

Halsingelagen (Lex Helsingice)3*, або закон Гельсінґланду та 
шведських поселень обабіч Ботнійської затоки (включаючи 
Фінляндію), також був модифікований за зразком Уппландського 
закону 1296 p., близько 1320 року. Гельсінґланд і Уппланд 
утворювали єдиний юридичний район, очолюваний одним і тим 
самим правником, одначе кожен з них дотримувався своїх 
власних законів. Основний список — пергаментний кодекс (Бібл. 
Універс. Уппсали, В 49)35, написаний у 1320-ті роки36.

Ґаути

Нам відомі чотири провінційні закони ґаутів (йотів). Vast- 
gotalagen (Lex Vestro-Gothica), або закон Вестер-Йотланду, є 
найстародавнішим шведським законом. Він дійшов до нас у двох 
версіях: ранній Vastgotalagen (Lex Vestro-Gothica vetustior antiquior, 
Aldre Vastgotalagen), і пізнішій Vastgotalagen (Lex Vestro-Gothica 
recentior, Yngre Vastgotalagen).

Aldre Vastgotalagen37 був записаний 1220 року законознавцем 
Ескілем Маґнуссоном (бл. 1175— 1227) з клану Фолькунґів,



можливо, на пропозицію Сноррі Стурлуссона, котрий побував 
там 1219 року. Частина збереглася в ранньому (бл. 1250 р.) 
фрагменті з двох аркушів (SKB В 193); більша частина — в 
пергаментному списку SKB В 59а бл. 1280 р.38, що є також 
найдавнішою з існуючих книжок шведською мовою39. Англій
ський переклад здійснив Альфред Берґін 1909 року.

Пізніший Västgötalagen40 був складений близько 1280 року 
законодавцем Альґотом, батьком Брюньюльва, єпископа Скари. 
Укладач виявився і неуважним, і недосвідченим. У своїй компі
ляції він спирався на давній список закону Ескіла (пізніше 
втрачений), що відрізняється від SKB В 59а. Первинний його 
текст — пергаментний кодекс SKB В 5841 із другої половини 
1340-х років42.

Östgötalagen (Lex Ostrv-Gothica)43, або закон Естер-Йотланду, 
був розроблений десь між 1286-м і 1303 pp. Він свідчить про 
дбайливість і компетентність освіченого правника Бенґта 
Маґнуссона (1269— 1292) із клану Фолькунґів. До нас закон 
дійшов у досить авторитетному списку (SKB В 50)44 законо
знавця із приблизно 1350 р.45.

Smâlandslagen (Lex Smalandici)46 — це закон землі Веренд у 
Тьюгерадській частині Смоланду, що був складений наприкінці 
XIII чи на початку XIV ст. Збереглася  лише частина 
Християнського закону (Kristnubalk); вона міститься на двох 
пергаментних манускриптах XIV ст. (Скоклостер 155, 4° і AM 
51, 40)47.

Людовік Боше переклав два первинні давньошведські закони 
на французьку: Upplandslagen («Le loi d’Upland» [Париж, 1908] і 
Västgötalagen («Loi de Vestrogothie» [Париж, 1894])48.

Німецький переклад тих 'двох давньошведських законів був 
здійснений Клаудіусом Фрайгерром фон Шверіном (1880— 1944). 
Його було вміщено в сьомому томі «Germanenrechte: Schwedische 
Rechte» («Älteres Westgötalag», pp. 1—62; «Uplandslag», pp. 63— 
242 [Веймар, 1935], xvi — 256 pp.).

Згадка про Східну Європу

Старша версія Västgötalagen складається з дев’ятнадцяти 
розділів. Розділ сьомий стосується спадщини (arfpœr bolkœr), а 
в пункті дванадцятому йдеться про право на спадщину мандрів
ника до Греції. Там записано:

«Якщо чоловік (тадг) залишає країну, призначає управляю
чого (bryti) своїм майном (bô) і каже, що вирушає до Рима, то
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управляючий опікується майном протягом року, по завершенню 
якого у права володіння вступає спадкоємець, і лише за його 
бажанням може бути призначений управляючий.

Якщо чоловік залишає країну, а його жінка (husprea) 
залишається вдома, [і якщо вона) має дитину на руках, а другу 
носить у череві, якщо вона охрещена, і якщо чоловік не 
повертається додому, а мандрує від батьківщини, то його 
спадкоємцями — в разі, коли він поїхав назавжди — стають 
його найближчі родичі на час його від’їзду.

Ingsins manns arf takr Він не має права [на) будь-чию спадщину,
hann, mc(da)n і Girklandi sitr. поки проживає в Греції (-Візантійській

імперії)*49.

Готланд

Острів Готланд увійшов до складу Швеції лише після підпи
сання миру в Брьомсебру 1645 року; до того часу шведська 
правова система не застосовувалася на острові.

Готланд належав Данії після завоювання його королем 
Вальдемаром Аттердаґом (1340— 1375) у 1361 році. Пізніше, 
між 1394-м і 1449 p., його захопили спершу пірати, так зване 
Віталійське братство (1394— 1398), тоді німецькі лицарі 
Тевтонського ордену (1398— 1408). Нарешті він був приєднаний 
до Балтійської держави Еріка Померанського (1408— 1449). 
Після 1449 року він знову належав Данії.

Єдиний існуючий писемний твір, пов’язаний з Готландською 
історією, — це «Гутасага» (Gutasaga)% складена близько 1285 p., 
однак її свідчення вкрай мізерні. Фактично нічого не відомо 
про політичну залежність Готланду до 1361 року.

Gutalagen (Lex Gotlandici)50, або закон острова Готланд, був, 
швидше за все, проголошений у XIII ст. правлячим класом 
зовнішніх торговців для свого сільського острівного населення. 
Закон дійшов до нас у трьох версіях: два Готландські (Gutnish) 
манускрипти, написані в середині XIV ст. (SKB В 64)51, переклад 
нижньонімецьким діалектом 1401 року (SKB В 65)52 і переклад 
данською, здійснений, вочевидь, 1492 року в зв’язку з ратифі
кацією Gutalagen королем Гансом (AM 55, 4°, паперовий список 
середини XVI ст.)53.

Як нижньонімецький, так і данський переклади були зроблені 
за давнім Готландським текстом Gutalagen, а не за тією його 
Гутнійською версією, що збереглась.



Gutalagen має три цінні ознаки. Перша його частина 
узгоджується з норвезькою традицією Християнського закону; 
жодного разу не згадано шведського короля, «не надаються йому 
прерогативи», «не відходять до нього податки, й нема в законі 
Готланду жодного правила щодо порушення миру короля»54. 
Нарешті, торгівля й мореплавство залишені в Gutalagen поза 
увагою, всупереч усім сподіванням — місто Вісбю згадується 
лише один раз, та й то мимохідь, а Східна Європа не згадується 
загалом55.

Данія

Данські народні закони були зібрані у восьмитомному 
аналітичному виданні «Danmarks gamie Landskabslove med Kir
ke lo vene», здійсненому Іоанном Брендум-Нільсеном та Полем 
Іоанном Йорґенсеном (Kbh, 1920— 1961 )56.

Середньовічна Данія була розділена на три офіційні провінції, 
кожна з яких мала свої власні закони57: Skànske /ov58, або закон 
Сканії (Сконе, включаючи Галланд і Блекінґе на Скандинавському 
півострові, а також острів Борнгольм), укладений наприкінці
XII ст., що зберігся у двох незалежних варіантах: Skànske lov, 
писаний давньоданською (бл. 1200 року), і латинський переказ, 
здійснений близько 1216 року архієпископом Лунда Андресом 
Сунесоном (1201 — 1222), пізніше названий Antique leges Scanie. 
Списки Skànske lov давньоданською мовою розділені на три групи: 
ABC, DEF та GJ. Найдавніший список першої групи, SKB, В 
74, датується часом близько 1250 року59 і є найдавнішим списком 
данських законів, що збереглися. До нього входить також і 
♦Сконійський Християнський закон» («Jus ecclesiasticum Scaniae*), 
укладений близько 1250 року60.

Найважливішим списком латинського переказу (груп А—Е) 
є рукопис Ледреборґ 13 (перша половина XIII ст. =А) та AM 
37, 4° (друга половина XIII ст. =С)61.

Sjcellandske /ov62, або закон Зеланду (Сьєланд; після 1284 року 
Цей закон обов’язував також острови Лолланд, Фальстер і Мен) 
включає в себе два зводи: Valdemars Sjoellandske lov та Eriks 
Sjoellandske lov. Існують дві окремі редакції першого зводу: Arve- 
bog og Orbodemàl63 («Книга спадку та невикупних речей»), 
укладена близько 1216 року (її списки згруповано в А—Е, 
базовий текст — «Codex Rantzovianus»; Королівська Бібліотека,
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Копенгаген, Е donat. var., 136, 4° =бл. 1430 року); і Valdemars 
Sjaellandske lov. Остання існує також у двох редакціях: «стар
шій» (ALldre), складеній після 1215 року (списки згруповані в 
A—D; базовий текст SKB — С 69 від прибл. 1400 року)64, та 
«молодшій» ( Yngre) редакції, створеній невдовзі після 1241 року 
(списки згруповані в А—С, базовим для видання є AM 455, 12° 
від прибл. 1300 року)65. Обидві редакції в останньому розділі 
містять кожна свою версію «Зеландського Християнського 
закону» (Sjaellandske Kirkelov), котрі належать до останньої 
половини XIII ст. і в дечому перегукуються з «Сканійським 
Християнським законом»66.

Eriks Sjaellandske lov67 був укладений між 1216-м та 1241 pp.; 
пергаментний манускрипт зберігся і датується прибл. 1300 ро
ком (AM 455, 12°). Eriks Sjaellandske lov є, загалом, поширеною 
версією Valdemars Sjaellandske lov6*.

Основні закони Сьєланду (Зеланду) перекладені німецькою 
мовою Клаудіусом Фрейгерром фон Шверін: «Dänische Rechte: 
Seeländischer Rechtskreis» (Germanenrechte VIII), (Weimar, 1938; 
2d ed., Witzenhausen, 1960), xvii+222 pp. (pp. 157— 194: Arvebog 
og orbodemäl [Vom Erbe und unbüssbaren Sachen]; pp. 1 — 156; Eriks 
Sjaellandske lov; pp. 199—205: «Scanian Christian Lov»).

Jyske /ov69, або закон Ютланду (яким користувалися також 
на Фюні і сусідніх островах), зберігся в 240 списках, з яких 
бл. 160 написані данською мовою, бл. 70 — нижньонімецькою 
або німецькою, 11 — латиною; більшість з них видрукувана 
між 1486-м та 1670 pp. Списки згруповані в ABD, D—G та 
НІ; базовим текстом групи А є NkS 295, 8° та SKB С 63, 
обидва датуються початком XIV ст.70. Jyske lov був представлений 
королем Вальдемаром II Переможцем на Генеральній Асамблеї 
у своїй резиденції у Вордінберґу в березні 1241 року як офіційний 
узаконений звід для Ютланду. Цей звід діяв тривалий час. У 
Данії ним користувалися безперервно до 1683 року, в герцогстві 
Слезвіґ (Шлезвіґ) — до 1900 року.

Клаус фон Зее нещодавно переклав Jyske lov німецькою 
мовою — «Das Jütsche Recht» (Weimar, 1960), x + 216 c. Jyske 
lov мав два додатки71: примітки Кнуда Міккельсена (єпископа 
Віборґа) від прибл. 1480 року72, і статті Торда Літла, очевидно 
юриста з Віборґа, написані нижньонімецькою мовою невдовзі 
після 1300 року73.

У жодній з існуючих версій данських провінційних законів 
Східна Європа не згадується.
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Ісландія

Найдавніше зведення ісландського національного закону74, 
відоме з XVI ст. під назвою Gràgàs («Дикий гусь»), приписують 
королю Маґнусу Доброму ( 1035— 1047)75, однак загальні 
положення текстів, що збереглися, були укладені, очевидно, 
протягом першої половини XII ст. За походженням Gràgàs 
ґрунтувався на місцевому тлумаченні норвезького Gulapings- 
iQg-

«Вірменські» єпископи

Gràgàs складається з п’ятнадцяти частин, перша й остання з 
яких містять деякі відомості про Східну Європу. Частина І 
торкається «Християнського закону» («Kristinna laga pàttr»)\ 
розділ 6 цієї частини містить цікаві положення про іноземний 
клір, зокрема єпископів та священиків (h)ermskir та girskir за 
походженням. Перше звідомлення з першої частини таке:

«Якщо звіддалеку [з-за кордону] сюди, на нашу землю [тобто 
до Ісландії] прибувають священики, котрі бували тут раніше, і 
[католицький] єпископ [котрий має юрисдикцію по всій Ісландії] 
дозволив їм проводити службу Божу (tidir) в Ісландії, то люди 
мають право купувати у них службу Божу після того, як вони 
покажуть свої книги та ризи єпископові або священикам, уповно
важеним єпископом.

Якщо звіддалеку [з-за кордону] сюди [до Ісландії] прибувають 
священики, котрі не бували тут раніше, то не слід купувати від 
них службу Божу і їм не слід хрестити дітей, [крім тих випадків,] 
коли хтось [із дітей] настільки хворий, що його мусив би 
охрестити мирянин; якщо немає інших священиків, то краще 
охрестити його першому [іноземному] священикові, аніж 
мирянинові.

Від них можна купувати службу Божу, якщо вони мають 
листа і печатку єпископа і свідоцтво двох осіб, котрі були 
присутні на їхньому висвяченні і передають слово єпископа, 
після чого люди мають право одержувати від них уповні духовну 
Допомогу (piónostv).

Ef byskvpar коша vt hingat til Якщо єпископи або священики, котрі не
landz ефа prestar |>cir сг cigi знають латинської мови, прибувають
cry Іаефіг a latinv tungv, huartz звіддалеку [з-за кордону] на землю [Ісландії],



502 З ак они  як  іст оричні джерела

|)сіг erv hcrmskir чи то будуть (H)Ermskir (вірмени),
чи Girskir (греки), то люди 

е|>а girskir, ос сг mavnnvm rctt at мають право слухати їхню
Ь1у|за ti|)vm hans ef menn vilia. службу Божу за своїм бажанням.

[Однак] нікому не слід купувати від них службу Божу і 
духовну допомогу.

Якщо людина дозволяє єпископові нелатинського сповідання 
освятити церкву або конфірмувати дітей, то мусить сплатити 
єпископові, котрий є тут [в Ісландії] раніше, штраф у три марки; 
останній [єпископ, котрий має юрисдикцію по всій Ісландії] 
повинен одержати плату за освячення. Церкву слід так освятити, 
а дітей так конфірмувати, як наче нічого й не відбувалося раніше, 
навіть якщо ті, що не знають латини, співали»76.

Спеціалісти пов’язують це законодавство з діяльністю трьох 
іноземних єпископів в Ісландії в період між 1056 та 1072 рр. Про 
них згадується в ісландських нарративних джерелах, у творі 
Арі Мудрого «Islendingabók» (бл. 1123— 1133 рр.) та у «Hungr- 
vaka» (бл. 1210 року). Законодавство було результатом значних 
церковних реформ, запроваджених Гільдебрандом — пізніше 
папою Григорієм VII — з 1060-го й до самої його смерті у 1085 
році. В уривку з розділу 8 «Islendingabók» зазначається:

Enn kvómu hćr адгіг fi mm, П’ятеро інших, котрі називали себе
|)cir cs byskupar kvàóusk vcsa: єпископами, прибули до Ісландії:
Qmolfr ok Goóiskolkr ok Арнульв і Годіскальк та троє
(5ГІГ crmskir: Petrus ok вірменів: Петро,
Abraham ok Stephànus. і Абрагам, і Стефан77.

Цей уривок відповідає слідуючій заввазі у «Hungrvaka» (розділ 2):
«У дні єпископа Іслейва (1056— 1080) прибули [до Ісландії] 

іноземні єпископи, вчення яких слабували порівняно з ученням 
єпископа Іслейва.

Через те вони набули популярності серед грішників, аж поки 
архієпископ Адальберт [Бремен-Гамбурзький, 1043— 1072] 
послав листа до Ісландії, забороняючи всім людям приймати 
їхню службу і кажучи, що деяких з них уже відлучено від церкви 
і всі вони здійснювали свою місію без його дозволу»78.

Учені традиційно пов’язують термін (h)ermskir з терміном 
«єретики» зі Сходу, вірменські павликіани, а термін girskir — з 
візантійськими греками79.

У 1960 році Маґнус Мар Ларуссон розробив цікаву гіпотезу 
про те, що ці закони відбивали тісні стосунки Русі і Скандинавії



в період правління Ярослава Мудрого (1014— 1054). На його 
думку, (к)егтзкіг стосується Ермланду на південно-східному 
Балтійському узбережжі (Вармія), а girskir означав gerzkr —
♦ Русь»80. Однак традиційний погляд на ці терміни здається 
вірогіднішим, зокрема через те, що Ермланд — і це добре відомо 
до. М. Ларуссону — не був християнізований тевтонськими 
рицарями аж до прибл. 1230 року; католицька єпархія 
Алленстейн (Ольштин) була встановлена там тільки 1243 року.
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ТіундарҐяльд і мандрівники на Русь

У частині 15 Gràgàs йдеться про церковну десятину (um tiun- 
dargjald), запроваджену в Ісландії в липні 1076 року. Єпископ 
Скалагольта Ґіцур Іслейвссон (1082— 1118) (на основі західно
європейської практики) уклав закон під назвою Tiundarlęgìslen- 
dinga hinfornu, який згодом був прийнятий Ал-Тінґі (1097 року). 
В той час ще у жодній з інших скандинавських країн церковна 
десятина не збиралася81. За цим законом «вона збиралася майже 
з усіх незалежних селян, і податок (забезпечення) збирався не 
тільки для єпископа і єпархії, а також для попечителів менших 
церков і підтримки бідняків*82.

Tiundarlęg зберігся в дев’яти списках (вони позначені 
літерами від А до І), найдавніший (А) переписаний близько 
1250 року (GkS 1157, fol. ). Всі наявні копії опубліковані Йоном 
Сіґурдссоном під № 20 в його збірнику ♦Diplomatarium Islandi- 
cum: islenzkt fombréfasafn I» (Kbh, 1857— 1876), с. 70— 162.

Tiundarlęg був дослівно перенесений до Gràgàs. Щодо 
сплати десятини тими, хто перебував за кордоном, закон про
голошував:

Tiimdarìóg81 
(redaction А, § 24)

En ef órer landar fara he|»an

°c eigo fe epter, oc scal maör

giallda tiund af er at varöveita 
hefer feet.

En vm t>at fe er hann hever

a brot med ser oc erat hann 
scylldr at giallda her tiund 

|>vi J>ott hann se allengi a

Gragas**
(chapter 259, § 3)

En ef orir landar fara he)>an

oc eigo fe eptir, oc seal madr

giallda tiund af er at vardveita 
heftr feet.

En vm |>at fe er hann hevir

abrott med ser oc erat hann 
scylldr at giallda her tiund 
af t>vi |>ott hann se allengi

ПерекладP5

Якщо людина (тадг) вирушає 
з країни 

і полишає після себе майно, 
ТОДІ той, 

хто залишається опікуном 
того майна, 

мусить сплатити десятину 
за нього.

Однак він не зобов’язаний 
платити 

десятину за майно, що він 
забирає

його з собою, навіть коли
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brot.
En ef hann kemr ut hengat

|)a scal hann giallda her tiund

af j)vi fe er hann hever ut

med ser en naesta vetr epter 
er hann hever ut comit af>r 
vm sumaret [>ott hann se

i Gerdom austr*.
Ef madr kemr ut hengat oc

hever vaxit fe hans eda jjorrit

eda hann hever eigi eida fyrr at

unnit, oc er hann scylldr at

vinna eió at fe sino ef menn

vilia beióa hann.

abrott.
En ef hann kemr ut hengat

|>a scal hann giallda her tiund

af |)vi fe er hann hevir ut

med ser en naesta vetr eptir 
er hann hevir ut comit a|>r 
vm sumaret |>ott hann se

i Gerdom avstr.
Ef madr kemr ut hengat oc

hevir vaxit fe hans eda |>oRit

eda hann hevir eigi eida fyR at

unit. oc er hann scylldr at

vinna eió at fe sino ef menn

vilia beióa hann.

він лишається 
за кордоном довгий час. 
Якщо він повертається [до 

Ісландії] 
звідкілясь, то сплатить 

десятину за 
майно, яке брав з собою, 

наступної 
зими після того літа, коли 
вирушав кудись, 
навіть якщо він був на 

сході в Ґардах 
(Русі).
Якщо людина прибуває 

сюди, а його 
майно збільшилося або 

зменшилося, або 
він не заручився клятвою 

на нього 
(своє майно], то він повинен 

заручитися клятвою 
на своє майно, якщо цього 

вимагатимуть 
люди (тепп).

Ці офіційні положення означають, що в той час, коли 
вводилася десятина (тобто 1097 року), мандрівка з Ісландії до 
Русі була ще загальним явищем.

М уніципальн і закони

Проекти давньоскандинавських муніципальних законів 
походять з «закону острова Бірка» (=«острів Берези»), який в 
давньошведських джерелах означено як Ьшгкдог гогиоег, у 
давньонорвезьких та давньоісландських — Ьіагкеуіаг-геПг, у 
давньосканійських (данських) — Ьіаггке гШ. Так, приміром, в 
торговому законі Р г о з їа р ^ Б ^  (розділ 32, «Куди слід подавати 
судовий позов») зазначено:

«Якщо відповідача, котрий походить з торгового міста (каи- 
pangr)> судитимуть у окрузі (кегад), то слід судити його за 
законом Р гоБ їар^, а вирішувати згідно з Віагкеуіаг-геПг.

Якщо відповідача, котрий походить з округи, судять у містечку, 
то слід судити його відповідно до Віагкеуіаг-геПг, а вирішувати 
згідно з законом Ргозїаріїі£, якщо це приводить до вироку»87.

З цього, однак, не випливає, що шведські, норвезькі та данські 
закони острова Бірка можна звести до спільного знаменника і 
таким чином реконструювати «протозакони» острова Бірка.
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Учені88 сходяться в тому, що означення «закон острова Бірка» 
використовувалося у давньоскандинавських судових манускрип
тах XIII та XIV ст. просто як технічний термін, що означав 
«муніципальний закон» без огляду на його походження.

Безперечно, сам по собі термін давніший від скандинавських 
міст, адже його джерелом є ідея не міста, а «острова Бірка» як 
торгового місця. Закон острова Бірка, наданий столичному місту 
Нідаросс89 (зберігся в чотирьох фрагментах і функціонував з 
XIII по XVIII ст.), містить таке визначення:

B ia rk c y ia rrc ttr  c r  a  f isk n c s i Закон острова Бірка є в силі
h v criu  ok  і s ild v e ri ok  і в кожному риболовецькому місці, в місцях
k a u p fo ru m 90. вилову оселедців і під час торгових

поїздок91.

Зв’язок закону острова Бірка з торгівлею підкреслений у 
давньонорвезькому Speculum regale (Konungs skuggsjà), що 
датується приблизно 1243— 1247 pp. Третя частина цього закону, 
де йдеться про діяльність та звичаї купців, містить такий уривок: 
«Вивчайте всі закони, але коли ви залишаєтеся купцем, то 
найдосконаліше мусите знати «закон острова Бірка» (Bjarkey- 
jar-réttr»)»92.

Чому ж назва Бірки асоціювалася з ідеєю торгівлі на півночі? 
У період між 780-м та 834-м pp. фризьке місто Дорестад, 
торговельна столиця імперії Каролінґів, постало першою тор
говою метрополією Північної і Східної Європи. Близько 800 року 
Дорестад поступається місцем Бірці — своїй колишній колонії 
на Меларенському озері у Швеції. Бірка (шведське — Bjórkò) 
виникла приблизно наприкінці VIII ст. і незабаром стала центром 
східної торгівлі, зберігаючи своє становище аж до 1000 року, 
як про це свідчать знайдені там скарби диргемів.

У середньовічній Фінляндії, далеко від центрів західноєвропей
ської християнської культури і від Machtpolitiky що розпочалася 
в 70-х pp. XIII ст., існувала торгова громада Bircarli (латинізо
ване із Birkarlar\ фінське Pirkkalaiset). їх торговий центр було 
містечко Birkala (фінське Pirkkala), або Birkala-boa, локалізована 
У верхній течії річки Кокемекі, до якої можна було дістатися 
через Лапландію, а на північ через ланцюг озер, що впадають 
До Кокемекі93. До 1552 року шведський король надавав цій 
організації торговців хутром право збирати данину з лопарів та 
виловлювати лососів у північних річках аж до Торніо94. Громада 
Біркарлі, безперечно, була пережитком раннього вікінґівського
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періоду, коли місце Бірка було найважливішим торговельним 
центром Східної Європи (Birkarlar<Birka-karlar)*b.

За часів гегемонії Бірки на Скандинавському півострові 
з ’являються перші міста західноєвропейського типу. Адольф Шюк 
зазначає з цього приводу: «Природно, що закон, який з ’явився 
за вікінґівського періоду в міжнародному торговому осередку 
Бйоркйо, через торговців, котрі бували там, став відомий на 
півночі повсюдно. Тому цілком імовірно, що на своїй данській 
чи норвезькій батьківщині вони запровадили слово «Бйоркйоа- 
ретт» (björköarätt), яким позначали спеціальні закони, що їх мали 
використовувати в торгових місцях, де на короткочасні ярмарки 
збиралося багато іноземців і де могли виникнути судові позови, 
які не стосувалися місцевого осідлого селянського населення 
звичайної юрисдикції (тобто härad, hundred або tingslag). 
Поступово, із зростанням на півночі торгових місць з постійним 
населенням, термін bjärköarett став спільним північним означенням 
«муніципальних законів», безвідносно до того, чи узгоджувалися 
положення різних björköarett між собою»96.

Термін «закон острова Бірка» вперше з’являється в диплома
тичному документі — грамоті про привілеї, надані королем 
Олавом Святим (1014— 1030) ісландцям у Норвегії97. У ній 
зазначено: якщо іноземець помер в Ісландії і виникла суперечка, 
то в ній слід дотримуватися закону острова Бірка (at biarceyiar 
rètte til mótz)98.

Закони Бірки і Русь

Збереглися три шведські, один сканійський данський та два 
норвезькі закони острова Бірка. Всі три шведські bjaerköce rcet- 
toer є копіями стокгольмського муніципального закону кінця XIII ст. 
(до 1296 року), одним користувалися у вестерйотландському 
місті Льодьосе (SKB В 58; бл. 1345 року)99, другим — у містах 
Сьодерманланду (SKB В 53; бл. 1325 року)100, а третім — у 
невідомому шведському місті (Університетська бібліотека 
Уппсали, С 16; перша половина XIV ст.)101.

Данський bjoerke-raet — це муніципальний закон Лунда, 
найдавнішого данського міста (заснованого бл. 1020 року), і 
архієпископської єпархії (Ledreborg 12, л. 88—98; XIV ст.)102.

Щодо норвезьких biarkeyiar-réttar, то один складається з 
фрагментів з муніципального закону Нідаросса; інший — муніци
пальний закон Бйорґвена (Берґен; заснований Олавом Гаральдс-



еоном Тихим, 1067— 1096) проголошений 1276 року королем 
Маґнусом Гаконарсоном як bœjarmanna-lçg — обов’язковий 
муніципальний закон норвезьких міст. Цей останній, безперечно, 
включає в себе фрагмент більш раннього походження103. Bœjar- 
manna-lqg Бергена опублікований у другому томі корпусу «Norges 
Gamie Love indtil 1387» P. Кейсера та П. А. Мунка на основі 
пергаментного манускрипту AM 323, л. (перша половина XIII ст.). 
Рудольф Мейсснер переглянув текст у своєму виданні берґен- 
ського bœjarmanna-lQg і переклав його німецькою мовою, —
♦ Stadtrecht des Königs Magnus Hakonarson für Bergen» (Weimar, 
1950) (Germanenrechte, N. S. III 3), 512+xlviii c.

Цей муніципальний закон складається з десяти частин; 
дев’ята стосується купецького закону (farmanna lqg)\ розділ 6 
містить такий уривок:

♦Якщо член корабельної команди (hâseti)XQA порушує угоду з 
капітаном (stÿrimann) у Данії, або в Йотланді, або у Швеції, то 
він мусить сплатити штраф (gjalde) у дві срібні марки [одна 
королю і одна — капітанові] за кожен додатковий вантаж.

Якщо людина (тадг) порушує угоду [з капітаном] на Готланді 
або Самланді (вар.: Саксланді), то вона мусить платити чотири 
срібні марки, половину королю, а решту — капітанові.

А якщо людина порушує угоду [з капітаном] в Англії або 
Оркнеї, в Шетланді (Г’ялтланді) або на Фарерах, то мусить сплатити 
штраф у вісім срібних марок [половина королю, а решта — 
капітанові].

Rÿfr madr skipan â Grœnalandc Якщо людина порушує угоду
côa à islandc cöa і Gauröum austr, і з  капітаном] у Ґренланді
gjaldc Vili crtogar oc XIII merkr або в Ісландії, або на Русі (Gaurôar)
silfrs, hälft konungi en halft на сході, то мусить сплатити штраф
stÿrimanni105. у вісім ертуґів [ 1 örtug = третина марки]106

і тринадцять срібних марок, половину 
королю, а решту — капітанові*107.

Я погоджуюся з видавцями «Norges gamie Love», що в оригі
налі повинна бути назва «Самланд», а не Saxland «Німеччина». 
У XIII чи XIV ст. Самланд втратив свою незалежність і 
значимість, тоді як ганзейські міста Саксланду (Німеччина) стали 
лідерами балтійської торгівлі. Навряд чи тогочасний писар міг 
Уживати невідому назву «Самланд» замість добре відомої — 
♦Саксланд»; отже, назва «Самланд» є вірогіднішою.

Важливість тексту полягає в тому, що він розкриває існу
вання чотирьох морських (небезпечних?) зон давніх сканди
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навських купців: Готланд та Самланд належали до другої зони, 
а Русь, разом з Ісландією та Ґренландією, віднесена до четвертої 
зони. Зарахування Русі, Ісландії та Ґренландії до однієї зони 
узгоджується з скандинавською картографією (напр., варіантом 
карти Птоломея, складеним 1424 року Клаудієм Клавусом)108. 
В ньому відбивалися географічні уявлення скандинавів109, котрі 
їхали на Русь не через Балтійське море, а вздовж Скандинав
ського півострова, по Білому морю та Північній Двіні110.

Розглянувши всі свідчення, можна виснувати, що ця частина 
/ агтаппа- / ^  датується другою половиною XI або ХІІ-м ст.
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Закони  гірду

Гірд (hiró) є давньоскандинавським означенням дружинників 
або дружини. Саме слово запозичене від англосаксонського 
hired — «домочадці» близько 1000 року111. Перший давньосканди- 
навський закон гірду було проголошено Кнутом Великим (Knùtr 
inn riki, 1014— 1035) для своєї армії, відомої pingmannalió, що 
стояла в Англії, у 1020-х роках. На жаль, він не зберігся у 
своєму первісному вигляді, а існує в латинській версії в Lex 
Castrensis Свен(д)а Аґґесона (бл. 1185 року)112, в десятій книзі 
«Gesta» Саксона Граматика (бл. 1200 року)113, а також у 
данському скороченому варіанті (бл. 1182— 1202 pp.), так 
званому Vitherlagsret (виконаному для архієпископа Абсало- 
на)114.

У XIII ст., за часів розквіту Норвезького королівства (Гакон 
Гаконарсон, 1217/1263; Маґнус Гаконарсон Законодавець, 
1263— 1281), було складено норвезький закон гірду — Нігд- 
skrànb\ існуючий варіант датується приблизно 1273— 1277 pp.116.

У всіх цих законах гірду, важливих для розуміння соціальної 
структури давніх скандинавів117, Східна Європа не згадується.

З наявних версій давньоскандинавських провінційних законів 
Східна Європа згадується лише в кількох, що походять з законів, 
датованих ранішим періодом. Грецькі мандрівники згадуються 
як у норвезькому Gulapingslqg (де йдеться про спадок торговця 
з Грецією), так і в шведському Vàstgòtalagen (торговця з Грецією 
позбавлено  спадку, бо він довго лиш ався у Греції).  
Християнський закон ісландського Gràgàs містить дуже 
лаконічні відомості про перебування єпископів чи священиків 
вірменського (ermskir) та грецького (girskir) обрядів. У цьому ж



законі згадується діяльність ісландців у Ґардах (на Русі); він 
встановлює десятину для тих, хто торгує в Ґардах (на Русі).

В одній з найдавніших версій давньоскандинавських муніци
пальних законів — bjarkeyjarretr для торгового міста Берген, у 
частині, де йдеться про мореплавство, згадується півострів 
Самланд на південно-східному узбережжі Балтики та Гарди 
(Русь). Самланд віднесено до другої (небезпечної) Балтійської 
зони, тоді як Русь, разом з Ісландією та Ґренландією, віднесена 
до четвертої (небезпечної?) Атлантичної зони. Термін bjarkey- 
rar-rettr є пережитком періоду 800—975 pp., коли острів Бірка 
грав провідну роль у торгівлі Східної Європи. Існуючий закон 
гірду, т о  стосувався скандинавських дружинників, не містить 
жодного свідчення про Східну Європу.
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Давньофризькі закони 
(Lex Frisionum)

і

Давньофризькі закони походять з двох різних періодів: Lex 
Frisionum — з VIII ст.; так звані загальні давньофризькі кодекси 
та провінційні закони — починаючи з останніх десятиліть XI ст.
і закінчуючи XIII ст., коли фризьке право стало поступатися 
римському канонічному праву. Обидві групи охоплюють правові 
аспекти приборканих фризів у межах Франкської держави, що 
входила до складу Священної Римської імперії. На жаль, жодного 
правового тексту не збереглося з IX—X ст., це позбавило нас 
правових документів з таких торгових центрів, як Квентовік і 
Дорестад. Бракує також законів фризьких харизматичних кланів, 
що діяли в Данії та на решті території Скандинавії, Редбадських 
фризів, котрі не співробітничали з франками, та законів із 
колоній в Гайтабу, Бірці та Сіґтуні, а окрім того, статутів 
фризьких Гільдій.

Lex Frisionum був кодексом тих фризів, котрі прийняли 
каролінзькі норми та стали християнським суспільством. У ньому
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розрізняються два основні фризькі угруповання: східні фризи, 
які проживали в межиріччі Везера і Лаубаха (Лауверса), звані 
також транс/ультралаубаськими фризами (interLaubachiet Vuisa- 
ram), та західні фризи, що займали територію між річкою Лаубах 
та затокою Сінкфал (суч. Цвін), на південь від Західної Шельди 
(inter Laubachi et Sincfalam). Останнє угруповання в свою чергу 
поділяється на дві субгрупи; їхнім кордоном була Зюйдер-зе, 
або Флі (лат.: Flehum). Середня Фризія лежала між річками 
Лаубах і Зюйдер-зе (inter Laubachi ас Flehum), в той час як Ціс- 
Флі — між Зюйдер-зе і затокою Сінкфал (inter Fli et Sincfalam).

Більшість науковців поділяють сьогодні думку, що Lex Fri- 
sionum є зібранням правового матеріалу із Середньої Фризії, 
що датується VIII—IX ст. (terminus ante quem 850), як місцевого, 
так і іноземного походження, зокрема законів, узятих з Lex 
Alamannorum. Зібрання, найімовірніше, було проголошене 
протягом законодавчих конгресів в Аахені в 802-му і 803 pp., 
однак з якоїсь причини не було ні завершене, ні затверджене 
офіційним законом1. У Lex Frisionum нема згадок про Північну 
чи Східну Європу.

Загальн і давньоф ри зьк і закони

Загальні давньофризькі правові зведення належать до періоду 
між серединами XI і XIII ст., коли більшість Фризії або 
розтягували між собою голландські графства та єпископи 
Утрехта (1077— 1165), або ж правили ними спільно (1165— 
1299). Зібрання законів — не офіційні кодекси, а приватні збірки, 
систематизовані з різних джерел — статутів, переліків штрафів, 
приватних юридичних угод та історичних чи фіктивних 
юридичних звітів. Книги з правових питань збереглися для п’яти 
фризьких провінцій, що лежали між річками Везер та Зюйдер- 
зе: (зі сходу на захід) Рюстрінґен (Rüstringen), Емесґо, Фівольґо, 
Гунесґо, Вестерґо (Westerlauwers), однак їх не можна вважати 
зведенням законів для кожної окремої провінції.

У 1939 році Сідні Фейрбенкс так визначив проблему 
класифікації давньофризьких правових текстів: «Украй потрібна 
ясна схема загальної області досліджень, але схоже, що досі 
ніхто не наважується її зробити»2. Пізніше Бо Сйолін навів 
стислі, але корисні переліки у своїй праці “Einführung in das Frie
sische” (Штуттґарт, 1969), c. 9— 16. Нижче подано спрощену
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класифікацію загальних давньофризьких законів: первинні 
загальні давньофризькі закони; загальні статути; синодські 
закони; дві легендарні історії про фризькі свободи; магістрат
ський закон.

Збережені давньофризькі правові книги походять з «не
відповідних часів» — або з VIII ст., або після середини XI — і 
дісталися нам для дослідження від «невідповідних фризів». 
Зокрема, так звані загальні давньофризькі зведення прав після 
середини XI ст. відбивають ідеологію приборканих фризів, котрі 
називали самі себе вірними лицарями Священної Римської імперії 
та папи. Ясна річ, вони не мають нічого спільного з 
підприємливими фризами, що діяли в Північній та Східній Європі 
між 800-м і 1000 роками. Разом з тим факти, що містяться в 
правових зведеннях, допомагають зрозуміти політику франко- 
римського союзу, спрямованого проти фризів. Приборканих 
фризів, важливих з економічного погляду, слід чітко відрізняти 
від їхніх незалежних братів.

Б азові загальн і давньоф ри зьк і закони

Існує три базових загальних давньофризьких Закони: 
сімнадцять статутів, двадцять чотири конституції та загально- 
фризький Віровий розділ. Майже всі давньофризькі правові 
зведення містять ці три тексти, як правило, написані 
давньофризькою; водночас НІ і Н2 подають латинську версію, 
що її вчені назвали Vêtus jus Frisicum. На думку науковців, ця 
латинська версія є скороченням гіпотетичного оригіналу (*х), 
складеного щойно після 1252 р.3.

Сімнадцять статутів

Сімнадцять законодавчих актів — це найдавніший і 
найзагальніший давньофризький текст. H. Е. Алґра вважає, що 
статути (давньофриз. kest~en\ лат. petitiones )узято з утраченої 
capitulare X ст.4. Цей розділ стосувався переважно публічного 
права. Манускрипти RI, Н 1—2 (з латинською версією), El, F, 
J, U, D містять y собі Сімнадцять статутів. Один з останніх 
дослідників5, Єллі Гукстра, встановив, що латинська версія в Н 
(заснована на *х) послужила одним із джерел для давньо-
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фризької версії в F і W (=J, U, D). RI, Н (давньофризька версія) 
та Е1 належ ать  до т іє ї  самої групи, що й загальний 
давньофризький вихідний текст (*Х)6 , складений у XI ст.7. Однак 
і досі не вдається визначити первинність між двома гіпоте
тичними оригінальними версіями, латинською (*х) та давньо- 
фризькою (*Х). Гукстра перевидав усі латинські та давньофризькі 
тексти Сімнадцяти статутів, переклав давньофризький текст 
(версію НІ) німецькою та спорядив розлогим коментарем8.

Двадцять чотири конституції

Двадцять чотири конституції (давньофриз. Londriucht\ лат. consti- 
tulio) завжди йдуть у манускриптах слідом за Сімнадцятьма статутами. 
Вчені одностайні в думці, що вони мають трохи пізніше походження, 
але розходяться в питанні щодо датування — XI, XII чи XIII століттям9. 
Н. Е. Алґра зробив попереднє текстологічне дослідження їх у 
39-му томі серії «Estrikken», серія «De tekstfiliatie van de 17 Keuren en 
de 24 Landrechten» (Ґронінґен, 1966)10, однак монографія ще чекає 
свого часу. Згідно з Алґрою, укази є не оригінальним текстом, а 
переопрацьованим і перевпорядкованим правовим матеріалом з двох 
основних джерел: рішень щодо приватного права, взятих із 
Сімнадцяти статутів, та збірки приватного права11.

Статут 7 і конст. 10, статут 14 і конст. З та 20 складають 
особливий інтерес. Статут 712 торкається вирішального пункту 
у фризькій історії; перш ніж Карл Великий дарував їм привілеї, 
завдяки яким вони змогли «прихилитися до півдня» (тобто 
визнати вищість каролінґів), «усі фризи належали до півночі, 
жахливої частини світу» (F)13. У першому Рюстрінґенському 
кодексі тут натомість наведено ім’я історичного фризького 
короля Редбада (679—719): «раніше ми належали до півночі, 
Редбадові Сперечливому, усі, хто був фризом» (wi er north herdon 
Redbate tha unfrethmonne, al thet Frisona was)14. Ця згадка показує 
зв’язок між Редбадом і Данією. У Другому кодексі Вестерґо 
(J=W2), переписаному первинно 1464 року, наводиться 
апокрифічна розповідь про гадану сутичку між Карлом Великим 
і Редбадом, у якій Карл Великий постає переможцем15. Ці побіжні 
факти, що видаються випадковими, насправді дуже важливі. Вони 
свідчать про те, що фризи пам’ятали Редбада навіть за пізнього 
середньовіччя і що ті фризи, які виробили так звані загальні 
Давньофризькі закони, відрізнялися від інших, котрі шукали своє 
Шастя з Редбадом на півночі й стали скандинавськими героями.

7-142
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Десята конституція тотожна п’ятому із Семи статутів 
Маґнуса. Відштовхуючись від цієї традиції, Карл Великий 
наказав, щоб середні фризи, на захід до Сінкфала й на схід д0 
Гітцаккера (Hiddishecker) на річці Ельбі, виконували його вимогу 
стати до зброї. Але на час проголошення статуту (XI ст.) фризи 
вже не бажали йти далі за Зюйдер-зе на заході й річку Везер на 
сході. Причина такого рішення розкривається в F. Фризи могли 
нести службу на відстані, не більшій за денну подорож, «щоб 
ми могли захистити наші [сім] земель з боку солоного моря від 
лицарів, що формували загони на півночі, від високих шоломів 
і північного ворога*16. Місто Гітцаккер17 лежить на лівому березі 
річки Ельби, на північний схід від Юльцена. За часів Карла 
Великого воно входило до системи саксонських limes-ів 
(кордонів), будучи прикордонним укріпленням проти данів і 
вендів (miti Wends). Звідси ми дізнаємось, що Карл Великий 
примушував вірних фризів брати активну участь у своїх 
оборонних заходах на півночі.

Як у статуті 14, так і в констит. 3-й та 20-й відбито загрозу 
фризам, які підпорядковувалися франкам, з боку язичницьких 
скандинавів. Там проголошується, що фризи можуть одержувати 
назад свою землю і маєтності після повернення із скандинавського 
язичницького полону18. Згідно з конст. 20-ю, фриз не відповідав 
перед тінґом за скоєні ним учинки, коли перебував полоненим 
(servus) у скандинавів, навіть якщо був присилуваний брати 
участь у їхніх грабіжницьких нападах на фризів19. Це стосується 
періоду до 1041 року, найімовірніше, IX ст., коли скандинави 
робили часті наскоки на Фризію. Всі манускрипти, які містять 
Сімнадцять статутів і Двадцять чотири конституції, відкри
ваються прологом давньофризькою з переліком імен імператорів 
Іудеї, Риму, франків та Священних Римських, що його можна 
датувати приблизно 1250 роком20. У R1 цьому прологові передує 
другий, довший, також з переліком імен королів. Після імені 
імператора O t t o  III (пом. 1002 р.) у тексті сказано: «За його 
часів Русь, Польща і Угорщина були похрещені* (vnder sino ti- 
don warth Rvszlond and Pulenera lond and Vngeron bikerd)2i.

Загальнофризький віровий розділ

Загальнофризький віровий розділ було включено до R1, НІ 
(також латинською), Н2 (з латинською), Е1 і F; її бракує в 
правових книгах Вестерґо.



Віровий розділ, паралелі якому нема в Германській правовій 
літературі, це перерахування і класифікація правопорушень і 
відповідних штрафів за них. Розглядаючи розділ у своїй 
дисертації «Die altfriesischen Busstaxen: Texte und Untersuchungen» 
(Ассен, 1941), Клаас Наута встановлю є первинність  
давньофризького тексту в Н22. Віровий розділ не однорідний; 
його давніші частини відносяться до XI ст.23. Згадок про Північну 
чи Східну Європу в ньому нема.

Приватні рукописи також включають у себе, як правило, 
Віровий розділ місцевого походження. У двох рюстрінґенських 
кодексах, у розділах, п ов’язаних зі сплаченням віри в 
Рюстрінґені, згадується срібна монета під назвою skilling сопа! 
копа2*. «Кона», вочевидь, є запозиченням з давньоруської «куни», 
«шкірок, що за ціною відповідали одному срібному диргему»25. 
Таке посилання в кодексах R1 і R2 вказує на торгові зв’язки 
між рюстрінґенськими фризами й Руссю, що не дивно, оскільки 
Рюстрінґен був тісно пов’язаний з Бременом, який, у свою чергу, 
мав тісні контакти зі Східною Європою, зокрема в другій 
половині XII ст.26.
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Загальні статути

Сім коротких статутів, так звані Загальні статути (давньо- 
фриз. игкега, нім. Ueberküren) були пов’язані з Упстальс- 
бамським27 союзом фризів з обох берегів річки Емс, що, скоріше 
за все, датується XI ст. Фахівці не мають спільної думки щодо 
датування Загальних статутів, хіба що відносять їхнє походження 
до другої половини XI — початку XII ст.28. Новітніх досліджень 
Загальних статутів не існує29. Тексти знайдено лише в Н, F і 
El ; у F і Н2, схоже, представлена давніша версія.

Статут 2 складає певний інтерес з огляду на нашу тему. Там 
говориться (F)31:

Jefter eng lond vrherat wordc 
fbnta suthema scrada herum jefta 
fonta norda Wising, thetta sex tha 
sogenda hulp, thet hit alsa wcl 
Machte sa otherc sex.

Якщо будь-яка із [семи морських] земель32 
буде спустошена з півдня ворожими заго
нами [германців] або з півночі вікінга
ми, то решта шість [морських земель] му
сять допомагати [спустошеній] сьомій 
[морській землі], поки вона не зрівняється 
з ними.

Безсумнівно, що цей статут відбиває загрозу вірнопідданим 
Фризам з боку скандинавів протягом «епохи вікінгів»; там 
17*
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збережено і назву вікінґів. Первинна давньофризька форма 
була и;і7л'я^33; у Н наводиться \ v i s z e g однак в Е1 давніший 
термін замінено вже більш звичним \vigand, «воїн»35. Поява цього 
слова виказує старовинність Загальних статутів.

Синодські закони

Унаслідок діяльності англосаксонських місіонерів (скажімо, 
Вілліброда, 690—738; Боніфація, 716, 719—722) Утрехт, що 
був єпархією від 700 p., перетворився на центр християнства 
для тих фризів, які були вірнопідданими каролінґів. Після того 
як Карл Великий остаточно підкорив решту фризів (775—785), 
територія Східної Фризії була поділена між єпархіями, створе
ними 804 року на захоплених саксонських землях: Мюнстер 
отримав округи (раді) Емсґо, Фівольґо і Гунесґо; Рюстрінґен 
було включено до архієпископської єпархії Бремена (-Гамбурга).

Збереглися давньофризькі синодські закони (Sendrecht) з 
Утрехтської єпархії та Бременської архієпископської єпархії, 
однак жодного фризького християнського закону з Мюнстерської 
єпархії не дійшло до нас. Оригінали збережених законів були 
написані, вочевидь, латиною, однак ми маємо лише давньофризькі 
версії.

Утрехтський синодський закон (тридцять шість Sendrechten) 
походив із Середньої Фризії, однак зустрічається також у 
фризьких текстах з Вестерлауверса; до нього входять розділи з 
IX—X ст.36; інші додавалися аж до XIII ст. Він був записаний у 
двох версіях; в інкунабулах (D, Dr, U l) надруковано дві версії 
окремо, в J (U2) їх об’єднано37. М. П. ван Бюйтенен опублікував 
нове критичне видання закону в своїй монографії «De grondslag 
van de Friese vrijheid» (Ассен, 1953), Дод. VII, 22 c. (також аркуші 
I—X після c. 217).

Ця праця заслуговує на особливу увагу. Автор наводить два 
захоплюючі огляди: перший про діяльність фризів у Римі, 
включаючи їх римську церкву та традиції, а другий — про 
католицьку церкву у Фризії. Огляд Утрехтського синодського 
закону до того ж можна вважати дослідженням церкви у Фризії, 
тому що традиції, що стосуються вірності фризів папі та 
імператорові Священної Римської імперії, найкраще збережено 
у Вестерлауверсі, Середня Фризія (Фрісланд), що належав до 
Утрехтської єпархії. Велика залежність від Риму та римсько-



християнських інституцій проявилася в проникненні в давньо
фризький закон християнського канонічного закону в XIII—XIV ст. 
у  XV ст. канонічний закон став панівним навіть у світському 
житті, а давньофризький закон вийшов з ужитку38.

Рюстрінґенський синодський закон стисліший; це також 
компіляція, яка доповнювалась аж до приблизно 1230 року. Його 
фризька версія дійшла до нас у Asega Book (R1), що датується 
останніми десятиліттями XIII ст.39 і була опублікована разом з 
перекладом німецькою В. Й. Бумою та Вільгельмом Ебелем у 
«Das Rüstringer Recht» AFR I (1963), c. 110— 119. У давньо- 
фризьких синодських законах не зустрічається згадок про Східну 
Європу.
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Дві легендарні історії про ф ризьк і свободи

У межах Священної Римської імперії фризи перебували на 
особливому статусі. Вони рано настоювали на безпосередній 
залежності від папи та імператора, і вислів «кожен фриз — 
аристократ» був дуже поширений у Середній Фризії. З метою 
зміцнення свого становища вони вигадували історії й навіть 
особливі привілеї, даровані їм імператорами, зокрема Карлом 
Великим40, а спеціально під час їхніх зустрічей з герцогом 
голландським у XIII ст. До таких вигадок належать і так звані 
Сім статутів Маґнуса. Вони спираються на апокрифічну історію 
про легендарного лицаря Маґнуса, котрий здогадно розгромив 
повсталих римлян. За свій подвиг він витребував у Карла 
Великого свободи й аристократичні привілеї для своїх фризьких 
родичів. Як стверджують, у. відповідь Карл Великий мав би 
дарувати Сім статутів Маґнуса. Згідно з легендою, Маґнусу вони 
були передані у церкві св. Міхаеля в Альменумі (біля Гарлінґена 
у Вестерґо)41. Сім статутів Маґнуса, схоже, мають середньо- 
фризьке (Вестерлауверс) походження; з чотирьох відомих текстів 
три походять з Вестерлауверса: J (W2, первинний текст), D 
(W1) і U (W3), а четвертий — це F. Нова публікація текстів W 
була здійснена П. Сіпмою в його книзі «Fon alra Fresena fridome» 
(Сніте [Снік], 1947), с. 158— 160. Версія F, разом з німецьким 
перекладом, надрукована як у виданні Бо Сйоліна, OTR XII 
(1970), с. 260—263, так і в AFR V (1972), с. 54—59.

До останнього часу науковці датували Статути Маґнуса як 
відносно пізній давньофризький текст з прибл. XIII—XIV ст.42,
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однак ван Бюйтенен цілковито переглянув цю теорію, вказавши 
на формальну відповідність статутів давньоскандинавській lęg- 
saga; по суті, це в основному усний текст, складений вільним 
віршем. Ван Бюйтенен ретельно розклав статути на їх складові 
й представив фасцинуючу панораму подій, що лягли в основу 
історії: осліплення папи Льва III його ворогами (799), поєднане 
з нападом сарацинів на Рим 846 р. та героїчними подвигами 
фризької колонії в Римі під час цього тяжкого випробування, 
відкриття мощей св. Маґнуса тими воїнами й перевезення їх до 
церкви св. Михаїла в Гарлінґені. З часом св. Маґнус обернувся 
на Маґнуса, прапороносця фризів, захисника Священної 
Римської імперії та папи й охоронця фризької свободи.

На думку ван Бюйтенена, Сім статутів Маґнуса передували 
і Сімнадцятьом статутам, і Двадцяти чотирьом конституціям, 
тому можуть вважатися твором першої половини XI ст. З них 
народилося ще дві праці43. П’ятий із Семи статутів Маґнуса 
насправді тотожний десятому із Сімнадцяти статутів44 — вимога 
виконувати військову службу лише в межах середньофризької 
батьківщини. Підстави для цього наводяться в дещо патетичній 
формі:

Tha kas Magnus thcnc fitta kcrc, 
that sc ncnc hcrcfcrt ncldc farra 
fara than aster to there Wisere and 
wester to tha Fli, vp mitha flod 
an vit mitha cbba, thruch thet, 
thct sc hudat [thenc owcr] dcis 
andc nachtis withcn nordischa 
kening and with thcnc wilda 
witzend and thcnc deikis flod 
mith fif weppnum mith swerde, 
mith scheide, mit spada, mith forka 
and mith cttegris orde.

У цьому фрагменті міститься згадка відповідно про північного 
короля і про вікінґів, що їх профранкські фризи називають 
«дикими».

Інша праця про фризькі свободи — це «Книга Рудольфа», 
задовге правове зведення, що виявляє глибокий вплив римського 
канонічного права, складене приблизно між 1215-м і 1227 pp., 
швидше за все, близько 1220-го, оскільки наголошує на обов’язку 
приєднатися до хрестоносців, очолюваних папою та імпе
ратором46.

Після цього Магнус обрав п’ятим
статутом те, що вони [середні фризи]
виконують заклик стати до зброї
не далі Везера на сході й
Флі на заході, витрачаючи час на дорогу
від припливу до відпливу, бо мусять
щоденно оборонятися
від північного короля, і
диких вікінґів, і щоденних припливів
з п’ятьма видами зброї: мечем,
щитом, палашем, вилами і списом45.
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«Книга Рудольфа» зустрічається в трьох текстах з Вестер- 
лауверської Фризії, з яких версії U (U3) та J (W2; основна версія) 
спираються на втрачений оригінал, в той час як текст Dr (W1) 
проходить як з U, так і з J. Генні С. Е. Бос-ван дер Гейде 
опублікувала нове критичне видання «Книги Рудольфа» в своїй 
дисертації «Het Rudolfsboek» (Ассен, 1937), с. 85— 16347.

Рудольфу Швабському (1077— 1080), одному з наступників 
Карла Великого, випало дарувати фризам їхні свободи за 
виняткову службу по охороні Священної землі, допомогу папі 
та імператорові у збереженні Риму, сприяння єпископам 
Утрехтським і відбиття нападів північної держави48.

Про небезпеку з боку скандинавів там говориться, що вона 
походить «fan des norsche koninghes handen», «з рук північного 
короля»49.

М агістратський закон

Слово skelta означає «магістрат», тож Skeltana Riucht (нім. 
Schulzenrecht) — це магістратський закон. Це зведення законів 
не належить до загальних давньофризьких правових текстів; 
кодекс був призначений для однієї провінції, Вестерлауверсу, 
однак узгоджувався також з традицією фризьких свобод. Але він 
має особливе значення, оскільки був проголошений в XI ст.50; це 
найдавніший з усіх давньофризьких провінційних законів. Він 
існує в чотирьох списках: U (первинний текст), J, Dr і Роордський 
манускрипт з прибл. 1500 р. Первинна публікація закону була 
здійснена Вальтером Штеллером —«Deraltwestfriesische Schulzen
recht» (Бреслау, 1926). На цій основі Сідні Фейрбенкс надрукував 
упорядкований текст з англійським перекладом: «The Old West 
Frisian Skeltana Riucht with an Introduction, Translation and Notes» 
(Кембрідж, 1939).

Другий закон цього кодексу, улюблена правова доктрина 
середніх фризів, майже тотожний з п’ятим статутом із Семи 
статутів Маґнуса і позначений спільним з ним походженням з 
десятого статуту із Сімнадцяти статутів. Там сказано: «Закон 
проголошує: вільний фриз не мусить вирушати на заклик чи за 
наказом у похід далі, ніж у подорож від припливу до відпливу, 
тому що мусить охороняти узбережжя день по дню від солоного 
моря і дикого вікінґа з п’ятьма видами зброї: з палашем і вилами, 
із щитом і мечем та із списом»51.





ЧАСТИНА П’ЯТА

Давньоісландська 
географічна література





РОЗДІЛ ДВАДЦЯТЬ ПЕРШИЙ

Географія людства 
в релігійній літературі

Скандинави використовували географію передовсім на 
практиці. На відміну від арабів, їх ніколи не цікавила й не 
приваблювала математична географія та її теорія, ба навіть їхня 
описова географія так і не набула самостійної значимості. Вона 
була просто додатком до їхнього високорозвиненого жанру 
історичної оповіді, додатком, що мав на меті показати місце 
події або включався до релігійної літератури та енциклопедичних 
зібрань різних дивоглядів. Виняток складають путівники до Рима, 
Святих Місць і довколишніх країн та «Mappa Mundi» («Карта 
світу») середини XII (або XIII?) ст.

Невідомий давньоскандинавським ученим, англійський король 
Альфред Великий відіграв значну роль у розвитку географії на 
півночі, зокрема тому, що включив до своєї праці свідчення 
Двох скандинавів (Огтере та Вульфстана). Тому географія короля 
Альфреда наведена нами в додатку 3 (с. 706—720).
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Давньоскандинавські елементи з географічної праці ал-Ідрісі 
наведені у третьому томі цієї праці, присвяченому аналізові 
свідчень з арабських джерел.
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П ерекладн а релігій на л ітература 
С кіф ія  = «Велика Ш веція»

З доступними їм письмовими географічними відомостями 
ісландці запізналися вперше з перекладів латинських текстів, 
виконаних у XII ст. в бенедиктинських монастирях Тінґейрара 
(заснований 1133 року) та Мункатвера (заснований 1155 року), 
що належали до єпархії Голар (утвореної 1106 року) в північній 
частині Ісландії. Учені ченці займалися перекладом житій святих, 
апокрифічних (часто — маніхейського походження) діянь 
апостолів й, окрім цього, саґи про Александра Великого. Після 
їхньої християнізації ісландці пристосовували евгемеристичні 
уявлення до богів свого язичницького пантеону, подібно до того, 
як це робили римські та грецькі християни, і в результаті 
ісландські перекладачі часто підмінювали класичний пантеон 
(що був на той час невід’ємною частиною середньовічної 
християнської цивілізації) своїм північним. Так Тор став на місце 
римського Юпітера або єгипетського Амона ; О^ін замінив 
собою Меркурія або Геркулеса ; Фрея — Венеру ; Фрейр — 
Сатурна ; Tip — Марса тощо. Замість латинських географічних 
назв ісландські перекладачі вживали свої власні існуючі означен
ня. У церковних історіях — «Діяннях Св. Андрія» та «Діяннях 
Св. Філіпа» — класична географічна назва «Скіфія» виступає 
тепер у давньоскандинавській вуалі.

У церковній історії («Ecclesiastica Historia») Євсебія з Цезареї 
(нар. 260-го, пом. 340 року) міститься такий уривок: «Між 
тим, Святі Апостоли та Учні нашого Спасителя були розкидані 
по всьому світові. Тома, за переказами, обрав собі Парфію, 
Андрій — Скіфію ( ’Avòpéaq 8è ttjv XK\)T0(av), Іоанн — Азію 
[Малу]» .

Andreas saga postola, що належить до першого агіографічного 
періоду Ісландії (XII ст.) і була написана простим стилем, 
зумовленим її латинським джерелом , вміщує такий уривок:

En t>àer postolamir skiptudusk І коли Апостоли розійшлися
til landa, \>& fór Andreas postoli до народів, то Апостол Андрій
fyrst til SviJjjoóar hinnar Miklu вирушив спершу до Великої Швеції,
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at fcera t>ar Guö i marąfaldan щоб там вознести Богові умножений
àv Q X t sinna kcnninga . плід його проповіді.

У книзі Св. Андрія з Acta Apostulorum Apokrypha Псевдо- 
Абдія Вавилонського є свідчення про подорож Апостола Андрія 
з Нікеї через Нікомедею до Константинополя: «Postea egressus 
Nicaeam Andreas, cum ad portam Nicomediae appropinqvaret... egres
sus itaque Nicomediae Apostulus, navem connscendit, ingressesque 
Hellespontum, fretum navigabat, ut veniret Byzantium»n . (Вийшовши 
з Нікеї, Андрій дійшов до порту Нікомедея... відтак Апостол, 
вийшовши з Нікомедеї, сів на корабель і увійшов у Геллеспонт — 
перекрив протоку, аби досягти Візантії).

Цей самий уривок є і в Andreas saga postola //, проте цього разу 
він містить дуже цікаву вставку про Геллеспонт, який перекладач 
явно ототожнює з давньоскандинавським£/Л/ю/гяг— скандинавською 
назвою Palus Maeotis (Азовського моря; туди впадає Танаїс/Дон) 
і річкового маршруту, що пролягав через нього :

Fra Niccaborg for hcilagr 
Andreas til siofar ok aetlaói 
at sigla yfir haf, )>at cr 
kallaò cr Hellispontus. 
t>ctta haf skilr .ii. f?rióiunga 
hcimsins Asiam ok Europam,
|)viat firir nordan cr 
Grikland, cn firir sunnan 
Asia hin meiri. 
l>etta haf gerir enda a 
mióiardarsionum mcò sinum 
botni i hinni Miklu Svi|)iod.
I t>enna botn fellr ofvan af 
Svi|>iod hin mikla aa, cr heitir 
Tanais cór Ta[na]qvi[s]l, ok 
gerir Inetta vatnfall |jar 
umskifti aa fyrr saugdum 
hcimsins jjridiungum.
Nu sem Andreas postoli stigr a 
skip meÒ sinum maunnum, aetluóu 
t>cir at sigla til Miklagardz, cr 
i |)ann tima var kollut Bizancium.

Святий Андрій вирушив з Нікеї 
до моря і мав намір 
перепливти море, що 
звалося Геллеспонтом. Це море 
розділяє дві з трьох частин 
світу — Азію і Європу, 
бо на північ [від нього] 
знаходиться Греція, а на південь 
[від нього] — Велика Азія.
Це море завершує 
Середземне море 
затокою у Великій Швеції 
(=Азовське море). До цієї затоки 
у Великій Швеції впадає 
річка; що має назву Танаїс або 
Та[на]кві[с]л , і в це місце 
течія зносить воду 
з третини світу.
Отож, Апостол Андрій зійшов 
на корабель зі своїми 
людьми; вони мали намір пливти до 
Міклаґарда (Константинополя), 
котрий у ті часи називався Візантією.

Для пояснення назви «Скіфія» давньоісландські автори 
вживали означення «Велика Швеція», ототожнюючи територію, 
Що в писемних джерелах мала назву «Скіфія», з землями 
довкола Азовського моря та вздовж Танаїсу. Те, що ці землі



526 Д авньо ісландська  географ ічна літ ерат ура

були важливими для остроґотської традиції, стає зрозумілим з 
деяких географічно-міфологічних розділів праці Сноррі 
Стурлуссона та з <КішЬ Ruggarь ал-Ідрісі (бл. 1154 року).

Існує також вставка, подібна до тієї, що є в ісландській 
переробці «СаГи про Александра», однак зроблена цього разу 
на основі середньовічної латинської поеми «Аіехапгігеів», 
написаної Філіппом Ґ[у)алт[г]ерусом або Ґотієром де Кастеліоном 
(Шатіллоном) наприкінці XII ст. Нижче подано ісландський 
переклад, виконаний Брендом Йонссоном, єпископом Голару 
(1263— 1264) , а також латинський оригінал та український 
переклад ісландського тексту:

At Macedo.../

Ad Tanaim 
transfert, qui 
vasto gurgitc 
Bactram/
A regno Scythiae 
dirimit, qui 
terminus

idem Europam medijs, 
Asiamque interfluit

A'undis .

Eptir betta fer Alexander 
konungr mcö her sinn til 
àr }>cirar, er Tanais 
heitir. t>ar gengr at 
ènne t>cim megen er hann 
kom at rike |>at er Bactra 
heitir, en audromegen 
S[c] ithia (>at kalla 
svmir Svi^iod ena 
micio. l>csse en 
sama Tanais scilr 
oc heims Jjriöiunga 
Asiam oc Evrópam.

Після цього король 
Александр вирушив зі своєю 
армією до річки, що називалась 
Танаїс; перейшовши головну 
річку, він приступив до 
держави, що називалася Бактра, 
а на іншому боці 
[була) С[к]іфія, яку 
ми називаємо Великою Швецією. 
Це той самий Танаїс, 
що відділяє третину світу,
Азію і Європу.

Одначе деякі перекладачі залишали термін «Скіфія», не 
вживаючи скандинавських термінів і не роблячи ніяких вставок, 
як це видно з порівняння схожого уривка Tveggia saga postola 
Philippus ok Jacobs II з оригінальних «Діянь Св. Філіпа» Псевдо- 
Абдія:

Post adsccnsionem 
vero Salvatoris 
bcatus Philippus 
per annos viginti 
instanter praedicavit 
Gendbus per Sc t̂hiam 
Evangelium .

Heilagr Philippus 
postole guds drottins 
vórs Jesus Cristz 
fór cftir uppstigning 
hans til Jjcss landz, 
er Scithia heitir, 
ok kendi |)ar kenningar 
ok retta tru .XX. vetr .

Святий Філіп,
Апостол Господа нашого 
Ісуса Христа, по Вознесінню Його 
вирушив до тих
земель, що називались Скіфією, 
і проповідував там, 
і поширював істинну віру 
там дванадцять зим.

Часто вживалися назви Blaland і Serkland — обидві в пізніших 
саґах та в перекладній літературі, — що відповідали латинським 
Aethiopia (Ефіопія) (Blaland) та Media (Мідія) (Serkland), 
Прикладом може служити переклад «Діянь Св. Бартоломея» 
Псевдо-Абдія:
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secunda, quac ad 
Medos;
tertiaquae fincm  
Asiae versus ^  
oricntem  facit .

Acthiopiam vergit;

historiographis 
asscruntur. Prima 
est India, quac ad

Indiae très esse ab Indialónd cru |)rìu: 
citt cr |>at er liggr 
hia Blalandi; 
annat liggr hia 
Scrklandi; 
cn hit |>riöia cr 
viö heimsenda, ok 
er t»at hit yzta 
Indialand kallat 
a bokum' .

Існують три 
Індії:
перша лежить 
поблизу Блаланду; 
друга лежить біля 
Серкланду; 
а третя [лежить] 
на краю 
світу:
вона називалася 
в книгах
найдальшим Індіаландом .

Подорожня література

Подорожня література, або путівники, зокрема ті, що 
призначалися для християнських паломників, у давньосканди- 
навській традиції означувалася терміном leiöarvisir (досл. 
♦дороговказ*). На жаль, у своїх довгих і неспокійних мандрівках 
чи походах язйчники скандинави рідко користувалися рунічним 
письмом. До X ст. вживання рун обмежувалося майже виключно 
сферою магії та ритуалів; їх не використовували для опису 
пригод або відкриттів нових земель чи народів.

Проте два путівники IX ст. були записані зі слів при дворі 
освіченого англосаксонського короля Вессексу Альфреда 
Великого (871—899), завдяки чому збереглися для нащадків. 
Це Periplus Огтере до Білого моря та Гедебю і звіт Вульфстана 
про подорож з Гедебю до Трусо. Адам Бременський зумів 
використати тямовитого данського короля і небожа Кнута 
Великого — Свейна Ульвссона (1047— 1076) як свого основного 
інформанта.

Протягом свого літературного періоду, тобто після навернен
ня до християнства, скандинави, як і їхні сучасники з євро
пейського континенту, вважали, що існують лише два місця, 
які варті витрат і подолання небезпеки: вічне місто Рим, колишня 
столиця імперії, що стала потім центром християнського вчення 
і осередком церковної влади, і Єрусалим та Свята Земля.

Leiöarvisir Нікуласа Берґссона, найдетальніший і найінформа- 
тивніший з усіх середньовічних путівників, містить відомості 
Для паломників до Рима та до Святої Землі. Нікулас Берґссон 
(знаний також як Берґторссон, Галлб’ярнарсон) був поетом- 
містиком і першим ігуменом (1155— 1159) бенедиктинського



монастиря в Мунка-Твера в регіоні Ейяфйорду в Ісландії. Його 
твір заснований на власних паломницьких записках про подорож, 
що відбулася 1154 року. Leiöarvisir було записано зі слів кілько
ма роками пізніше, десь між 1155 роком, коли Нікулас став 
ігуменом, і 1159-м — роком його смерті.

Нікулас був зрілим і проникливим спостерігачем. Він звертав 
увагу не лише на християнську топографію (церкви, єпископські 
єпархії), реліквії та релігійні історії, але й на клімат земель, які 
він бачив, людей та їхню мову і навіть на місцеві перекази, 
пов’язані з давньогерманськими героїчними легендами. Його твір 
цінний ще й географічними відомостями. У ньому згадуються 
місця, важливі з точки зору торгівлі, і надається інформація 
про додаткові шляхи та місця їх сполучень.

Більш стриманим і лаконічним за круговидом є путівник 
невідомого автора Wegur til Roms («Шлях до Рима»), що зберігся 
лише в пізній копії, виконаній на папері. Він цінний тим, що 
містить опис другого східного шляху (Любек—Бреннер— 
Верона—Рим) і, ймовірно, походить безпосередньо з оригіналу
XIII ст.

Leiöarvisir, Leiöir та Wegur стосуються, переважно, па
ломницьких шляхів (Römferö — «паломництво до Рима», Jör- 
salaferö— «паломництво до Єрусалима»), однак наведена у них 
інформація важлива з інших точок зору, адже паломницькі шляхи 
у XII—XIII ст., а можливо і раніше, були також магістралями 
для міжнародної торгівлі та комерції . Наукова література 
вирізняє в джерелах два головних шляхи: західний, або in vestri 
leiö (шлях 1), та східний, або in eystri leiö (шлях 2).

Початком західного шляху був Довер в Англії. Після Ла: 
Маншу він роздвоювався на два основних напрямки: морський 
(власне шлях 1) та сухопутний (шлях 1.1).

Після короткочасних зупинок на узбережжі Фландрії та 
Північної Франції, найчастіше — в Нормандії, морський шлях 
пролягав через Атлантику, Біскайську затоку, мав коротку 
зупинку в Сант’яґо де Компостела (Ґаліція), а далі прямував 
через Ґібралтар і Середземне море до Рима.

Сухопутний шлях починався в Парижі або Руані і вів через 
Труа до Діжона, Женеви і гірського проходу Mount Jovis (гора 
Юпітера) (Mundio= Великий прохід Св. Бернарда). В цій точці 
обидва шляхи поєднувалися (шлях 1 і шлях 1.1) і продовжу
валися до Рима.

Східний шлях (шлях 2) починався або з данського (ютського) 
порту Ольборґ (шлях 2.1), або з фризького центру Девентер
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(шлях 2.2а), або з Утрехта (шлях 2.26). Всі ці додаткові шляхи 
сполучалися в Майнці.

Шлях 2.1 проходив уздовж старого транс-ютського шляху 
Hoervej: Ольборґ—Віборґ (два дні шляху), Віборґ—Гедебю (сім 
днів шляху) до саксонського міста Стаде, де він роздвоювався і 
продовжувався до Майнца. Одна дорога вела на захід: Верден— 
Мінден—Падерборн—Майнц, а ще інший шлях пролягав уздовж 
дороги Марсефельд—Ганновер—Гільдесгейм—Ґандерсгейм— 
фріцлар—Майнц.

Альтернативні фризькі шляхи (шлях 2.2а та 2.26), що почи
налися або в Девентері, або в Утрехті, разом продовжувалися 
до Арнгема; потім до Кельна (шість днів шляху), вздовж Рейну 
(три дні шляху) і зрештою зливався з шляхом 2.1 у Майнці. З 
Майнца обидва, західний і східний, шляхи (1.1 та 2.1) 
продовжувалися вздовж відрізка: Майнц—гірський прохід або 
Великий Св. Бернард, що пролягав через міста Вормс—Спеєр— 
Страсбург—Базель—Женева (Вів’є на Женевському озері).

Гірський прохід гори Юпітера (Mundio) описаний ігуменом 
Нікуласом як місце зустрічі франків, флемінґів, англійців, 
саксонців та скандинавів. Подорож з Гедебю до проходу Юпітера 
складала три тижні шляху. Звідси шлях вів до П’яченци, 
проходив через Етрубль, Аосту, Верчеллі і Павію.

У П’яченці обидва північних шляхи об’єднувалися з східним 
Jlians-vegr , тобто шляхом з долини Рони (Прованс), що брав 
початок біля Св. Жілля, розташованого між Монтпельєром і 
Арлем. Зі Св. Жілля до Рима вів дев’ятиденний шлях. Затим 
дорога звертала до Луни і поєднувалася з морським шляхом з 
Сант’яґо де Компостела та -Іспанії.

Інший відрізок вів з Луки до Пізи. Тогочасна Піза була 
центром, куди прибували великі торгові кораблі як з 
християнського, так і з мусульманського світу. Останніми перед 
Римом великими зупинками були Сієна та Вітебро. Від гори 
Юпітера до Рима з помірною швидкістю можна було дістатися 
за шість тижнів.

Десь близько 1200-го р., після заснування Любека, було 
відкрито новий східний варіант дороги до Рима, означений нами 
як шлях 2.2. Починаючись у Любеку, він пролягав через 
середину Німеччини до баварського Ауґсбурґа (Артленбурґ— 
Люнебурґ—Брауншвейг—Ґослар—Ейзенах—Мейнінґен—Вюрц- 
бург—Ротенбурґ); з Ауґсбурґа до Верони вела державна римська 
дорога, відома з так званої Певтінґерової Таблиці (зберігається
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у Віденській державній придвірній бібліотеці), яка вела через 
Бреннерський прохід. Через Феррару, Болонью і Флоренцію вона 
продовжувалася до Рима. Шлях з Рима до Єрусалима проходив 
через Брундізі в Апулії по суші (Рим—Капуя—Салерно—Барі— 
Брундізі; чотирнадцять днів шляху), а затим морем до Акри 
через Дурраццо/Дуррес, також чотирнадцять днів шляху. Шлях 
продовжувався вздовж грецького узбережжя аж до острова Хіос 
в Еґейському морі. Звідси він прямував до Константинополя, 
далі — вздовж узбережжя Анатолії до острова Кіпр, а звідти — 
до Акри у Палестині, потім, по суші, до ріки Йордан (через 
Капернаум/Птолемаїс—Цезарею—Яффу) — приблизно п’ять 
днів шляху, до Єрусалима.

Мережа міжнародних шляхів у XII та XIII ст., як це описано 
в літературі ЬеідагуІБІг, охоплювала всю Західну (Англію, 
Фландрію, Францію, Іспанію) та Центральну (Фризію, Німеччину, 
Угорщину, Італію) Європу, а також грецьке узбережжя й острови, 
тобто найжиттєвішу частину Західного Християнства.

З Німеччини шляхи вели також до Угорщини, звідки можна 
було потрапити або на північний схід до Русі, або на південний 
схід до Константинополя. Однак у той час жоден з них не грав 
головної ролі у міжнародному сполученні.

В останній чверті IX ст. Північна Європа (за Огтере, Вульф- 
станом) була центром міжнародного сполучення. З центральної 
точки в Гедебю (Південна Ютландія) [або Бірки (шведської)] 
можна було досягти або до фінського Білого моря, через Каупанґ 
на Ослофйорді та Галоґаланд, або до балтійського фінського 
Трусо.

Свідчення Адама Бременського 1070-х рр. (див. четвертий 
том цієї праці) відобразили останній період функціонування 
шляху «з варяг у греки», коли найбільш пожвавленим відрізком 
його був шлях з Гамбурга до Юмне (Воллін/Йом) з кінцевим 
призначенням у Новгороді. Однак ще існував додатковий шлях 
до прусського Самланду.

У додатку 4 подано давньоскандинавські тексти та переклади 
всіх трьох видів ісландської подорожньої літератури (с. 721 — 
733).
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Ісландська Mappa Mundi 
близько 1150 чи 1250 року

Єдина відома ісландська Mappa Mundi, віднайдена в пер
гаментному манускрипті GkS 1812,4 (fols. 38—39), датується 
приблизно 1150 роком (К. К. Равн) і першою половиною XIII ст. 
(за Крістіаном Колундом). Равн опублікував її в другому томі 
«Antiquités Russes* (Kbh, 1852), pp. 392—394, разом з факсиміле 
(table 4); нове виданая Колунда вміщене в третьому томі його 
«Alfrœdi islenzk* 1 (SUGNL XIV) (Kbh, 1917), pp. 71— 72; 
факсиміле — в кінці другого номера — опубліковане 1918 року.

Це кругла карта типу Т-0 , побудована безвідносно до системи 
математико-географічних координат. Скоріше це схематична 
карта по напрямках світу. Ці напрямки позначені двома мовами, 
скандинавською і латиною, з чотирьох боків: avstr, oriens', svôr, 
meridies; vestr, occidens; norôr, septentrio. Південна орієнтація 
характерна для арабських карт, які нагадує дана карта.

Хоча карта й не розділена на чотири частини, саме такий її 
поділ є очевидним з її схеми, адже групи назв розміщені у 
чотирьох секторах. Назви земель, річок, гір та морів подані в 
ній разом, без будь-якого відокремлення. Карта обрисовує трі* 
частини світу: Азію, Африку та Європу, що названі відповідно 
до давньоскандинавської системи, запозиченої з класичної. Азія 
займає всю східну половину карти. Вона має три внутрішні 
півсфери. Решта місця, що не входить до цих півсфер, містить 
назви, згруповані порядово від шести до восьми назв у кожному. 
На цій половині карти вказані лише наукові класичні та 
біблейські назви. У першій півсфері розміщено назви властивої 
Азії, у другій: Monstras26, India, / Massagete, Caspies, Colei, Seres, 
Bactria, Hircania, Armenia, Parthia, Media, Persidia, Carmania. У 
Малій Азії (третя півсфера): Caria, Troia, Frigida11, Pamphilia, 
Hiberia, Tigris fluuius, Mesopotamiam, Charra ciuitas, Abrahe/Asia Mi
nor, Isauria, Cilicia ciuitas, Tharsus, Cappadocia, Commagena; на 
Близькому Сході (новий ряд): Assiria , Calldea, Babilon (з 
перпендикулярною вставкою): Evfrates; (звідсіля — назви двома 
рядами): Palestina, Cesarea, Sidon, Tyrus/Arabia ibi est mons Syna 
id est Horeb! (новий ряд): Ptholomais, Philistea; (звідсіля — назви 
Двома рядами): Libanus Mons, MadianitelJudea, Hebron ibi sepull- 
tus est Adam primus/ (новий ряд): Galathia, Nazareth, Hierusaleml 
Galilea, Hiericho, Egiptus, Babilon/ (новий ряд): Syria, Ascalia, . 
Jopen, Alexandria/.
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Східна половина карти відділена від західної двома річками; 
їх назви наведені в останньому ряду азійської половини карти. 
Південна чверть карти включає Nilus flumen Egipti, а північна 
чверть включає Tanakvisl fluuius maximus (Дон) — єдину 
скандинавську назву на цій половині карти. Дві інші річки, 
вміщені серед азіатських назв, — Tigris та Evfrates.

Всі африканські назви перераховані в південно-західній чверті, 
одним стовпцем зверху і чотирма знизу; вони також почерпнуті 
з класичних джерел (верхній стовпець): Libia/prouincia/Affrice 
que est circa drenem /; (перший нижній стовпець): Pentapolis re
gio/ibi sunt. v. urbes /Trogita prouincia/ibi inuenitur carbun/culus ig- 
neus et al/ter exacontalitus. Lx. /coloribus micans/Bizancena fructis- 
sima terra/ (другий нижній стовпець): Garamannia/Getulia ibi in / 
fantes ludunt/ serpentibus/Gaw/o insula ibi /пес serpens nasci / tur пес 
uiuit INumidialMauritanie III.І (третій нижній стовпець): Ніс sunt / 
solitu / dines inacces / sibiles/ et arene/ usque hue/ (четвертий нижній 
стовпець): E/thi/opia.

Європу відокремлено від Африки Середземним морем (Ме- 
diterraneum mare), назва якого, при північній орієнтації основи, 
представлена на двох рівнях. Нижній рівень розділено на дві 
групи: західну, що складається з п’яти назв (з півночі до півдня): 
N o rm a n n ia /B rita n n ia /V a sco n ia /G a lic ia /H isp a n ia , і східну, 
розміщену на п’ятнадцяти рядках, десять з яких перпендикулярні 
до назви Mediterraneum mare. Починаючи з одинадцятого рядка, 
назви подано двома стовпцями. Перші десять рядків — Grecial 
Tracia!Constanti /поро/lis!Apulia!Italia!Roma!La[njgobardia!Germa
nia. Наступні — двома стовпцями: Saxonia!Danmorc!Frisia!Scoda. 
Anglia!Ibernia/; Fra[n]cia!Gallia!Parmo!Montes.

Parmo M ontes (мабуть, помилкова назва Піренеїв29) розта
шована навпроти Іспанії. Назва Francia зазначена наприкінці 
напису Mediterraneum mare.

На верхньому рівні найпівнічніший стовпець починається з 
напису: Bjarmar habitant/hic, за яким — незаповнене місце.

Північно-західний стовпець (безпосередньо під написом Eu
ropa) складається з двох частин, відокремлених порожнім полем. 
Перша частина — це стовпець з двох назв: Tile!Island(= Ісландія). 
Друга частина, з чотирьох назв, розташована під написом Is
land, має такі назви: Norvegie, Gautland, Svipioô, Rvsia.

У північно-східній частині знаходяться два стовпці, паралельні 
до того, що починається з назви Grecia. Перший з двох стовпців 
містить лише дві назви: M isia  та Sparta. Східніший стовпець



поділяється на чотири ряди:' S c ith ia /F r ig id a /Егопеі («кочо- 
викиь ) / Kio (Київ); Київ розташовано навпроти назви Rvsia\ на 
схід від Scithia Frigida розташовано назву річки — Tanakvisl 
(Дон). Rvsia  та Кіо (Київ) зазначені на карті як два окремі 
записи.

Ця «Mappa Mundi» дає чітке уявлення про тогочасну Північну 
та Східну Європу. Вона також містить деякі назви, невідомі в 
класичній та біблійній географії: Tanakvisl, Biarmar, Rvsia, Kio, 
Gautland, Svipioö, Norvegie, Island, Danmorc, Saxonia.

(Див. вклейку «Mappa Mundi» в цьому розділі).
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РОЗДІЛ ДВАДЦЯТЬ ДРУГИЙ

Людська географія 
в енциклопедичних збірниках

К лімати п’ятий — сьомий і давньоскандинавська 
н азва  К аспійського моря

Християнські середньовічні енциклопедисти сприйняли 
давньогрецьку ідею про клімати (та  кА,{|іата), що була передана 
Мартіаном Капеллою (V ст.) в його «De Nuptiis philologiąe et 
Mercurii» і Бедою (672—735) в його «De natura rerum* . У 
давньоісландській літературі існує адаптація цього викладу в 
Rim II (бл. 1260— 1270). Нашої теми стосуються виклади кліматів 
п’ятого, шостого і сьомого. А що Rim II була скомпільована, то 
ми спершу наведемо відповідні фрагменти з праць Капелли та 
Беди, а тоді — з Rim II з паралельним перекладом:

534
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Клімат п'ятий

Капелла

Q u i n t u m  est Dia-Rhomes

per M accd o n ia m  e t a ltc ra m  
partem  p e r Gallias e t 
L usitan iam  ad  Tagum 
d esccn d cn s ...

Quinto circulo contincntur ab 
introitu Caspii maris Bactrii, 
Armenia, Macedonia, Tarentum, 
Tuscum mare, Baleares, Hispania, 
Media...

Rim II

Et. 5. climata cr kallad 
Dyaromoes; [>at gengur af 
Caljjenhafin ok vm Bactriam, 
Maccdoniam, Tarentum, Tuscum 
haf ok vm Romam ok Lusitaniam. 
ok sua vestur і Spanland .

П’ятий клімат має назву 
Діа-Ромес (8iòt 4Р<5>цті<;) і
охоплює Каспійське 
море і Бактрію, Македонію, Тарент, 
Тускумське море, Рим, Лузітанію і 
Західну Іспанію.

Давньоскандинавська назва Каспійського моря, Calpenhaf-, 
наведена в цьому фрагменті, є гапаксом (засвідченою лише раз) у 
всій давньоскандинавській літературі. Перша частина назви — Саіреп 
[Kalty-en] означає народ, котрий мав торговий центр біля гирла 
Волги. З VIII по X ст. це місто було центром торгівлі між 
Хозарським каганатом і північними народами, зокрема русами. 
У руських джерелах воно назване Хваяіси. У давньоруських 
літописах XI—XII ст. Каспійське море н а з и в а л и  за назвою міста 
Море Хвалисьское (ПСРЛ, 1 , т. 7), пізніше ще — Хвальїнское. 
Хвалин — альтернативна форма Хваліс , назви народу та їхнього 
міста . У давньоруській формі збереглося початкове іранське 
/ х в - / .  У перенесенні на давньоскандинавську ми бачимо ту 
саму трансформацію (хв > /с), що і в давньоугорській формі 
Kaliz . Обидва випадки можна вважати наслідком гунно-бул- 
гарського лінгвістичного впливу.

Клімат шостий

Капелла7

Deinde sextum per Hcllcs- 
pontum, Thraciam.

Scxtus amplectitur Caspias gentes, 
Caucasum, Samothraciam, Illyricos, 
Campaniam, Etruriam, Massiliam, 
Hispaniam. Terraconcnsem mediam, 
et inde per Lusitaniam...

Беда

ct confinem Gcrmaniac Galliam.
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Rim II

Et. 6. climata сг kallat А шостий клімат має назву
Dyalespontum, (jat gcngur Діалеспонт (бііх'ЕААлоябутоя)), проходячи
vm Elispontum ok |)ydcrkst по Геллеспонту і Південній Германії,
riki sunnan uert .

Давньоскандинавський перекладач заміняє класичну назву 
«Германія» на тогочасний політичний термін Pyderkst riki., 
Німецька імперія.

Клімат сьомий

Капелла

Septimum Dia-Borysthcnis per 
Ponticum mare 
et ab altera parte Germaniam 
Britanniamque praecidens.

uktimum est ultra Maeotis 
paludcs et infra Riphacos 
montes...

Б еда

Septimus ab altera Caspii maris 
ora incipit,
vaditque per Thraciae aversa. 
Venetiam, Cremonam, Ravennani, 
Transalpinam Galliam, Pyraenaeum, 
Celtiberiam...
Octavus a Tanai per Maeotim lacum, 
et Sarmatas, Dacos, partemque 
Germaniae Gallias ingreditur...

Rim II

Et. 7. clima er kallat 
Diaboristenes;
t>at gengur firir vttan Maeotis 
paludcs ok firir innan fiollin 
Ripheos, ok vm nordan uert 
pyderkst riki ok sua vm 
England uestur til hafs .

А сьомий клімат називається 
Діа-Бористеніс (8і& Воргхуб^уогх;), 
проходячи по Меотійському болоту, 
Рифейських горах, Північній Германії 
та аж по Західну Англію, до моря.

У цьому тексті класичні назви «Меотійське болото» і 
«Рифейські гори» не замінюються відповідними давньосканди- 
навськими формами, так як це було у випадку з Каспійським 
морем.

Б іблейська генеалогія народів

У другому розділі дев’ятої книги своєї «Етимології» Ісидор 
Севільський (Івісіогиз Нівраіеїшв, бл. 560—636 рр.) наводить 
генеалогію синів Ноя. Цю генеалогію пізніше використав Нікулас 
Берґссон (пом. 1159 р.) у своїй іапсіа/гсгді, а також невідомий



автор НеітБІуБ^ (написаної бл. 1200 р.) — очевидно, через 
якусь пізнішу скандинавську компіляцію. Що обидва автори не 
мали в своєму розпорядженні власне «Етимології», можна 
виснувати з плутанини в краях, які. вони приписують потомкам 
Ноя (особливо в LandafrceдІ)у частково спираючись на Ісидора, 
частково надихнуті пізнішими додатками скандинавського 
походження.
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Сини Сима
із«Етимологія»

Filii Sem quinque 
singulariter gentes 
singulas procreaverunt.

Quorum primus Elam, 
a quo Elamitae 
principcs Pcrsidis; 
secundus Assur, a quo

Assyriorum pullulavit 
impcrium;
tcrtius Arphaxat, a quo 
gens Chaldaeorum 
exorta cst; 
quartus Ludi, a quo 
Lydii;
quintus Aram, a quo Syri 
quorum metropolis fuit 
Damascus...

Posteritas Arphaxat 
filii Sem:
Heber ncpos Arphaxat, a 
quo Hebraei; Icctam filius 
Heber, a quo Indorum 
orta est ̂ ens; Sale filius 
Icctam , a quo Bactriani, 
licet cos alii Scytharum 
exules suspicantur.

«Ландафреді»14
Seem atti[V]syni; \>cir 
byggia allir austr-halfu 
hcims, ok |)cira 
kyns-menn eptir (>a.
Einn t>eira suna Scms hét 
Elàm,
annar Assur,
III. Arphaxath, 
fjordi Illudi, 
fimti Aràn.
t>cssi ero t)iodlónd і |)cim 
hluta heimsins, cr t>cir 
bygdu:
India-land, Pcrsidia, |>ar 
bygdi Elam;

Assirialand, |заг bygdi- 
Assur;

Medialand, Kalldealand, 
|)ar bygdi Arphaxath;

Albanialand, |>ar red 
Illudi;
Bactria, Aranca, |>ar var 
Aran, Kvcnnaland, 
Svi|>iod cn mik[la].

«reHMĈ K)CÌHr*,a
Sem Noa sonr atte .V. 
sono oc bygdu |)cir 
vm austr halfo 
heimsens.
Einn J>eira hct Elam,

annar Assur,
.111. Arfaxad,
.1111. Nudi 
.V. Aram.
I>essi ero |)iod lond i J)cim 
lut heimsens.

India land, oc Persidia land, 
Elam; ^

Assiri^ land bygdi Assur;

Meidia land Arfaxad.

Kalldca land Nudi;

en Aram Syrland,
Bactria land. Albania 
land. Kuna land, Sui|>ioö 
hina miclu .
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«Ландафреді»
У Сима було п’ятеро синів; вони 
заселили всю східну 
частину світу, а їхні родичі 
вслід за ними. Одного із синів 
Сима звали Елам; 
другого Асшур; 
третього Арпаксад; 
четвертого Луд, п’ятого Арам.
То були імперії в їхній 
частині світу; вони заселили 
Індіаланд і Персідію, де Елам 
сів;
Ассіріаланд, де Асшур сів; 
Медіаланд і Кальдеаланд (Хальдею), 
де Арпаксад сів;
Албаніаланд, де Луд правив; 
Бактрію й Аранею, де Арам був; 
Квенналанд, Велику Швецію.

«Геймслюсінґ*
У Сима, сина Ноя, було п’ятеро 
синів; вони заселили східну 
частину світу. Одного звали 
Елам.
Другого Асшур; 
третього Арпаксад; 
четвертого Луд, 
п’ятого Арам.
То були імперії в їхній 
частині світу:
Індіаланд і Персідіаланд — 
Елам;
Ассіріаланд —- Асшур; 
Меідіаланд — Арпаксад; 
Кальдеаланд (Хальдеї) — Луд; 
Арам, Сюрланд.
Бактріаланд, Албаніаланд, 
Куналанд, Велика Швеція.

Для нас цікавий наділ Арама, п’ятого сина Сима. В Heimsly- 
sing (і в UpphaflRimbegla) вжито географічну назву Сюрланд 
(Сирія), що відповідає Сірі Ісидора . Однак оригінальне 
скандинавське джерело навело чотири додаткові назви, при
писавши їх Салагу, котрий належав до наступної генерації по 
Симовій лінії. Давньоісландські праці наводять дві з цих назв, 
Бактріаланд та Албаніаланд, у їхній латинській формі; дві інші 
назви, Квенналанд і Svipióó еп mikla (Велика Швеція), постають 
у давньоскандинавському перекладі. Визначення для східної 
іранської землі Бактрії не вимагає пояснення, однак слід 
розтлумачити, що малося на увазі під словом «Албанія». В 
іншому місці того самого розділу Ісидор досить докладно 
змальовує дивних сусідів скіфів з іранських парфян та бактрійців. 
Серед них був білявий народ, прозваний за свою виняткову 
білявість — як сказано, (викликану снігом! — албанами (albino, 
пор. лат. albus, «білий») . їхніми сусідами були амазонки , для 
яких у давньоісландських текстах вжито власний термін 
Квенналанд (< давньосканд. копа, родовий множ, kvenna , 
«жінка»); обидва ці народи мали скіфське походження, і 
давньоісландський текст вживає визначення для Скіфії, що тепер 
стало звичним, Svipjóó еп (hin) mikla, Велика Швеція.

Безсумнівно, однак, що давньоісландський читач мав іденти
фікувати дві останні назви цілком відокремлено. В традиції саґи 
Квенналанд — це фінська Kainulaiset, a Svipjoö еп (hin) mikla 
мала сприйматися як Велика Швеція з басейну Волги.



21
У Heimsaldrar, продовженні Landafrcsdi , міститься деяка 

додаткова інформація про нащадків Салага; у списку XV ст.:

м ] Sonr Hcbcr var Sale, сг lifdi Сином Євера був Салаг22; він жив
СС vetra ok XX ok IX аг. 229 років.

£2.] Sonr Sale var Reu, сг lifdi Сином Салага був Реу ; він жив
СС vetra ok XXX ok IX аг. 239 років ; за його часів головним 
A hans dógum hofz [konung- [царством була] держава Свеїв\ 
domr a] Svi-|)iodar riki. там спершу правив хтось на ім’я
fcarrcd fyrstsascmThancus het, Таней, на честь якого було названо 
vid hann сг kend a su, ег Thanais [річку] Танаїс; вона розділяє Азію 
[heitir], hon skilr Asiani ok від Європи .
Eyropam.

[3.] Sonr Reu var Scru[c]; er lifdi Сином Реу був Серуґ;
CC vetra ok XXX. A hans dogum він жив 230 років; за його життя 
hofuz [konung-] domar a Egipta- головне [царство було] в Єгипті . 
landi.

[4.] Sonr Seruc var N[ac]hor, er Сином Серуґа був Нагор;
lifdi С vetra ok LXVIII. A hans він жив 168 років; за його життя 
dogum hofz konung-domr а головне царство [було] в Серкланді ^  
Serklandc. (Месопотамія, тобто Ассирія і Вавилонія) .

Свеї на річці Танаїс були, звичайно, Великою Швецією, що 
лежала поруч із стародавньою домівкою бога Одіна . Об’єднуючи 
їх, невідомий давньоісландський автор якнайкраще поєднав 
біблійні й давньоскандинавські традиції.

Людська географ ія в енциклопедичних зб ірниках  539

Сини Яфета

Якщо порівняти Ісидорів список синів Яфета з давньо- 
ісландськими зведеннями, то побачимо, що Яфетові нащадки ті 
самі, але наділи вони отримують не в тій відповідності.

Ісидор Давньоісландське зведення
І. Ґомер 1. Маґоґ

II. Маґоґ 2. Мадай
НІ. Мадай 3. Юбан (Яван)
IV. Яван 4. Тірас
V. Тувал (Тубал) 5. Тувал
VI. Мосох (Мешех) 6. Ґомер

VII. Тірас 7. Масох

Тепер зіставимо текст Ісидора з двома базовими давньо- 
ісландськими географічними працями:
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Isidore

Filii igitur Iaphet 
septem nominantur:

[I.] Gomer, ex quo Galatae, 
id est Galli.

[II.] Magog, a quo
arbitrantur Scythas et 
Gothos traxisse originem.

[III.] Madai, a quos Medos 
existere putant.

[IV.] Iavan, a quo lones, 
qui et Graeci. Vnde et 
mare Ionium.

[V.] Thubal, a quo Iberi, 
qui et Hispani; licet 
quidam ex eo et Italos 
suspicentur.
[див. no. VII]

[див. no. V]

[VI.] Mosoch, ex quo 
Cappadoces. Vnde 
et urbs apud eos 
usque hodie Mazaca (Euse- 
beia in Anatolia) dicitur. [6.] 

[див. no. I]

[VH] Thiras, ex quo
Thraces; quorum non 
satis inmutatum 
vocabulum est, quasi 
Tiraces

«Landafroeói»

Iapheth atti VII syni;
ira nófn voro J>essi: 

Gomer, Magoc, Madai, 
Iuban, Tubai, Masok, 
Tirak. I>essi ero 
frjodlónd і t>eim 
biuta heims, er Eyropa 
heiter:

[see no. 6]

[ I ] Svi|>iod sum hinn micia, 
J>ar réd Magoc;

2. Kylfingaland, |>ath 
kóllum ver Garda-riki; 
J>ar var Madai;

[3 ] Grikland, J>ar réd 
Iuban.

[див. no. S]

[4.] Bolgara-land, \ш  
var Tirac.

[S.] Un[g]araland, Saxland, 
Frakland , Spanland, 
)>ar var Tubai.

[див. no. 7]

Romverialand, Danmork, 
Svi^iod, Noregr, |>ar var 
Gomer.

«H eim slysing»

Iafeth Noa sonr atte.VII. sono; 
|>essi ero nofn |>eira:
Gomer, Magon, Madia, 
Ioban, Tubai, Mosok,
Tiras, }>essi ero J>ar jjiodlond:

[див. no. 6]

1. Magon red Sui|>iod hinni 
miclu sum ri;

2. En Madia Kylfìnga lande 
t>at kollum ver Garda riki.

[3.] Ioban Girclande.

[див. no. 5]

[4.] Tiras Bolgara lande oc
Vngara lande, Saxlande oc 
Fraclande.

[S.] Tubai Spania l[ande] oc 
Rumueria lande Sui|)iod 
oc Danmorc oc Noregi. 

[див. no. 7]

[6.] En Gomer red Gallia.

Filli Gomer, nepotes Iaphet...

[7.] Gallia, Capadojcia], 
[)ar var Masoc' .

[7 ] En Mosok-Kapadocia*1.

(переклад)
«Л андафреді»

У Яфета було сім синів; їх 
звали: Гомер, Маґок (Маґоґ), 
Мадай, Юбан (Яван), Тувал, 
Масок (Масох), Тірак (Тірас). 
В їхній частині світу, що зветься 
Європа, були такі царства:

«Геймслю сінґ*

У Яфета, Ноєвого сина, було сім 
синів; ось їхні імена: Ґомер, 
Маґоґ, Мадай, Яван, Тувал, 
Мешех, Тірас.
Такі царства [були] в них:
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1. В елика Швеція. Там правив Маґоґ.
2. К ю льф інґаланд , що ми н ази ваєм о

Маґоґ правив Великою Швецією. 
Мадай (правив у] Кюльфінґа- 

ланді,
що ми звемо Ґардаріками.
Яван [правив у] Греції.
Тірас [правив у] Булґарії та 
Унґаралацді (Угорщині), Саксланді 
(Саксонії) та Тракланді 

(Франки).
Тувал [правив в] Іспанії, 
Румверіаланді (землі римлян), 
Швеції, Данії та Норвегії.
Ґомер правив у Ґаллії.

Ґардаріками, там правив Мадай.
3. Греція, правив Юбан (Яван).
4. В олодіння Тірака (Тіраса) було

у Болґараланді (Булґарії).

5. Угорщина, Саксонія, Фракланд 
(Франкія), Спанланд (Іспанія), 
там правив Тувал.

6. Земля римлян, Данія, Швеція, 
Норвегія — [володіння] Ґомера

7. Галлія, Каппадокія були [володінням] І Мешех [правив у] Каппадокії.
Масока (Масоха).

Як бачимо, давньоісландський автор частково модернізував 
Ісидорів перелік, а пізніші переписувачі неуважно поставилися 
до цезур між назвами, що помітно в пунктах 4—7. А проте 
можна відновити первинний порядок земель, поєднавши 
свідчення Ісидора з реаліями того часу, коли жив невідомий 
автор.

4. Тірас правив класичним Тракландом/Тракією, а не 
Фраккландом, «Франкією», окрім того, анахронічно центрально
європейськими землями: Булґарією, Угорщиною та Саксонією.

5. Тувал правив класичним С панландом /Іспан ією  та 
Румверіаландом/землею римлян, без будь-яких пізніших до
датків.

6. Ґомер правив класичною Ґалліею, до якої автор додає три 
скандинавські країни: Данію, Швецію та Норвегію.

7. Мешех правив класичною Каппадокією; не було додано 
ніяких пізніших земель.

Різниця в порядку подачі синів Яфета між Ісидором (котрий 
спирався на Біблію) та давньоісландським джерелом полягає, 
головним чином, у переміщенні Маґоґа та Мадая на початок 
списку. Чому їм була виявлена така шана? Відповідь, очевидно, 
слід шукати в тому, що давньоісландський автор слідував за 
традиційним давньоскандинавським ієрархічним порядком, за 
яким два перші місця відводилися тим землям, звідки походила 
традиція: Svipioö hin mikla, Великій Швеції, що входила до 
Маґоґових володінь, та Kylfingaland, рівна Garöariki, що 
належала Мадаю. Чому Велика Швеція приписується Маґоґові? 
Тому що це давньоскандинавський переклад назви «Скіфія».
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Про зв’язок між Маґоґом і скіфами було вже відомо Йосифу 
Флавію (пом. бл. 100 р. н. е.)3\  Святий Амвросій (бл. 340— 
397 рр.) перший ідентифікував потомків Маґоґа скоріше з 
Готами, ніж із скіфами , однак св. Єронім (Eusebius Hieronymus, 
бл. 347—420 рр.) не погодився з ним і підтримав у цьому питанні 
Йосифа . Готський історик Йордан (писав 551 р.) виступив на 
захист зробленого Амвросієм поєднання Готів із скіфами,

и * 36
вказавши, що Иосиф ужив назву скіфів для означення Готів . 
Йордан також знав про три стародавні Готські поселення. Перше 
з них було в Скіфії біля Азовського моря (Меотійського болота); 
друге — в Мисії (Моесії), Фракії та Дакії; третє — у Скіфії, 
але на чорноморському узбережжі .

У своїх «Етимологіях» Ісидор запропонував компромісне 
вирішення, зробивши нащадків МаГоГа напівскіфами, напів- 
Готами. В іншому місці своєї праці він ясно вказує, однак, на 
особливий зв’язок між Готами та Маґоґом: «Gothi a Magog filio 
Iaphet nominati putantur, de similitudine ultimae syllabae, quos vete- 
res magis Getas quam Gothos vocaverunt; gens fortis et potentissima, 
corporum mole ardua, armorum genere terribilis» .

Земля ґотів, Svipióó hin mikla, лежала на річці Танаїс і біля 
Меотійського болота, згідно з давньоскандинавською традицією, 
що її знав Йордан. Готи, пов’язані з Танаїсом і з Одіном, напевно, 
були остроґотами-ґрейтунґами (> слов’ян, «поляни»), котрі 
принесли релігію Одіна з берегів Танаїсу на північ і завдяки 
цьому посіли перше місце в переліку народів у давньосканди- 
навській традиції .

Хто такі були «меді» в Ісидора? Безперечно, що не іранські 
маеді, які з ’являються на історичному овиді пізніше (їх згадано 
в повідомленнях ассірійського царя Шалманесера III, 859—824 pj). 
до н. е.). Коли складалася мапа «Пра-Біблії» (бл. 950 р. до н. е.) , 
інші меді мали історичну вагу. Фукідід (пом. бл. 404 р. до н. е.) 
і Страбон (бл. 63 р. до н. е. — 13 р. н. е.) називають цей народ 
майдої (МаТбої) і роблять їхньою батьківщиною Фракію, зокрема 
Моезійську область і басейн річки Стримон/Струми.

Перемога візіґотів над римським імператором Клавдієм II коло 
Найсоса 270 р. н. е. стала поворотним пунктом в історії і 
Римської імперії, і власне ґотів. Невдовзі Готи познайомилися з 
аріанською версією християнства, що була загально поширена 
в ті часи. Акти собору в Нікеї засвідчують існування Готської 
єпархії. 341 року розпочав свою місіонерську діяльність Готський 
апостол Ульфілас (бл. 311—383), і саме йому слід завдячувати 
переклад Євангелія Готською.
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У 332 році римляни уповноважили візіґотів охороняти 
північний дунайський кордон. Візіґоти мали статус імперських 
federati з 382-го по 395 р. у Моезії, з 395-го по 410-й в Італії, з 
410-го по 415-й у Південній Ґаллії й, нарешті, з 418-го по 475-й 
в Аквітанії. Вони заснували своє власне царство в Ґаллії та 
Іспанії, що проіснувало від 475-го по 711 р. . Після трагічної 
поразки південніше Вехер-де-ла-Фронтера (711 р.) візіґотські 
вожді та їхні дружини були відкинуті до Астурійських гір, де 
вони обрали з-поміж своїх князів короля. їхнє Астурійське 
королівство зажило слави протягом «епохи вікінґів»: бл. 830 р. 
у Компостелі, в іспанській Ґалісії, було здогадно відкрито 
поховання св. Якова, що зробило Астурійське королівство 
охоронцем загальнохристиянської святині й виступило символом 
християнського об’єднання Іспанії. Протягом цього періоду 
вікінґи підтримували зв’язки зі своїми іспанськими родичами.

У середовищі іспанських візіґотів десь протягом другої 
половини IX ст. мусили зберігатися й передаватися нащадкам 
згадки про Фракію — давно втрачену батьківщину, де візіґоти 
вперше прийняли християнство. Це може пояснити зв’язок між 
«біблійним» визначенням Ісидора для фракійців (меді) й ґотами. 
З якихось причин ґоти назвали Фракію — що насправді була 
країною міст, або Ґардаріками (Сардіка/Софія, Філіппополіс/ 
Пловдив, Адріанополіс/Едірне і найвідоміше серед решти — 
Візантія/Константинополь) — Кюльфінґаландом, а видавці 
географічних трактатів пізніше ідентифікували цю назву з 
Ґардаріками. Питання Кюльфінґів буде розглянуте в другом^ 
томі цієї праці. /

Можливо, що в давньоскандинавській традиції перші два місця 
в системі народів були віддані .засновникам Германської держави 
нового типу (харизматичним кланам), остроґотам (амалам) та 
візіґотам (балтам) .

Описи Європи

У давньоскандинавській географічній літературі існують шість 
текстів, що містять описи Європи, одначе всі вони походять з 
двох головних редакцій одного опису, знайденого в четвертому 
розділі чотирнадцятої книги «Етимологій» Ісидора. Редакція 
перша представлена в Heimslysing43 і в Upphaf4. Редакція друга 
зустрічається в Landafroeói45 і в Tocius orbis brevis discriptio46,
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разом з тим тексти в Tocius orbis brevissima descriptio47 і в Grip- 
Іа4Л є просто скороченими версіями цієї редакції.

Структура першої редакції не виходить за рамки Ісидорової 
праці; більша частина другої редакції являє собою незалежний 
трактат. Туди входить новий матеріал, що стосується півночі, 
зокрема скандинавських країн.

Відомості про Східну Європу: загальний огляд

У другій редакції Європу означено (наслідуючи Ісидора) 
«третім і останнім континентом». Опис її починається (так само, 
як і в Ісидора) від Скіфії, найбільшої східноєвропейської країни, 
після чого додаються оригінальні скандинавські відомості про 
Східну Європу. Відповідне місце в тексті Ісидора читається так49:

Prima Europae regio Scythia inferior, 
quae a Maeotidis paludibus incipicns 
inter Danubium et Occanum septemtri- 
onalem usque ad Germaniam porrigitur;

quae terra generaliter propter 
barbaras gentes, quibus inhabitatur, 
Barbarica dicitur.
Huius pars prima Alania est, 
quae ad Maeotidis paludes 
pertingit; post hanc Dacia, 
ubi et Gothia;
dcindc Germania, ubi plurimam 
partem Suevi incoluerunt

Перша область в Європі — це нижча 
Скіфія, котра бере початок від Меотійських 
боліт (Азовського моря) і тягнеться 
між Дунаєм та північним океаном 
аж до Германії.
Цю землю називають звично «Барбаріка», 
через те що її населяють 
варварські племена.
Першу частину Скіфії складає Аланія,
що тягнеться до Меотійських боліт;
далі лежить Дакія
і там-таки — Ґотія;
поза ними — Германія, заселена
переважно Свевами.

Ісидор написав це у першій половині VII ст., однак його 
повідомлення не відповідало сучасній йому дійсності. Алани50, 
котрі вперше з ’являються в римській літературі у першому 
столітті по Різдві Христовім, були підкорені гунами близько 
370 року і втратили свою незалежність; вони пов’язували самі 
себе або зі своїми новими правителями, гунами, або ж із ґотами 
та іншими Германськими народами. Германські племена вздовж 
Верхнього Дунаю, алемани, маркомани та квади, були відомі 
під загальною назвою Свевів до 406 року, коли маркомани та 
квади разом з аланами й тевтонськими вандалами рушили в 
Ґаллію, а тоді в Іспанію.

Близько 270 року розгромлені римляни мусили передати 
провінцію Дакія переможцям візіґотам, котрі перебували там до
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375 року, поки були витіснені Германськими ґепідами, які спершу 
виступали васалам и гунів, а після 568 р. — аварів. Йордан 
пише в своїй «Ґетіка» (551 )51 :

Насс G oda, quam  D aciam  appcllavcrc Та Ґотія, що її предки називали
m aiorcs, quae nunc, ut dixim us, Данією і що тепер, як було
G cpidia d icitur... зазначено вище, зветься Гепідією...

Нижче наводиться давньоскандинавська переробка цього 
фрагмента, причому кожна з редакцій представлена двома 
текстами (нумерацію додано):

Редакція 1 

«H cim slysing» «U pphaf»

Редакція 2

[1.] I beim lut 
heimsens er 
Europa, oc er 
austast Sui|>ioö 
hin micla;

[2.] |>angat kom at 
cristna Philippus 
postole.

[3.] I \>u\ riki er
|>at er Ruzcia heitir,
(>at kollum
ver Garöariki” . Garöariki1

і Europa er aus
tast Cithia, |>at 
kollum vèr 
Svi|>ió0 bina 
miklu;
|)ar predikaöi 
Filippus postuli.

«Landafrceöi

I austan-verdri 
Eyropa er

Garda-riki54.

«B rcvis»Ta «B revissim a 
dcscrip tio»

I austanuer )>ri 
Europa er

Garöavellöi55 
(Brevissima: Gardariki)51’.

(переклад)

Редакція 1 

«Геймслюсінґ»

ї ї .]  У населеній 
частині світу 
лежить Європа, 
найсхіднішою 
[країною якої] 
є Велика Швеція.

12.] Туди прийшов 
апостол Філіп,
щоб християнізувати.

13.] У тих володіннях 
лежить так звана Руція, 
або, як ми її називаємо, 
Гардаріки.

♦Уппгав»

Найсхідніша 
[країна] в 
Європі — це 
[С]Кіфія. що ми 
її називаємо 
Великою Швецією. 
Там проповідував 
апостол 
Філіп.

Гардаріки.

Редакція 2 

«Лаидафреді»

На самому 
сході Європи 
є

Гардаріки.

♦Короткий» і 
«Найкоротший 

опис»

На самому сході 
Європи

Гардавельді 
(B reviss.; 
Гардаріки)

І® 7-142
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Редакція друга є, зрозуміло, дуже стислою формою редакції 
першої. Пункт перший найкраще зберігся в тексті Upphaf. 
Місіонерську діяльність апостола Філіпа було розглянуто вище. 
Svipióó hin mikla названа тут, оскільки Скіфію (Кіфію) іден
тифікували із Швецією, найсхіднішою країною Скандинавії, за 
Upphaf-ом.

Ісидор вважав за необхідне виділити дві етнікополітичні 
структури в своїй Скіфії: Аланія та «Дакія і там-таки — Ґотія*. 
Оскільки в редакції першій ужито назву (С)Кіфія для Ісидорової 
Аланії, скандинавська назва Ґардаріки мусила спершу відпо
відати Ісидоровій «Дакії і там-таки — Ґотії*. Перший сканди
навський переробник тексту Ісидора вже спирався на сканди
навську науку XI—XII ст. (відповідно означену А. Гойслером 
*[псевдо]наукова праісторія»), згідно з якою класична Дакія 
ідентифікувалася з тогочасною Данією57, отож легко провів 
паралель, де назви різнилися однією літерою.

Скандинавському авторові вже було відомо, що Ґардаріками 
означували східноєвропейську Русь; наслідки того бачимо в 
«Heimslysing» :

Редакція 1 Редакція 2

Heimslysing Upphaf Landafrocdi Brevis dcscriptio

[>ar [i |>ar stendr (>ar er J>ar er
Garóariki] ero 
|>essir hofud gar- 
dar:

[a.] Moramar,
Rostofa, Surdalar;

[b.J Holmgardr,
(c.] Syrnes, 

Gadar, 
[d.J Palteskia Pallteskja ok 

Kicnugardar;[c.J Koenugardr, Kcnugardr
|>ar
bygdi fyst 
Magon, sonr 
Iafeths 
Noa sonar3”.

|>ar bygdi first 
Magogg, sonr 
Japhets 
Nóasonar5'.

[f.] ok Holmgardr Holmgardr
[g ] Pallteskia ok Pallteskia
[h.j ok Smale[n]skiaM oc Smalenskia61.
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(переклад)

Редакція 1 

«Геймслюсінґ» «Уппгав»

Редакція 2

Там ІУ Ґардарі- 
ках®Русі] такі 
головні міста: 

[а.] Морамар, 
Ростова, 
Сурдалар,

(б.) Голмґард,
(в.] Сюрнес. Ґадар, 
[г.] Палтеск’я,
Ід ] Кенуґард; 

там першим 
сів Маґоґ, 
Яфетів син, 
Ноїв онук

Там містяться:

«Ландафреді»

Там (такі голов
ні міста]:

«Короткий опис»

Там (такі головні міста]:

Кєнуґарди; 
там першим 
сів Магог, 
Яфетів син, 
Ноїв онук

Кенуґард

(е.] Голмґард Голмґард, і
(є.] Палтеск’я Палтескіа, і
(ж.] і Смале(н]скіа Смаленскіа

Перші три міста, названі в «Неіпкіувівд», повторюються в 
«Сазі про Орвара Стрілу» при опису Ґардаріків62. Там наводяться 
ті самі назви, за винятком Сюрнеса і Ґадара (в):

[а.]Могатаг, ІШ^оГа, Бйгесіаі,
[б.]Н61т§агдг,
[в.ЇРаИсвкіиЬогб,
[г.] Коєпі^агдаг, сп |>аг bygб\ 

ГугвІ N ^ 0^  вопг .ІарИсІз 
№а$опаг.

Морамар, Радстова, Сурсдаль, 
Голмґард,
Палтеск’юборґ,
Кєнуґарди, там першим сів 
Маґоґ, Яфетів син,
Ноїв онук.

Список цікавий як представленими в ньому містами, так і 
порядком їх переліку. Безсумнівно, що перед нами список тих 
міст Русі, які лежали на волзькому шляху в час зведення 
курганів так званого владимирського (на Клязьмі) типу, тобто 
між IX і X століттями (до появи дніпровського шляху)63. Місто 
Муром (М орамар) пізніше не відігравало значної ролі і, як і 
слід було б чекати, назване перед Ростовом (Лау/о/а/ЯшЬго/а) 
і Суздаллю (Бигіаіаг/Бйгзсіаі). Назви Сюрнес і Ґадар, котрі 
зустрічаються в Н еіт зіузі^, є Нарах отепа і не згадуються 
більше ніде в давньоскандинавській літературі64.

РаІ(1)ге8Іуа% або РаІгеькіиЬогу, є скандинавською назвою для 
стародавнього Полоцька (Полтеска). Kcenugarд[a]rt включене 
також до списку міст Русі, зараз відносять до Києва; а проте 
його зв’язок з діяльністю Маґоґа, мабуть, вказує на те, що ця 
назва спершу означала центр Великої Швеції.
18*
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У редакції другій міститься власне той самий список, однак 
з деякими відмінностями: Кенуґард/Київ виключено з Brevis 
discriptio. В обох текстах редакції другої називаються три міста: 
Голмґард/Новгород, Палтескіа/Полоцьк і Смале(н)скіа/Смо- 
ленськ. Наявність останнього міста, відсутнього в редакції 
першій, вказує на те, що список було складено найраніше в 
першій половині XII ст. Чи був присутній в оригіналі тієї версії 
Київ/Кенуґард, встановити важко. Скоріше за все, його було 
випущено, оскільки на той час він уже не відігравав важливої 
ролі в балтійській торгівлі, його місце зайняв Смоленськ, який 
і з ’являється в списку.

Перелік Балтійських земель

Слідом за містами Ґардаріків іде список Балтійських земель, 
що починається від Карелії (Кір’ялаланд) і закінчується Польщею 
(Пуліналанд). Цей список був відомий авторові «Саґи про Орвара 
Стрілу», котрий повторює його майже слово в слово:

«Hcimslÿsing» «Upphaf» «Qrvar-Odds saga»

Hia Garda riki Поруч з Ґардаріками |>ег ег ок там були:
liggia lond лежали такі землі:
}>essi

[а.] Кір ялір, Ревалір, Тавейсталанд,

[б.] Вірланд, Ейстланд,
[в.] Ліфланд, Курл(анд),

[г.І
Ід ] Ермл[анд], Пуліналанд*5.

Курланд 
і Кір’ялаланд, 
Самланд, 
Ермланд66.

Кір’ялаланд і Равесталанд, 
Реваланд,
Вірланд, Ейстланд,
Ліфланд, Вітланд, Курланд,

Самланд,
Ермланд, Пуліналанд67.

Найкраще список зберігся в «Сазі про Орвара Стрілу»; Upp
haf містить лише другу половину назв (в.) — (д.), серед яких, 
однак, зберігає, так само як і «Саґа про Орвара Стрілу», назву 
Самланд (г.), що випала з переліку в Heimslysing.

Назви земель можна поділити на п’ять груп, пов’язаних 
географічно: (1) Фінляндія: Карелія (Кір’ял ір /К ір’ялаланд) і 
Геме (Т авей стал ан д /Р авестал ан д );  (2) Естонія: Віронія 
(Вірланд), Ревеле (Ревалір/Реваланд) і Ейстланд; (3) Латвія: 
Ліфланд і Курланд; (4) Пруссія: Вітланд68, Самланд і Ермланд 
(польськ. Warmia); (5) Польща: Пуліналанд.
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Примітки про Вендланд, Рейдґоталанд і Гунналанд

У редакції першій після переліку земель іде примітка:

Vindland сг vcstast nest Danmork69. Вендланд [лежить] на крайньому
заході Данії.

Видавці Antiquités Russes70 включили цю примітку до самого 
переліку; але що вона не стосується східних Балтійських земель 
і опущена в текстах Upphaf і «Саґи про Орвара Стрілу», то її 
можна вважати незалежною інформацією.

Після списку земель, сусідніх із Ґардаріками (=Руссю), 
редакція перша наводить таке свідчення71:

En austr fra Polena сг Ha схід від Полена [лежить]
Reiôgota land, Рейдґоталанд і далі — Гун[а]ланд.
ok |>а Hun[a]land.

Учені погоджуються, що Polena означає Польщу72. Назви 
Reiôgotaland і Hunaland походять з епічних, доісторичних часів; 
перша, очевидно, стосується політичного утворення у Західній 
та Центральній Україні (Рейдґоталанд) до приходу русі в IX ст.; 
Гуналанд означає тут Хозарію. Запис у Brevissima descriptio після 
Міклаґарда (Константинополя) свідчить:

Austr af Saxlandi сг Hunaland, На схід від Саксланду [тут — Баварії]
t>at сг litiô riki73. лежить Гуналанд; це невелика держава.

Це може стосуватися лише Аварії, або Аварської провінції 
за часів Каролінґів, названої сучасним ученим Арнульвом 
Коллауцом «der awarische Klientelstaat des 9. Jh.»74.

Редакції перша та друга про Східну Європу

Редакція перша дотримується порядку Ісидора; насамперед 
тут названо Саксланд (в Ісидора: Германія) і Дунай, що служив 
кордоном (limes) Римської імперії. Далі йде опис римської 
провінції Фракії. Наслідуючи Ісидора, редакція перша вказує, 
Де була столиця Фракії, Константинополь (Міклаґард) і що 
першим на цій землі оселився Тірас, син Яфета. А потім іде 
Дуже цікаве доповнення, що спирається на скандинавську «Саґу 
про Трою» та свідчення «[псевдо]наукової праісторії» про 
скандинавські народи:
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Fra honum er komcn J>ioò su er Від нього [Tipaca] вийшов народ
Тугкіг hcita. тюрків (хозарських тюрків).
Pat er ос mioc margra manna mal Багато хто припускає, на базі
at |>ui er fomar bœkr visa til свідчення з давніх
at af t>ui lande bygöist Sui|)ioö. книжок, що з цієї землі [тюрків]

була заселена Швеція [Одіна].
En Norcgr af SuiÒiod. A Норвегія [була заселена] із Швеції;
En Island afNorcgi. а Ісландія [була заселена] з Норвегії;
En Greenland af Islande75. a Гренландія [була заселена] з Ісландії.

Далі йде згадка (відсутня в Ісидора) про Угорщину (Унґара- 
ланд) і Булгарію (Болгараланд). У першому випадку додано, що 
звідти прийшов «єпископ Мартин»76, йдеться, безсумнівно, про 
св. Мартина Турського (бл. 315 р. — 397 p.), який народився в 
Сабарії, частині області, названої пізніше Паннонією, що нині 
входить до Угорщини.

Потім опис звертається до Греції. Після згадки про гору Олімп 
подаються окремі відомості про поклади азбесту, почерпнуті з 
іншого місця Ісидорової праці77; згадується просвітницька 
діяльність апостола Андрія в Греції («vm Gircland kendi kennin- 
gar Andreas postole») і наводиться перелік найбільших грецьких 
міст, таких як Афіни, Коринф, Фіви, Фессалоніки і Дураццо 
(Дуррес/D yrak r)78.

Далі опис торкається Італії. Цей фрагмент частково спи
рається на Leiöarvisir ігумена Нікуласа, і в ньому після згадки 
про провінцію Пуль (Апулію, Пулію) з містом Барі називається 
монастир у Монтекассіно (з ігуменом Бенедиктом, 485—547, 
патріархом західних ченців), власне Італія (скандинавське 
означення — Румаборґарланд), із столицею Римом, і, нарешті, 
Ломбардія (Лумбардаланд) з центром у місті Мейнланґсборґ 
(Мілано), де діяв єпископ Амвросій (334—397)79. Так само, як 
у праці Ісидора, опис у редакції першій завершується Іспанією. 
Цей фрагмент, збережений лише в Upphaf, згадує острів Ґадіс 
(Кадіз), змальовуючи його як кордон між Європою та Африкою80>. 
В редакції першій характерно бракує опису будь-якої з північних, 
зокрема скандинавських, країн.

Після свідчень про Ґардаріки редакція друга наводить 
відомості про Грецію (Візантію):

Nést Garda-riki til ût-sudrs Поруч із Гардарікамн, на південь,
er Grickia konungs riki; [hó]> лежить царство
fut-stadr |)css rikis er грецького [візантійського) короля.
Constantinopolis, er ver kóllum Столиця цього царства — Константинополь,
Miclagardxl. що ми його називаємо Міклаґард.
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У кількох словах відзначено велич собору св. Софії, названої 
скандинавами (okNordmenn kalla) Еґісів (Egisif). Далі вказується, 
що Булгарія82 та багато островів перебувають під владою візан
тійського імператора. Ці відомості, таким чином, походять з 
приблизно 1018— 1185 pp. Найвідоміші з островів — Кріт та 
Кіпр83.

Сицилію названоmikitriki («великою державою»), «що є межею 
тієї частини світу, яка називається Європою»84. Тут, безсумнівно, 
йдеться про могутнє норманське королівство Сицилії, Апулії та 
Калабрії, засноване 1130 року Роджером II (1105— 1154).

Наступний опис відповідає в загальних рисах представленому 
в редакції першій і також завершується на Іспанії. В ньому так 
само згадано Апулію (названу скандинавами Пульсланд)85, Рим 
(Ромаборґ) і Ломбардію (за скандинавами, Ланґбардаланд)86. «За 
північними горами [Альпами] лежить Німеччина (Саксланд) на 
схід і Франція (Фракланд) на південний захід». Слідом іде Іспанія, 
названа скандинавами Спанланд, «велика держава, що лежить 
між Ланґбардаландом і Фракландом»87.

Редакція друга про Північну Європу

Вихідним пунктом для опису в редакції другій Північної 
Європи є Рін (Рейн), інший кордон Римської імперії, який 
протікає північніше Мундіо (перевалу Великий Сен-Бернар), 
між Німеччиною (Саксланд) і Францією (Фракланд).

В естуарії річки, на берегах Північного моря, лежить Фрісланд 
(Фризія); на північ від Німеччини (Саксланд) — Данія88. З 
приводу цього в Gripla наводиться така примітка89:

Bcierland сг vió Saxland; hjà Баварія (Беєрланд) лежить поруч із
Saxlandi сг Hollsctuland, f>a Danmqrk. Старою Саксонією (Саксланд).

За Саксонією лежить Гольштейн 
(Гольсетуланд), далі — Данія.

Що Баварія тут відокремлена від Саксонії, можна датувати 
цю коротку пояснювальну примітку часом після 1180 p., тобто 
після того, як Оттон Віттельсбахський отримав права на 
Баварію, і об’єднанню Саксонії та Баварії за правління Генріха 
Лева (нар. 1142 p.; прав. 1156— 1180 pp.) настав край.

Наступний пасаж стосується «шляху на схід» (Austrvegr)90:
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Повз Данію море [океан] 
прямує до східної дороги (АивПлч^г).
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Данія лежить на захід від Швеції й на південь від Норвегії91.
Після такого загального опису Landafrœôi наводить доклад

нішу інформацію про скандинавські країни в такому порядку: 
Норвегія, Фіннмьорк, Ґаутланд, Данія, Швеція, Ґренландія і 
Віннланд (Америка). Опис Європи завершується згадкою про 
три великі острови: Англію, Ірландію та Ісландію.

Інші тексти редакції другої містять лише витяги з версії Lan- 
dafrœdi, часом з незначними доповненнями.

Landafrœôi92

1. Norcgr сг kalladr nordan fra 
Vcgistaf, f>ar cr Finnmork, |)at 
er hia Gandvik, ok sudr til 
Gautclfar.

2. t>csa rikis ero cndimork: 
Gandvik fyrir nordan, cn 
Gaut-clfr fyrir sunnan, 
Eida-skogr fyrir austan, cn 
Aunguls-eyiar-sund fyrir vestan.

3. I>cssir ero hofut-stadir i Norcgi: 
kaupangr i t>rand-hcimi, |}ar 
hvilir hinn hclgi Olafr konungr, 
annar i Biórgyn aa Haurdalandi, 
\>2lt hvilir hen hclga Sunnifa, 
j>ridi cr i Vik austr, J>ar hvilir 
hinn hclgi Halvardr frendi 
Olafs konungs.

Норвегією називається земля, що 
[простягнулась] на півночі від Веґістафу — 
де Фіннмьорк [лежить], а за нею 
[лежить] Ґандвік (Кандалакська затока 
і Біле море) — і [доходить] 
на півдні до [річки] Ґаут-Ельв.

Крайні кордони цієї держави 
такі: Гандвік (Кандалакська затока і 
Біле море) на півночі й Ґаут-Ельв на 
півдні; Ейдаскоґ на сході і канал Святого 
Георга (Qnguls-cyjaг-sund) 
на заході.

Головні міста в Норвегії такі: 
торговище (kaupangr) у 
Трондгеймі, де похований король Олав 
Святий; друге [торговище] в 
Бйорґюні (Берген) в Гьордаланді, 
де похована св. Сунніва (X ст.); 
третє [торговище] — це Вік на сході 
[Осло], де похований св. Гальвард 
(пом. 1043 р.), родич Олава Святого.

У Brevissima descriptio є примітка, яку не можна віднести 
далі, ніж за другу половину XIII ст., оскільки там згадуються 
татари 93.

en austr af Norcgi cr Ruzaland 
ok norda [jatan Tartarariki.

На схід від Норвегії лежить Русаланд (Русь), 
північніше якої [розташована] 
Тартарарікі (імперія Золотої Орди).

Опису Фіннмьорку бракує в Landafrcedi, однак його наведено 
в Brevis descriptio, Gripla і, частково, в Brevissima descriptio94:
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Fyri[r] noröan N orcg er Finnm örk, 
(jaöan v ikr landi til lan[d]norJ>rs

oc svä til austrs, ädr komi til 
Bjarmalands; J>at er skattgilt 
undir G aröa konungs.
Fra B jarm alandi gänga lavnd til 
öbygöa ab norör [a] ett, a llt til 
|jess er G r[a]cnland tckr viö.

Тут цікаве свідчення про 
від Новгорода.

«Landafrceöi»95
G aut-land er fyrir austan G aut-clfi; 
enn |)ar naest Suifnod, [>a n s s t

H elsingaland, |)a Finnland, \>a er 
t[al]ith  til m otz vid G arda-rik i, 
sem fyR er sagt.

На північ від Норвегії лежить Фіннмьорк. 
Звідти земля про[с]тягається на північний 

схід і
на схід доходить аж до Біярмаланду, 
данника князя 
Ґарда (=Новгорода).
За Біярмаландом на північ 
тягнеться пустеля, доходить аж 
до Гренландії.

Ґаутланд лежить на схід від Ґаут-Ельву; 
близько нього [лежить] Швеція, потім 

Гельсінґланд 
і, нарешті, Фінляндія, про яку думають, що 
вона межує з Гардаріками (=Новгородом), 
як зазначалося вище.

політичну залежність Біярмаланду

Практично тут ми маємо не просто опис, а словесну карту 
шляху із Західного Ґаутланду до Новгорода (Ґардаріків).

«Landafrceöi»96

Enn odrum megin h[ia] [Gautjlandi er 
Danmork, t>ar er hofut-stadr ä 
Skaneyio і Lun[di], [|заг] er 
[byskups] stoll, t>ar hvilir hi[n]n 
helgi Licius byskup; 
annar ä F[io]ni,

t>[ar] hvi[l]ir enn helgi Knutr 
konungr enn ellri en і Od[in]s-eyio; 
ä Siolandi hvilir enn yngri Knutr 
konungr a Hringsstödum;

і Rocskclldo aa Siolandi er en 
fagra me[r] [Ma]rgaret[a].

З іншого боку від Гаутланду лежить 
Данія. Головне місто тут — це 
Лунд у Сканеї (Сконе); саме там міститься 
єпископська єпархія, де похований 
єпископ св. Лісій (-Лаврентій, пом. 258 р.). 
Інше [головне місто] розташоване 
[на острові] Фйон (Фюн).
Тут, в Оденс-еї (Оденсе), похований король 
св. Кнут Старший [прав. 1080— 1081 рр.]. 
У Грінґсстадірі [на острові] Сьйоланд 
(Зеланд) похований король Кнут Молодший 
[Лавард, пом. 1131 р.].
У Роскельді (Роскільде) на Сьйоланді 
міститься [могила] пречистої Діви 
Маргарети [пом. 1177 р.].

«Landafrcedi»97

Nest Danmork сг Svidiod cn [minn]i; Близько до Данії [лежить] Мала Швеція; 
|)а сг Ey-land, t>a сг Gotland, за нею [острів] Ейланд (Оланд),
|>а Hclsing[a-land], далі [острів] Готланд, за ним

Гельсінґаланд,
1>а Vermaland, )?а K[v]enlond II, потім Вермланд і два Квенланди,
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ок сго |>au [no]rdr fra Biarmalandi. [розташовані) на північ 
від Біярмаланду.
За Біярмаландом на північ 
тягнеться пустеля аж 
до Ґренландії.

[Af] Biarmalandi ganga lond óbygd 
of nordr-éttf unz vidtckr Grcnland.

Тут варта уваги згадка про два Квенланди, відомі також у 
саґах.

Давньоскандинавський перелік річок

У тринадцятій книзі енциклопедії Ісидора Севільського, розділ
21, «De fluminibus» «Про ріки» (35 параграфів), зазначені чотири 
головні річки, що витікають з Раю, — Фісон/Ґанґес, Ґеон/Ніл, 
Тіґр та Єфрат і близько двадцяти шести річок Європи та Азії, 
переважно Малої Азії98. Існують п’ять давньоісландських текстів, 
що містять відомості, почерпнуті з переліку річок Ісидора: Lan- 
dafrœôiy очевидно, Нікуласа Берґссона (бл. 1150 року); 
продовження до Landafrœôi невідомого автора (манускрипт 
XIV ст.) Heimslysing (бл. 1200 року); та Tocius orbis brevis de- 
scriptio (манускрипт XIII ст.). У Landafrœôi та Tocius orbis brevis 
descriptio містяться відомості лише про чотири основні річки 
Раю, а продовження до Landafrœôi включає перелік річок Європи 
та Азії без райських річок.

Лише в Heimslysing та Upphaf allra frâsagna (в манускрипті 
AM 731, 4° та AM 730, 4°) подані обидві групи назв: річки Раю 
та перелік річок Європи та Азії. В цьому дослідженні ми не 
торкатимемося річок Раю99. Перелік річок Європи та Азії має 
деякі особливості. Ґрунтуючись на перелікові Ісидора, вони 
мають інший порядок, а більшість річок, зазначених у Ісидора, 
відсутні в даних манускриптах; в них зазначено і вісім річок, 
невідомих Ісидорові, які, однак, становлять особливий інтерес. 
Отже, перелік річок Європи та Азії зберігся у двох окремих 
редакціях — у продовженні до Landafrœôi та в Heimslysing:

Продовження «Landafrœôi»100 «Heimslysing»101

[Перша частина]
Pactol [§21] hcitir aa é Pactol hcltir a. a Asialandc
Asialandi, (заг cr gull numith |>ar cr guli і sondum hia.
or sondum hia102.

Géon [§ 7] hcitir aa, f>ar
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сг cnn gull numith ôr sondum hia,0\
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Tog [§ 33] hcitir a. a Spanic,
|>ar ero gull sandar104.

Ermonol [§ 22] hcitir a. [à Asialandi]105 
t>ar ero cnn gull sandar і hial0A.

Rin [§ 30] hcitir aa â Fraklandi107 
|jar hittizt énn gull і sondum hia. 
Tanais [§ 24] hcitir aa, 
cr skilr Eyropa ok Asia108.

Rin hcitir a. a Saxlandc, |>ar cr 
cnn gull і sondum hia.
Tanais hcitir a. 
cr skilr Europa fra Asia.

Duna [§ 28] cr mest aa é 
Eyropa; |)ar falla і [hann]109 
LX stor-aa, ok kcmr і VII 
staudum til siofar ok 
mikil hvar saman110.

[Кінцева частина]
Padus [§ 26]*"
Tifr [§ 27]112 
Rodo[n]- [§ 29]113 
pctus [§ 34]1,4

Dun hcitir a. cr mest vatn 
cr a Europa; [>ar falla і 
.IX. stor a, oc kcmr і .VII. 
stodum і se mikil і ollum 
stodum.

Rodon
Bctus

Продовження «ЬаіиіаГгоеді» «Неітзіувівд»

[Перша частина]
Пактол [§ 21) є назвою річки в Азії [Малій; у Лідії]; з її піску добувають 

золото.
Ґеон [§ 7; =Ніл] є назвою 
річки; з сусідніх з нею 
пісків добувають золото.

Тог [§ 33; =Тайо] є назвою
річки в Іспанії; з [найближчих до неї]
пісків добувають золото;

Ермонол [§ 22; =Гермус] є назвою 
річки [у Малій Азії; в Лідії]; 
з найближчих до неї пісків добувають 
золото;

Рін [§ 30; Рейн] є назвою річки 
У Фракланді; у Саксланді;
у найближчих до неї пісках 
знаходять золото.

Танаїс [§ 24; =Дон, Донець] є назвою річки, що розділяє 
Європу і Азію. Європу від Азії.
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Дуна/Дун [§ 28; =Дунай] є найбільшою річкою в Європі; вона розпадається109 
на шістдесят великих річок; вона впадає в море сімома рукавами, кожен з яких 
є великим110.

[Кінцева частина]

Падус [§ 26; =По в Ломбардії];
Тіфр [§ 27; =Тівер/Тібр в Італії];
Родо-/ Родон [§ 29; =Рона у Франції];
-петус/Бетус [§ 34; =Ґвадалквівір в Іспанії].

І Скандинавський додаток]

Продовження «Landafrœôi» «Heimslÿsing»

І beim hlut heims ero enn 1 |)cim lut heimsins ero gessar
adrar stor-ar115: aörar storacr"6:

«У цих частинах світу є ще інші великі річки»).
[Варіанти назв цих річок Східної Європи за всіма відомими 

манускриптами]:

Продовження до

«Landafrœôi» (=А) «Heimslÿsing» (=B) «Upphaf alla fràsagna»
AM 731, 4e(=C)117AM 730,4o(=D)118

1. Ncpr Ncpr Nipr Nipr
2. Nyia Nyia Nyia Nyia
3. Seimgoll Duna Scimgol Duna Scimgol Dÿna Seimgel Dÿna
4. Olkoga Olkóga Olkoga
5. Yma Vina Vina Vina
6. Kauma Kuma Kina Kina
7. Manga
8. Saxelfr Saxelfr Saxelfr Saxelfr.

Таке зіставлення яскраво свідчить про те, що існують два 
варіанти переліку річок. Перелік А не включає назви річки 4, 
натомість він має назву річки 7, відсутню в усіх інших переліках. 
Більшість назв легко ідентифікуються: 1. Nepr = Дніпро; 2. Nyia 
= Нева119; 3. Seimgoll Duna = Західна Двіна (Дюна); 4. Olkoga = 
Волхов; 5. Yma = з переліку А слід виправити на Vina (як у 
переліку В — D) = Північна Двіна; 6. Каита/Кита/Kina є, 
безперечно, річкою Кама, притокою Волги; 8. Saxelfr = Ельба. 
Щодо назви Manga див. нижче.
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Всі названі в цих додатках річки з IX по XII ст. були відомими 
магістралями міжнародної торгівлі. Укладач переліку мусив мати 
точні знання цієї системи торгових магістралей, бо включив до 
свого переліку дві доволі малі річки, що грали, однак, особливу 
роль в системі транспортування на дніпровському шляху.: Nyia 
(Неву) та Olkoga (Волхов). Він знав також про те, що (Західна) 
Двіна (Düna) була Seimgoll Duna.

Схематично система східноєвропейських магістралей вигля
дала так:
Шлях по Ельбі Двінський шлях Дніпровський Північнодвінський Волзький шлях

шлях шлях

Saxelfr. Seimgoll; Nyia; Vina. Kama.
Duna Olkoga;

Nepr.

Дивно, що тут не названа одна дуже важлива східно
європейська річка — Волга. Зі скальдичної тули кінця XII ст. 
зрозуміло, що скандинави називали Волгу Olga. Можливо, 
оригінальний варіант додатку і мав назву Olga (див. с. 339). 
Очевидно, вона була викинута переписувачем, який зауважив 
дві схожі назви — Olga і Olkoga — і викинув одну з них, 
вважаючи їх назвами однієї і тієї ж річки. Дивна назва Mànga в 
переліку А мала, очевидно, таке походження: початкове Ma було, 
мабуть, повторенням останнього складу попередньої назви (Каи- 
та). Можливо, що дві літери — о та / (при дуже тісному 
написанні) були неправильно прочитані як п\ звідси дійсна назва 
*ma-ol-ga могла перетворитися на ma-n-ga (припущення Аґнети 
Лот, Копенгаген).

Таким чином, можна відтворити всі варіації переліку: 
переписувач текстів В—D -переписав назву річки 4 (Olkoga), а 
потім вирішив, що 7 (Olga) було просто її другою назвою, і 
опустив її. Переписувач оригінального тексту А вчинив так само 
з 4; в той же час у продовженні до Landafroedi назва Olga ще не 
була замінена нісенітною назвою Manga.





ЧАСТИНА ШОСТА

Давньоскандинавські хроніки
і літописи





РОЗДІЛ ДВАДЦЯТЬ ТРЕТІЙ

Данські хроніки і літописи

Розвиток історичних писань

Показником початків культурного життя у Західній Римській 
імперії після християнізації 313 року була заміна історичних 
творів літописами і хроніками — жанром, розповсюдженим у 
ранньому Єгипті, Вавилоні, Китаї. Середньовічні християнські 
літописи походять від звичаю робити короткі записи про 
пам’ятні події кожного року на полях офіційних пасхальних 
таблиць. Ці записи посилалися з єпископських єпархій чи 
значніших монастирів до всіх парафій та провінційних 
монастирів для того, щоб забезпечити точність встановлення 
щорічних дат для Пасхи та інших рухомих церковних свят. 
Відносно цих записів, у місцевих соборах встановлювали 
некрологи (necrologium) і відзначали «чуда» (тігасиїа, їгатіа- 
іїо).

561
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Укладачем літописів був звичайно простий чернець з містеч
ковими інтересами і обмеженим історичним світоглядом. Він 
записував події, які сам вважав важливими — як природні явища 
(повінь, важка зима, добрі врожаї, голод, комети, битви, смерть 
визначних осіб), так і надприродні (дива, поява дивовижних 
тварин). Він користувався датами християнської ери, хоча 
існувало і кілька місцевих традицій, встановлених для років, 
що починалися з 25 березня, 24 вересня, 25 грудня та ін.

Мовою західних християнських літописів була звичайно 
латина; лише англосаксонські, ірландські та ісландські літописці 
користувалися також місцевими мовами. У VIII ст. систематичне 
укладання літописів було схвалене місцевими урядами. Скажімо, 
Карл Великий наказав укладати літописи у всіх значніших 
монастирях.

Розвиток західних християнських хронік почався з того часу, 
коли записи про певний період почали робити на підставі кількох 
місцевих літописів, систематизуючи і доповнюючи їх фактами з 
загальної та церковної історії. Таким чином, укладання ставало 
можливим лише в інтелектуальних центрах (у реформованих 
монастирях бенедиктинців, премонстратенців або цистерціанців, 
або на зборах т. зв. регулярних «каноніків*)1. Матеріал, 
організований таким чином, не тільки розширював світогляд, 
але й був представлений зрозумілішою мовою. Вступні розділи 
до таких християнських хронік часто ґрунтувалися на переказі 
святого Єроніма (нар. 342-го, пом. 420 року) «Церковної історії* 
Євсевія, що викладала події до 378 року, «Началах* та «Історії* 
святого Ісидора Севільського (нар. 560-го, пом. 636 року), 
♦ Церковній історії Англійського народу* (731 року) Беди 
(особливо поширеній на півночі) та хроніці міста Кельна. Згодом 
більш обізнані укладачі почали вводити в записи свій власний 
літературний стиль і прикрашати свої тексти цитатами з творів 
класичних римських та християнських авторів.

Християнські історичні писання розвинулися в Норвегії та 
Данії протягом XI ст., а в Ісландії — на початку XII ст. У Швеції 
їх не існувало аж до першої половини XIV ст.2. Тому шведські 
хроніки в нашому дослідженні ми не розглядатимемо. Двома 
найбільшими центрами укладання хронік були міста Нідаросс 
(Трондгейм) у Норвегії та Лунд у Данії.

Історична діяльність у Нідароссі почалася 1031 року з записів 
про перенесення мощей Олава Святого. На основі цих записів 
Ейстейн, архієпископ Нідаросса (1161 — 1182), уклав свої Acta



Sancii Olavi («Діяння Святого Олава») (в 1160-х pp.). Більш 
ранні праці — Translatio Sancti Olavi («Перенесення мощей 
Святого Олава*) (бл. 1050 року) та Catalogus regum Norwegensi- 
ит («Перелік норвезьких королів*) — не збереглися і відомі 
лише з уривків, наведених в інших працях3.

Незабаром Данія вже мала свого святого короля — Кнуда IV 
(1080— 1086) з літературою про його мучеництво та культ. 
Король був убитий своїми ворогами в церкві св. Албана в Оденсе 
на острові Фюн. Невдовзі з монастиря св. Марії англосаксонські 
ченці утворили в Англії бенедиктинський монастир у Евесгемі, 
що в Вустерширі. Там близько 1095 року невідомим автором 
було укладено Passio S. Canuti regis et martyris\  a 1124 року 
Елнот Кентерберійський5 уклав там свою Gesta Swenomagni regis 
etfìliorum eius et Passio gloriosissimi Canuti regis et martyris (що 
називалась також Historia ortus vitae et passionis S. Canuti 
regis).

Однак Оденсе не стало центром інтелектуального життя 
Данії. Цю роль спочатку перехопив новий політичний центр 
Роскільде, що на острові Зеланд, а згодом Лунд (в нинішній 
південній Швеції), який 1104 року, після кількох декад 
переговорів, став першою столицею першого північного архі' 
єпископа.

Другим данським князем-святим був небіж Св. Кнуда IV, також 
Кнуд (Кнут) (названий Лавардом, герцог південного Ютланду і 
король ободритів, 1128— 1131). Близько 1116/18  року він 
одружився з Інґільборґою, дочкою новгородського князя 
Мстислава-Гаральда Мономаховича (1097— 1132); їхнім сином 
був данський король Вальдемар І Великий (1157— 1182).

У 1170 р. англійцем Робертом з Ілі (Ely) була написана His
toria Sancti Canuti Ducis et Martyris. Вона була виконана на 
замовлення Вальдемара6.

На щастя, ранні свідчення з лундського центру збереглися. 
Necrologium Lundense, некролог собору, єпископська єпархія 
якого була встановлена 1060 року, починався з періоду до 1100 року. 
Цей оригінальний манускрипт, виконаний на найдавнішому 
захованому скандинавському пергаменті, складався з двох час
тин: першої (№№ 1—7), що містить повчання і канонічні 
писання; другої (№№ 1 — 14), що є збіркою переліків, включаючи 
перелік лундських єпископів, каноніків та інших місцевих 
офіційних осіб, а також королів Данії Series Regum Danie (арк. 
123v— 124), який продовжено до Вальдемара І (1157— 1182).
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Основним дослідженням про Necrologium Lundense є праця 
Лавріца Вейбулла «Necrologium Lundense. Lunds domkyrkas nek- 
rologium*, надрукована в його (посмертній) «Nordisk Historia 2», 
Stockholm, 1948, pp. 187—2637. Некролог з Лунда було 
продовжено найранішими північними літописами — Annales 
Colbazenses, названими також Liber Sancte Marie de Colbaz. Цей 
оригінальний пергаментний звід, укладений близько 1140 року, 
зберігся; з 1682 року він зберігається в Берліні, в колишній 
Прусській Державній Бібліотеці (Cod. Berol. theol. Lat., 149 fol.). 
Ініціатором цієї історичної анналової праці був єпископ Роскільде 
(1 135— 1 137), а згодом другий архієпископ Лунда Ескіл 
Крістьернсен (1137— 1172), котрий належав до могутнього 
аристократичного клану вікінґівського походження, що мав 
зв’язки з Нормандією. За його ініціативою член соборного зібрання 
в Лунді переписав літописи — типу загальної історії англо- 
норманів Chronica ex Francia. Ця копія була частиною Пасхальної 
таблиці, що мала зовсім мало місця напроти кожного року для 
згадки про визначні події. Таблиця починалася цитатами з 
Ісидора Севільського про шість днів творіння та інші факти 
біблійної та класичної історії (Троянську війну, заснування 
Рима). Після народження Христа, яке подане під 5154 роком 
від сотворіння світу, хроніка зазначає переважно вступи на 
престол і смерть римських імператорів і пап (записи з року 48-го 
по рік 488-й опущені), а пізніше і франкських королів. Для 
висвітлення подій XI ст. укладач використав літописи Кельна 
та Діжона, а для подій 1066— 1125 pp. — Annales Rotomagenses 
(Руан) та аннали абатства Люїс у Суссексі. Прибуття Ролло 
датоване 876 роком; перелічені дати нормандських герцогів та 
руанських єпископів.

Перші данські літописи включають роки з 1130 по 1170-й і 
написані з огляду на появу національно-політичного та 
культурно-релігійного центру Лунда. Згодом, у 1170-х pp., звід 
полишив стіни лундського собору. Спершу його було вивезено 
до лундського премонстратенціанського монастиря Св. Трійці, а 
згодом, близько 1180 року, його було перенесено  до 
новоутвореного (1174 року) цистерціанського монастиря Мера 
Валліс у вендському місті Колбац (польс. Kołbacz) на схід від 
Верхнього Одеру — філії монастиря в Есромі на острові Зеланд. 
Там місцеві ченці продовжували додавати записи про місцеві 
події, що трапилися з 1177 р. аж до кінця XIV ст.8. Ці літописи 
були підготовані до друку і видані Еллен Йорґенсен в ADMÆ 
(Kbh, 1920), pp. 5—7 (передмова), pp. 39—43 (текст)9.



В останній чверті XII ст. норвезькі та ісландські історичні 
писання настільки перемішалися, що їх слід вважати одним 
цілим. Протягом XIII—XIV ст. існували два типи історій: 
(норвезько-) ісландські саґи та ісландські літописи.

Історичні писання в Данії досягають свого апогею десь між 
1170 та 1240 роками. Найзначнішими з них є Gesta Саксона 
Граматика, написані між 1185 та 1216 роками. У більшості 
випадків данські літописи грунтувалися на іноземних анналах 
(пор. літописи з Колбаца) та на матеріалах данських латинських 
хронік (до 1200 року) і так і не розвинулися в окрему важливу 
ланку історичної літератури. Подібно до переліків королів, вони 
залишались короткими і компілятивними з надто незначною 
часткою оригінальних звідомлень.

Данські хроніки

Єпископ Ескіл стояв біля витоків двох типів хронік. Один тип 
хронік починав історію з короля Ютланду Гаральда Клака, першого 
християнського данського правителя, охрещеного 826 року. Інші 
хроніки простежували походження народу від легендарних 
королів. В одній із хронік таким королем виступає Дан — 
прародитель за місцевими переказами; в іншій першим кланом 
данських королів виступають Скйолдунґи, як це і зазначалося 
в ісландських саґах10.

Першою християнською історією данських королів була 
Chronicon Roskildensen . Її автор, невідомий секретар єпископа 
Ескіла, спершу написав свою хроніку з 826 по 1140-й р., а 
незабаром продовжив її до вступу на престол Вальдемара І 
1157 року. Свої свідчення .він почерпнув з твору Адама 
Бременського Gesta та з англійської загальної хроніки Радульфа 
Ніґера. Основним рукописом (К) є «Codex Kiloniensis» (S.H. 8,
A. 8°) — пергамент XIII ст. Найкраще видання було здійснене 
Герцом в його SMHD  1: 1 (1917— 1918), рр. 34—42 (передмова) 
та рр. 43—53 (текст).

Першим зведенням данських народних легенд, пов’язаних з 
островом Зеланд, є Chronicon LethrenseX2> написана між 1160-м 
та 1170 рр. також невідомим секретарем архієпископа Ескіла. 
У творі спершу перераховано землі та острови, що входили до 
тодішньої Данії, з поясненням, що чотири данських острови 
(Зеланд, Мен, Фальстер та Лолланд) мають окрему спільну
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назву — Вітеслет (Withesleth). Перший данський король, третій 
син короля Уппсали, Іппер ( Ypper) був правителем цього Вітеслету 
під ім’ям Дан. Хроніка включає свідчення про Данію від Дана 
до битви під Бравелліром (бл. 770 року). Вона збереглася у двох 
давніх пергаментних рукописах А=АМ 843, 4° (середина XIII ст.) та 
E=Codex Erfordensis, num. 23 (XIII—XIV c t . ) .  Хроніка включена до 
видання TepuaSMHD 1; 1, pp. 34—42 (передмова), pp. 43—53 (текст).

Першим відомим самостійним данським автором (некомпіля- 
тором) був Свенд Аґґесьон. Будучи небожем архієпископа Ескіла 
(1137— 1177), він походив з аристократичного роду. Подібно до 
свого молодшого колеги Саксона Граматика, згодом лундського 
каноніка, він навчався в Парижі і присвятив себе історичній праці. 
Коли після Ескіла новим архієпископом став Абсалон (1177— 
1201) — молочний брат короля Вальдемара І, котрий дозволив 
небожеві свого усунутого попередника писати лише конспекти 
данської історії, детально представити минуле Данії він доручив 
Саксонові, згодом титулованому як Граматик. Обидва автори, 
що писали латинською мовою, користалися розшуками і досяг
неннями ісландських історичних досліджень; прикладом може 
бути те, що Свенд Аґґесьон увів Скйолда і Скйолдунґів як 
пращурів данських королів.

Збереглися три хроніки XIV ст., написані давньоданською 
мовою. Вони засновані на латинських хроніках, переважно на 
Chronicon Lethrense, Gesta Саксона Граматика та латинських 
літописах, таких як Annales Lundenses та Annales Ryenses. Вони 
опубліковані М. Лоренсеном в «Gammeldanske kreniker» 
(1887— 1913); передмова опублікована згодом Е. Йорґенсен 
(1930).

Gesta Danorumраа danskœ (=Cod. Holm. В 77 та C 67; XV ст.)13 
починається зі свідчень про легендарного Гумбле — короля 
Уппсали — та його синів (пор. Chronicon Lethrense), одним з 
яких був Дан, а завершується правлінням Крістофера II (1319— 
1332); вона опублікована в GDK, pp. 6—7, 13— 14 (передмова); 
pp. 1—60 (текст).

Sagnkrenike і Stockholm (=Cod. Holm. К 46 [XVct.]) містить 
саґи про легендарних королів від Дана до Бйорна, сина Сніо; 
вона опублікована в GDK, pp. 6—7, р. 13 (передмова); pp. 193— 
219 (текст)14.

У Runekreniken (=АМ 28, 8° [Codex Runicus; ‘XV ст.]) 
опущено початок аж до Гаддінґа. Вона завершується Еріком VI 
Менведом (1286— 1319); опублікована в GDK, pp. 6—7, р. 12 
(передмова); pp. 221—226 (текст).
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Списки данських королів

Ідея таких списків данських королів, датованих чи й не 
датованих, а також генеалогій, виникла в Лунді під час правління 
короля Вальдемара І та архієпископа Абсалона (1177— 1201). 
у  більшості ці списки грунтувалися на існуючих хроніках, а 
згодом — літописах. Короткий датований перелік, розділений 
на три частини, було вписано до Necrologium Lunden se15 трьома 
переписувачами, останній з яких працював, очевидно, близько 
1170 року. Оригінальний перелік розділу 2 включав королівські 
особи від Свенда Естрідсена (1047— 1074) до Нільса (1104— 
1134); а другий розділу 3 — від Еріка Емуне (1134— 1137) до 
Вальдемара І. Перелік розділу 1, складений третім пере
писувачем, продовжується від Гаральда Клака (згадане його 
хрещення 826 року [датоване 827-м р.]) до Кнута Великого 
(1014— 1035). Основне видання цього першого переліку королів 
Данії здійснене Герцом в SMHD  1: 1, pp. 148— 149 (передмова); 
pp. 157— 158 (текст).

Catalogus Regum Danie складається з трьох частин (distinctio): 
дев’ять королів-язичників від Дана до Гуторма; шістнадцять 
королів другого «покоління» від Гаральда Клака (827 [sic]) до 
Нільса (1104) та «сучасні* королі третього distinctio  — від 
Еріка Емуне (1134— 1137) до Вальдемара II (1202— 1241). 
Оригінальний манускрипт, написаний в середині XIII ст., 
втрачено, однак збереглася копія, здійснена Арні Маґнуссоном 
(нар. 1663, пом. 1730-го p.) (AM 1030, 4°). Стандартне видання — 
Герц, SMHD  1: 1. pp. 148— 149 (передмова); pp. 159— 160 (текст).

Series ас brevior historia regum Panie a Dan ad Waldemarum 11 є 
переліком сімдесяти восьми королів; частина 1 аж до № 50 
(Раґнарра) Лотброкі, сина Сіварда Рінґа, складається виключно 
з імен; частина 2, від № 51 Гаральда Клака, є коротким 
літописом, написаним, мабуть, у середині XIII ст. Текст відомий 
з копії Арні Маґнуссона (AM 1030, 4°). Найкраще видання: 
Герц, SMHD  1:1, pp. 149— 150 (передмова); pp. 161 — 166 (текст).

Reges Danorum — подібний до переліку, розглянутого вище: 
просто перелік імен (перша частина, від 1, Дана, до 48-го, 
Реґнера Лотброкі), короткий літопис (від 47-го, Гаральда Клака, 
до Крістофера II [1319— 1332]). Основний манускрипт — на 
пергаменті XV ст., G=Codex Upsalensis ex coll. de la Gardie, № 50. 
Найкращою публікацією є: Герц, SMHD  1: 1, pp. 150— 151 
(передмова); pp. 167— 174 (текст).
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Nomina regum Danorum є переліком, ідо включає вісімдесят 
дев’ять королів від Дана до Еріка (Ґліппінґа, 1259— 1286), 
вміщений у знаменитому пергаментному зводі Holmiensis А 41
XIII ст. (манускрипт Liber census D aniae). Найкращою 
публікацією є: Ґерц, SMHD  1: 1, р. 151 (передмова); pp. 175— 
176 (текст).

Wilhelmi Abbatis Genealogia regum Danorum була написана 
ігуменом Авґустинського монастиря в Еббеголті (Зеланд) 
Вільгельмом у зв’язку з процедурою розлучення, зініційованою 
французьким королем Філіпом І Авґустом (1060— 1108) проти 
своєї нової дружини (1193 р.) Інґеборґи, дочки Вальдемара І 
(1157— 1182). Сам Вільгельм був французького походження. 
Існують дві версії цього родоводу: А=АМ 1030, 4° є копією Арні 
Маґнуссона з давнього манускрипту, що загинув під час великої 
пожежі у Копенгагені 1728 року; версія Е, включена до анналів 
Ecclesia Laudunensis, виданих Генріком Ернстом під назвою «Reg- 
num aliquot Daniae Genealogia (Sore, 1646)». Найкращим виданням 
є: Ґерц, SMHD  1: 1, pp. 152—155 (передмова); pp. 176— 185 
(текст). Genealogia складається з трьох частин: у першій 
перераховано одинадцять легендарних і давніх історичних королів 
від Дана до Геммінґа; у другій перераховано королів від Гаральда 
Блатана (бл. 940—985) до батька Вальдемара І — Св. Канута 
(Лаварда, пом. 1131 року). Тут наголошено на подружніх зв’язках 
правлячого данського роду, зокрема з західними династіями. 
Сюди включено й Інґільборґ — дружину Канута і матір 
Вальдемара І; вона була дочкою Izizlaui (A)/Iuzillani (pp. 182— 
183), Ruthenorum regis. Це, останнє, ім’я передано в перекрученій 
формі: мусило бути Мстислав (Гаральд) Новгородсько-Київський 
(пом. 1132 року). У третій частині подано родові зв’язки 
шведської принцеси Крістіни (дружини Мстислава) і Вальдемара І; 
тесть останнього названий Waledar, Ruthenorum rex (pp. 184— 
185).

Incerti auctoris genealogia regum Danie складається з двох 
частин: просто перелік імен від «Dan et Angui» до Канута (VI, 
1182— 1202) і короткого літопису від Вальдемара II (1202— 
1241) до Еріка V Ґліппінґа (1259— 1286). Вона була написана 
наприкінці XIII ст.; існуюча версія надрукована Стефаном Сте- 
фаніусом (пом. 1650 року) в Сорьо (1642 рік). Найкраще видання: 
Ґерц, SMHD 1: 1, pp. 155— 156 (передмова); pp. 186— 194 (текст).

П’ять списків данських королів, написані давньоданською 
мовою на основі латинських списків літописів і хронік, можна
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знайти в різних, переважно юридичних, рукописах. Всі вони 
датуються часом від чотирнадцятого чи п’ятнадцятого століть і 
видані М. Лоренсеном у його «Gammeldanske Kroniker» (1887— 
1913). Передмова здійснена Еллен Йорґенсен в 1930 році. Списки 
позначено літературною нумерацією від А до Е: А=АМ 28, 8°; 
без початку; зміст продовжується від легендарного Вермунда 
до Еріка VI Менведа (1286— 1319). Опублікований в GDK, р. 12 
(передмова); рр. 228—229 (текст). B=Cod. Holm. С 67, 4°; від 
Дана до Еріка VI Менведа. Опублікований в GDK , р. 12 
(передмова); рр. 229—236 (текст). С=за виданням Оле Ворма 
(Kbh, 1642 р.); від Дана до Еріка VI Менведа (пом. 1319 року). 
Опублікований в GDK, р. 12 (передмова); рр. 237—241 (текст). 
D=Cod. Holm. В 72, 4°; від Дана до Еріка VII Померанського 
(1412— 1439). Опублікований в GDK, р. 12 (передмова); рр. 241 — 
247 (текст). Е=АМ 20, 8°; від Дана до Реґнера (Раґнара 
Лотброка, IX ст.). Опублікований в GDK, рр. 12— 13 (передмова); 
рр. 247—252 (текст).

Латинські літописи

У 1861 році німецький історик Рудольф Узінґер (Usinger) 
висловив припущення про те, що всі данські літописи до 1246 року 
мали спільне джерело, яке було втрачене. Він назвав це джерело 
Annales Lundenses majores'*. У 1872 році Дітріх Шефер (Dietrich 
Schàfer) намагався показати, що ці втрачені оригінальні аннали 
мали чотири продовження: 1246—1266 рр.; 1267—1287 рр.; 1287— 
1307 рр.; 1307— 1313 рр.17 Між тим, у 1866 році В. Арндтом в 
«Monumenta Germaniae Historica» були опубліковані аннали з 
Колбаца, а їх данське походження було встановлене й доведене 
данським ученим А. Д. Йорґенсеном у 1871 р.18. Теза Узінґера 
була переглянута кількома іншими данськими дослідниками, які 
прийшли до остаточного висновку про те, що гіпотетичні Ап- 
nalles Lundenses majores більше не мають достатньої аргумен
тації19. Натомість вони показали, що в XIII та XIV ст. у Данії 
виникли декілька літописних центрів: у лундському соборі, при 
королівській канцелярії та в новоутворених західних монастирях, 
таких як бенедиктинський монастир у Нестведі (Naestved) на 
острові Зеланд (звідки походять два послідовні літописи), 
Цистерціанські монастирі в Сорьо (Soro), також на Зеланді (два 
послідовні літописи; останніми були Annales Sorani, що



570 Давньоскандинавські хроніки і літописи

охоплювали період з 1202 по 1347 pp. і були ранньою частиною 
Chronica Sialandie), Руг/Рус поблизу сучасного Ґлюксбурґа у 
Шлезвіґу (Annales Ryenses, до 1288 року) та домініканські 
монастирі (Annales 980— 1286 pp.)20.

До свого корпусу ♦ Annales Danici medii œvi* Еллен Йорґенсен 
(Jorgensen) включила двадцять сім анналів XII—XIV ст., шість з 
яких були тією основою, звідки походили відомості, викладені 
в решті: Annales Waldemariani; Annales Nestvedienses (1), 1130— 
1228 pp.; Annales Nestvedienses (II), 821 — 1300 pp.; Annales Sora- 
пі (I) 1130— 1300 pp.; Annales Lundensesy до 1307 року; та An
nales Ryenses у до 1288 року. Нею опубліковані паралельні тексти 
цих шести анналів за 1130— 1307 pp. — перший незалежний 
період данської літописної діяльності. З них лише три мають 
відношення до нашого дослідження: Annales Waldemariani% An
nales Lundenses та Annales Ryenses.

Початковою датою Annales Waldemariani є 1074 рік — дата 
смерті Свенда Естрідссена (Ульвссона), реставратора Данського 
королівства, однак дійсним їх початком, як данської частини 
літописів Колбаца, є 1130 рік — зазначена дата смерті Кнуда 
Лаварда (правильна дата — 1131 рік). Для висвітлення подій з 
1130-го по 1180-ті pp. у них використано раніші джерела, а 
починаючи з 1181 року в цій праці використано систематичні 
записи подій з королівської канцелярії. В теперішньому вигляді 
їх було укладено під час правління Кнуда VI (1182— 1202) або 
Вальдемара II (1202— 1241).

Annales Waldemariani дійшли до нас у знаменитому Голмському 
зводі (Codex Holm) XIII ст. — А 41 (арк. 58в—64). У корпусі 
Еллен Йорґенсен вони займають сторінки 8—9 (передмова) та 
с. 72— 104 (текст).

Annales Lundenses були опубліковані Якобом Ланґебеком, який 
віднайшов їх в пергаментному рукописі початку XIV ст. (AM 
841, 4°), в першому томі його «Scriptores» (1772 рік)22. А що у 
початковому записі до цих літописів (за 1307 рік) згадувалися 
два благодійники, поховані в Есромському (Esrom) монастирі 
(на Зеланді), то видавець назвав це джерело Annales rerum Dani- 
carum Esromenses a nato Christo ad annum 1307.

У 1841 році Георг Вайтц (Waitz) віднайшов у публічній 
бібліотеці Ерфурта (Німеччина) данський пергаментний звід 
другої половини XIII ст. (№ 23, 8°); після доскіпливого аналізу 
він встановив, що текст манускрипту є ідентичним з текстом 
Annales Esromensesy за винятком хіба того, що завершувався він



п’ятьма роками раніше — 1267 року23. На основі критичного 
аналізу свідчень з цих літописів Вайтц дійшов висновку про те, 
що оригінальні літописи, віднайдені в Ерфуртському рукописі, 
були написані в Лунді24, а потім копія з них була відправлена 
до цистерціанського монастиря в Есромі (заснованого 1158 року), 
де до них і були зроблені деякі вставки — найперше ж у записі 
за 1307 рік.

Еллен Йорґенсен та Герлуф Нільсен (Herluf Nielsen) висловили 
припущення, що оригінал «Annales Lundenses» був написаний 
близько 1250 року в Лундському соборі25 і що це дуже складна 
компіляція, складена на основі іноземних і данських матеріалів. 
Окрім Annales Colbazenses, це єдині відомі данські загальні 
літописи, що починаються від сотворіння світу. Свідчення про 
п’ять «віків* (aetates) до Христа почерпнуті з Annales Colba
zenses та їхнього джерела — творів Ісидора Севільського. 
Починаючи з року народження Христа, укладач активно викорис
товував твори Беди — Chronica majora та Historia ecclesiastica 
gentis Anglorum; його наступними джерелами були літописи 
Кельна та англо-норманські Uticenses, а для періоду 768—
1053 pp. передовсім — праця Адама Бременського Gesta. Як 
запис за 767 рік укладач включив до своєї праці повний текст з 
Chronicon Lethrense (бл. 1160— 1170 pp.). Під 856 роком 
наводиться інформація про вікінґівські походи до різних місць 
Європи. Упродовж решти цього тексту (що доведений до 1170 року) 
укладач черпав свідчення з Annales Colbazenses, часто плутаючи 
дати і неправильно переносячи роки певних подій, скажімо, 
інформація з Annales Colbazenses. за 855, 868, 869, 888-й роки 
розміщена в Annales Lundenses під роками 845, 848, 849, 855-м. 
Для висвітлення періоду після 1130 року укладач використав існуючі 
Данські літописи, такі як Annales Waldemariani, 1130— 1219 pp., 
Annales Nestvedienses, 1130— 1228 pp., Annales Nestvedienses, 
821 — 1300 pp., та Annales Sorani, 1130— 1300 pp.26. Найкраще 
видання Annales Lundenses було здійснене Еллен Йорґенсен в 
ADMÆ, pp. 10— 14 (передмова), pp. 44—62 (текст до 1128 року) 
та pp. 73— 129 (текст з 1128-го до 1307 року).

На відміну від Annales Lundenses з їх універсальним христи
янським світоглядом, Annales Ryenses мали національну, 
Данську, орієнтацію. Якоб Ланґебек, слідом за попередніми 
видавцями — Ерпольдусом Ліндеброґіусом (Гамбург, 1603; 
Франкфурт, 1609) та І. А. Фабріціусом (Гамбург, 1706), назвав
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це джерело Chronicon Erici Regis. Така назва була спричинена 
тим, що текст, відомий попереднім видавцям, завершувався 
словами: «Hactenus Ericus rex Dacie [тобто Ерік VI .Менвед, 
1286— 1319]»27. І. М. Лаппенберґ віднайшов у публічній 
бібліотеці Гамбурга пергаментний рукопис XIII ст. (98Ь) з тими 
ж самими літописами, однак без заключного речення. А що в 
тексті «часто» (в дійсності — лише чотири рази) фігурувала 
назва цистерціанського монастиря в Рюді (Ryd/Rythia/Rye/Rus 
regium = нім. Ruhkloster), розташованого в Анґельні, на місці 
майбутнього Ґлюксбурґа, то Лаппенберґ до свого видання в 
«Monumenta Germaniae Historica» XVI (Hannover, 1866, pp. 386— 
410) увів назву Annales Ryenses. Однак сумнівно, щоб ця 
праця була написана в Рюді. Вона повністю заснована на 
лундських джерелах, а саме: Annales Colbazenses та Annales 
Lundenses.

Д. Шефер стверджував, що в першій редакції Annales Ryenses 
події доведені не далі 1261 року, бо після 1262 року тексти 
давньоданських перекладів літописів, що збереглися, не уз
годжуються з латинським текстом28. Однак можна припустити, 
що перша версія Annales Ryenses була укладена в Лунді невдовзі 
після 1267 року (на якому завершується перша редакція An
nales Lundenses), а потім копія їх була надіслана до Rus regium , 
де записи були продовжені до 1288 року.

Annales Ryenses були найпоширенішими з усіх данських 
літописів. Вони складаються з двох частин. Перша частина являє 
собою невеликий енциклопедичний словничок дев’яноста дев’яти 
данських королів від 1-го, Дана, до 99-го, короля Ніколауса 
(Нільса, 1104— 1134), тобто до періоду, охоплюваного оригі
нальними данськими анналами (1130—).

На початку перед укладачем стояло завдання об’єднати три 
різні традиції — біблійну, класичну та данську:

«Дани, як свідчать давні історіографи, увійшли до королівства, 
яке тепер називається Данія або Dacia, із Ґотії в часи Саруха, 
прадіда Авраама. Ці Ґоти, як подає Papias, походили від Ґоґа, 
сина Яфета. Те, що дехто каже, що дани (Danos) походять від 
данаїв (Danaitis), тобто від греків, це правдоподібно, але не 
певно. І на початку назвали їх дані, але в якій-небудь землі 
мали спеціальне ім’я, поки в часи короля Давида мали короля 
Дана...»29.

Автор Annales Ryenses був знайомий з Chronicon Lethrense 
(його Дан був королем Вітеслету)30 і у всьому довірявся Gesta



Саксона Граматика. Він також включив до своєї праці деякі 
перекази, невідомі в інших джерелах, наприклад, у записі про 
сімдесят четвертого короля Рейнера Лотброкі31 та вісімдесят 
четвертого — Лотене Кнута. Остання легенда — про переселення 
данських слов’ян — дуже важлива для нашої теми; вона 
розглянута вище, в розділі сьомому.

Історично засвідчені королі зазначені в цій праці з 88-го — 
Ґорма Ґамеле (р. 68). Літописна частина Annales Ryenses, що 
починається з 1111 року, почерпнута переважно з Annales Lun- 
densest є також прямі запозичення з Annales Colbazenses та 
цистерціанської традиції, так само як і з Annales Waldemariani. 
Самостійні відомості вміщено приблизно з 1240 року.

Найкращим виданням Annales Ryenses є видання Еллен 
Йорґенсен, вміщене в ADMÆ (1920), с. 14— 17 (передмова), 
с. 62—70 (текст до 1127 року) і с. 73— 125 (текст від 1130-го 
до 1288 року).

Annales Ryenses послужили зразком для створення Annales 
Slesuicenses. Вони також включають статті про дев’яносто дев’ять 
королів і — останнього — Ґорма Ґамлі, а також літопис до 
1270 року33. Ці літописи стали прообразом і для Annales Ripen- 
ses*Ą, укладених у XIV ст. (GkS 2455, паперовий рукопис XVI ст.), 
що починаються з Ролло і містять свідчення про переселення 
під час правління Лотене Кнута35.

Збереглися три переклади Annales Ryenses давньоданською 
мовою. Вони розподіляються так: Рюд І, відомий з давнього 
пергаментного рукопису (бл. 1400 року; Codex Rantzowianus, 
Don. var. З, 8°), продовжений До 1314 року. Опублікований: М. 
Lorenzen, G DK, pp. 61 — 134 з передмовою Е. Йорґенсен — M PL , 
pp. 9— 10. Рюд II охоплює події до 1245 року; представлений 
паперовим рукописом XV ст. (Cod. Holm. K. 4, fol.) , 
опублікований M. Lorenzen-ом в G DK, c. 135— 192; передмова 
E. Йорґенсен в M H L , c. 10— 11. Рюд III також зберігся в 
паперовому рукописі XV ст. (NKS 606, 8°); продовжується до 
1226 року і опублікований Е. Йорґенсен в MHL , с. 11 (перед
мова); с. 21—47 (текст). На с. 50—57 подано паралельний 
латинський текст Annales Ryenses та два данські переклади 
записів за роки з 1262 до 1268-го.
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Східна Європа в данських хроніках та літописах

Данські хроніки, переліки королів та літописи містять важ
ливий генеалогічний, міфологічний, епічний і фактичний 
матеріал, відсутній в інших джерелах, а відтак вони заслуговують 
на увагу, безвідносно до кількості конкретної інформації, яку 
вміщують. В цій групі джерел відмічені лише дві тогочасні 
історичні події: мандрівка Кнуда III (1146— 1157) в пошуках 
прихистку до Руції /R ustia  1151-го чи 1152 року, зазначена в 
кількох латиномовних та давньоданських літописах36; та похід 
Маґнуса VI Ерікссона (1319— 1374, короля Норвегії, Швеції, а 
з 1333 — Сконе) проти Новгородської Руції, відмічений лише в 
Annales Scanici під 1348 роком37.

Географічні відомості про Східну Європу в данських 
джерелах стосуються лише земель або міст, добре відомих в 
часи Вальдемара: Аркун (Аркона)38, Померанія39, Полонія40, 
Пруція/Прюція (Пруссія)41, Семланд/Семландія42, Курланд43, 
Семіґалія44, Ест[г]онія/Гестія/Естланд45, Ревале46, Карелія47, 
Фінланд/Фіндланд/Фіннія48.

Місцеві назви вікінґівського періоду, такі як Альдейґ’юборґ, 
Біармія, Аустрвеґ, Ґард/Ґардар, Голмґардр, в данських дже
релах повністю відсутні; лише деякі з них, скажімо, Голмґардія, 
зазначені у Gesta Саксона Граматика та текстах, похідних від 
нього. Назва «Русь» подана лише в латинсько-німецьких формах: 
Rustia*49, Rucia50, Ryzaer>\ Ryssia52, RytzœnbZ% Rytzeland54, Ryscœ- 
land55, Ruteni™. Венди (слов’яни) традиційно означувалися 
латинськими термінами: Slavi/Sciavi, gens Slavica, Sclavonia57; 
з ’являються і давньоданські терміни — Windœr, Windland, однак 
часто з ними помилково плутали Fin[d]land «Фінландію»58. Всі 
інші східні географічні назви, не запозичені з Саксона Граматика 
або Адама Бременського, є або біблійними (напр., Еммаус59, 
Палестина60), або класичними (напр., Константинополі^1, Капа- 
доція62), або такими, що належать до епохи хрестових походів 
(Сарацені63, Аккарон64).

* -se-, -e-, -Z-, -te- передають середньонімецьке -Ц-.
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Ісландські літописи

Створення літописів

Невдовзі по тому, як Ісландія одержала свою церковну 
організацію — 1056 року західну єпархію Скалагольта; 1106 року 
північну єпархію Голара, — були здійснені астрономічні і 
хронологічні пошуки для практичних потреб церковного 
календаря. За місцевими переказами, збереженими в Biskupa sògur, 
перший багатогранний учений Ісландії Семунд Сіґфуссон (нар. 
1054-го, пом. 1133 р.) під час свого перебування в Парижі вивчав 
астрономію і досяг значних успіхів у цій науці. Саме він створив 
ґрунтовну систему для ісландської хронології1, продовжену Арі 
Мудрим (нар. 1067-го, пом. 1148 р.) і завершену в творах Сноррі 
Стурлуссона (нар. 1179-го, пом. 1241 р.) та його небожа Стурли 
Тордарсона (нар. 1214-го, пом. 1284 р.).

575



576 Давньоскандинавські хроніки і літописи

З того факту, що в ісландських літописах відмічено ви
верження вулкану Гекла, яке почалося 1104 року2, Натанієль 
Бекман (Beckman) зробив висновок, що хронологічний реестр 
було введено3 в кафедральному соборі в Скалагольті не пізніше 
того-таки року. Найраніша з наявних ісландських обчислю
вальних таблиць, т. зв. ta(j)l-byrôingr, що містить сонячні, місячні 
та пасхальні цикли, датується 1121 роком4. На противагу 
німецьким і данським літописам, в яких роки християнської ери 
позначено латинськими літерами, ісландські літописи вживали 
знаки пасхальних таблиць.

За Бекманом, першим твором, в якому використано ісландські 
протолітописи, був Hungrvaka — анонімна історія перших ста 
двадцяти років Скалагольтської єпархії (1056— 1176); самі 
протолітописи починалися з 1022 року — дати народження 
першого ісландського єпископа Іслейва Ґіцурарсона. Бекман 
навіть представив свою реконструкцію протолітописів, що 
містять роки з 1022-го до 1176-го (Хепіа Lideniana, cc. 16—39).

Проте укладання літописів, подібних до давньоруських зводів, 
почалося в Ісландії лише в останній чверті XIII ст. Фахівці 
пов’язували появу таких творів з діяльністю визначного історика, 
політика (Içgmaôr) і поета Стурли Тордарсона, котрий уклав 
так званий архетип 1280 року. Створення літописів досягає 
свого апогею в першій половині XIV ст.5, хоча продовжується 
аж до першої половини XV ст.

Літопис Стурли Тордарсона має бути укладеним невдовзі 
після 1279 року, адже перша редакція основних ісландських 
літописів Annales (Islandorum) regifi закінчується саме цим роком7. 
Стурла, котрий провів кілька років (1 2 6 3 — 1271) при 
норвезькому дворі, мав доступ до королівських архівів, а також 
до архієпископської бібліотеки в Трондгеймі, де в його 
розпорядженні були необхідні рукописні книги. Annales regii 
починаються з Юлія Цезаря (46 рік до н. е.); перша частина їх 
(до 958 року) написана переважно латиною.

Хронологічна система літописів була почерпнута з праці Беди 
De temporum ratione, однак головним джерелом інформації з 
історії папства та імператорів до 1156 року були два конспекти 
з світової історії, написані в Німеччині в XII ст.: Chronicon uni
versale Еккегарда з Аура, Historia scholastica Петра Коместора 
та Speculum naturale, historiale, doctrinale Вінсента з Бове, 
написаний у Франції близько 1250 року8. Скандинавська історія 
до 1266 року почерпнута з данських літописів, зокрема з An-
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nales Lundenses та Annales Ryenses9. Для відображення сканди
навських подій в анналах цитовано твір Адама Бременського 
(пом. бл. 1085 року) Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontifìcum 
(цитований під роком 861-м)10.

Свідчення про історію скандинавів починаються з введення 
християнства 824 року (в дійсності — 826 року!) Гаральдом 
Ютландським у Майнці11. Починаючи з запису під 842 роком 
про пожежу в Гамбурзі, скандинавські записи подані майже 
виключно давньоскандинавською мовою12.

Редакція літопису самого Стурли не збереглася, проте 
невдовзі після 1300 року була укладена їх нова версія. Це 
пергаментний рукопис, що належить до XIV ст. (GkS 2087, 4°); 
текст першого укладача завершується 1306 роком13, кілька інших 
укладачів також полишили позначки на тексті до 1341 року, що 
свідчить про цінність і першорядність цього джерела. В ньому 
вміщена оригінальна інформація з північної і західної частин 
Ісландії.

Annales regii (скорочено — С) опубліковані в збірнику 
Ґ. Сторма під № 4 — «Islandske Аппаїег* — с. XI—XV; 77—155і4.

Наступна редакція літопису15, Annales Reseniani, була 
здійснена приблизно в період між 1283-м та 1285 pp. у західній 
частині Ісландії16. Вона була переглянута невдовзі після 1295 ро
ку і ще раз — після 1306 року. Давній пергаментний рукопис 
редакції 1295 року, написаний близько 1320 року17, що належав 
у 1640 році П. І. Ресеніусу (звідки і походить його назва), згорів 
під час пожежі в Копенгагені 1728 року. На щастя, Арні 
Маґнуссон (1663— 1730) бл. 1700 року зробив копію тексту 
анналів, яка збереглася за ном. AM 424, 4°.

Annales Reseniani починаються з 228 р. н. е., а завершуються 
1295 роком. Хронологічні викладки скандинавських записів в 
Annales Reseniani дещо відрізняються від таких з Annales 
regii:

Annales regii (C) A nnales R eseniani (K)
842 Народження Гаральда Прекрасноволосого 852
858 Його вступ на престол 862
868 Він встановлює єдиновладне правління 872
875 Колонізація Ісландії 874
931 Смерть Гаральда Прекрасноволосого 933'®

До 999 року текст Annales Reseniani подібний до тексту An-
nales Vetustissimi і літопису Генріка Г’юєра (Ноуег); записи
19 7-142
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періоду 1000— 1269 pp. є також близькими до анналів Генріка 
Г’юєра. Натомість записи 1270— 1295 pp. можна вважати 
незалежним джерелом з історії Західної Ісландії. Annales Rese- 
піапі опубліковані Ґ. Стормом під № 1 в його «Islandske Annal- 
ег*, с. II—VII, 1—30.

Назва Vetustissimi19 придумана данським істориком Якобом 
Ланґебеком, котрий включив Annales Vetustissimi до другого 
тому своєї праці «Scriptores rerum Danicarum* (Kbh, 1773), c. 177—
199. П. A. Мунк та K. K. Равн назвали ці аннали Hauk Erlends- 
sons Annaler у своїй окремій публікації в AR, II, с. 367—383, бо 
пергаментний рукопис AM 415, 4°, в якому вміщені Annales 
Vetustissimi, написаний тим самим переписувачем, котрий 
близько 1334 року копіював відому «Hauksbók» (AM 544, 4°). 
Annales Vetustissimi починаються від «народження Христа» й 
продовжуються до 1313 року. На жаль, у рукописі AM 415, 4° 
втрачено декілька аркушів, у тому числі з записами за 1000— 
1269 pp. Існуючий рукопис, по суті, написано двома пере
писувачами; свідчення першого закінчуються 1306 роком20, 
свідчення другого починаються з деяких додатків до 1270 року і 
продовжуються до 1313 року. До 999 року записи Annales Vetus
tissimi надто подібні до Annales Reseniani, проте з 1270 року вони 
містять деякі незалежні свідчення з історії Західної Ісландії. 
Annales Vetustissimi (скорочено — В) включені Стормом під 
№ 2 до його «Islandske Annaler*, с. vii—х, 31—54.

Пергаментний рукопис AM 22, fol. «Adversaria Huitfeldiana»21 
був переписаний з ісландського оригіналу в Норвегії в першій 
чверті XIV ст. Якийсь час він належав доктору Генріку Г’юєру 
з Бергена (пом. 1615 року) і від нього одержав свою назву. 
Текст його починається з П’ятого Вселенського Собору (Другий 
Собор у Константинополі), що відбувся 555 року, однак через 
специфіку ісландської хронології датований в тексті 547 роком. 
Аннали завершуються 1310 роком. Записи до 999 року в літописі 
Генріка Г’юєра тотожні Annales Vetustissimi22. Записи за період 
1000— 1269 pp. грунтуються на Annales Reseniani, а з 1270-го до 
1302 року — знову на Annales Vetustissimi, хоча в останній частині 
використано теж Annales regii.

Друга частина анналів Генріка Г’юєра (починаючи з 1000 ро
ку; скорочено — О) означена в збірнику Сторма № 3 — «Is
landske Annaler», с. х + 55—75. Характерні риси попередніх 
записів, до 999 року, видані Стормом як варіанти до його видання 
Annales Vetustissimi.
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Пергаментний рукопис XIV ст. АМ 420 В, 4° до року 1362 
переписано священиком Ейнарром Гавлідасоном (Еіпагг Hafli- 
ô a so n , нар. 1304-го, пом. 1393 року). Це була нова скорочена 
редакція Annales regii (за редакцією 1306 року)23, бо укладач 
(котрий працював у північній частині Ісландії) включив до своєї 
хроніки великі уривки з Veralldarsaga — ісландської версії 
світової історії (написаної наприкінці XII ст.). На початку 
рукопису, до 247 р. н. е., в тексті є деякі пропуски, а свідчення 
за період з 450-го до 655 року втрачені24. Невдовзі після 1300 року 
рукопис потрапив до Південної Ісландії, де кілька переписувачів 
продовжили працю Ейнарра Гавлідасона до 1391 року. Згодом, 
між 1391-м та 1400 роком, рукопис був перевезений до Скала- 
гольти і продовжений до 1430 року. З приблизно 1650 року, за 
пропозицією єпископа Брюнйольвура Свейнссона (Brynjólfur 
S v e in s so n ) , який (явно неправильно) вважав, що аннали були 
написані Арні Оддссоном льогмадуром (нар. 1592-го, пом. 1665 ро
ку), рукопис став відомий під назвою Lôgmanns-annàlP5.

Копія, виконана в середині XVI ст. (АМ 420 С, 40)26, містить 
втрачені частини літопису Ейнарра Гавлідасона, тобто записи з 
70 року («passio Petri et Pauli apostolorum») до 247 року та за 
роки 450—655-й. Таке продовження Lôgmanns-annàll (АМ 420
В, 4° та АМ 420 С, 4°), написане в Скалагольті, назване Nyi 
annali21; до нього включено роки з 1393-го по 1430-й. Обидва 
літописи включено Стормом до «Islandske Annaler» (за № 7) — 
с. XXI—XXIV, 231—285 («Lògmanns-annalb = скор. Е) та 
с. 285—296 (Nyi annali = скор. Eb).

Літописи Скалагольти28 з’явилися в монастирі Модрувелліра 
в Північній Ісландії в XIV ст.; Оригінальна версія розпочинається 
з 140 р. н. е. і завершується 1348 роком29. Незабаром літопис 
потрапляє до Скалагольти, і там його продовжують до 1362 року. 
В існуючому рукописі (АМ 420, 4°) роки з 1013-го до 1180-го та 
з 1265-го до 1271-го відсутні.

Літописи Скалагольти ґрунтуються на Annales Reseniani 
(рання частина), Annales Vetustissimi та літописі Г’юєра; однак 
Для періоду після 1300 року видавці використали також Annales 
regi?0 та Gottskâlksannàll. Незалежні свідчення літопису почи
наються з 1300 року і стосуються Південної Ісландії. Літописи 
Скалагольти (=скор. D) опубліковані Стормом (за № 5) в його 
«Islandske Annaler», с. XV—XVIII, 157—215.

У XVII ст. в Скалагольті зберігалися фрагменти літопису за 
період з 1328-го до 1372 року (скорочення — N; АМ 423 А, 4° 
19*
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та AM 764 А, 40)31. Вони були записані в Північній Ісландії в
XIV та XV ст. і включені Стормом до «Islandske Annaler* за 
№ 6, с. XVIII—XX, 217—229.

Відомий пергаментний звід GkS 1005 fol., названий Flatey- 
jarbók32 і написаний близько 1380— 1394 pp., вміщує літопис з 
46 р. не. е. до 1394 року. Вони укладені близько 1388— 1396 pp. 
священиком на ім’я Маґнус Торгальссон33. Його основними 
джерелами були Annales regii, Skâlholtsannàll та Lôgmanns-an- 
nâll. Для періоду з 1150-го до 1269 року він використав також 
деякі королівські саґи (S verri s saga, Hâkonar saga Hâkonarsonar) 
та інші джерела34. Починаючи з 1283 року ці літописи є цінним 
незалежним джерелом35. Flateyjar літопис опублікований (як 
№ 9; скорочення А) Стормом в його «Islandske Annaler», 
с. XXXII—XXXVIII, 381—426, 492—497.

Робота над літописами в Ісландії36 завмерла більш ніж на 
сто років і була відновлена священиком на ім’я Ґоттскальк 
Йонссон (нар. 1524-го, пом. 1590 року) з Ґлумбера у Скаґафйорд 
(Skagafjòróur). На основі давнього рукопису (нині втраченого) 
типу Annales regii — Flateyjarbók Annals, в якому містилися 
свідчення про події від народження Христа до 1394 року, він 
написав літопис від народження Христа до 1567 року37. Праця 
Йонссона була продовжена до 1578 року його сином Йоном38. 
Для записів після 13Ò0 року Йонссон та його син використали 
документи, письмові записи та усні перекази, однак їхні записи — 
надто стислі. Незалежна частина анналів стосується Північної 
Ісландії.

«Аннали Ґоттскалька Йонссона* (скорочено — Р) опубліковані 
Стормом на основі пергаментного оригіналу (SKB, 5, 8°) з 
варіантами з AM 412, 4°, AM 429 А2, 4° в його «Islandske Anna
ler*, с. XXV—XXXII, 297—378.

Назва останнього ісландського літопису — «Oddaverja* — 
введена Стормом39. Oddaverja Annals були укладені в Одді близько 
1579—80 pp. і включали період від Юлія Цезаря до 1427 року40. 
Текст рукопису (AM 417, 4°) містить також додатки, зроблені 
другим переписувачем близько 1600 року41. Основним джерелом 
для Oddaverja Annals були Lôgmanns-annâll (у редакції 1313 ро
ку)42 та Nyi annali Однак у своєму розпорядженні укладач мав 
ще Annales regii та Flateyjarbók43.

У ранній частині літописцем активно використані королівські 
саґи («Os Tm»,«Sverris saga*,«Knÿtlinga saga*), родові саґи і 
данська версія (зроблена Веделем) «Gesta* Саксона Граматика
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(Kbh, 1575). Він також цитує поетичні станси44. В частині після 
1313 року в колі інших використано «Sturlunga saga». Oddaverja 
Annals (скорочення — L) схожа на хроніку більше, ніж літопис45. 
Цей літопис включено Стормом за № 10 до його збірника «Is- 
landske Annaler», с. XXXVIII—XXXVI, 427—491.

Східна Європа в ісландських літописах

Наявні ісландські літописи — пізнього походження (третя 
чверть XIII ст.), а тому як першорядне джерело їх слід 
використовувати лише у випадках втрати оригіналу, скажімо, 
для встановлення дати смерті Інґвара46, коли ісландські літописи 
є єдиним джерелом. Вони відмічають цю подію під 1041 роком 
(=СЕА). Часом літописи можуть служити дослідникові джерелом 
додаткової інформації, як у випадку з «Gesta» Адама Бре
менського, де під 861 роком серед скандинавських командирів 
зазначене нескандинавське ім’я О р (д )в іґА7. Цитуючи Адама 
Бременського, літописи дають і скандинавську форму цього 
імені — Гйордунґ (HjQröungr = CD). В літописах згадано лише 
кілька подій, що мають безпосереднє відношення до Східної 
Європи, і всі вони тотожні подіям, зазначеним у саґах королів 
Норвегії — Олава Трюґґвасона (995— 1000), Олава Святого 
(1015— 1030) та його сина, короля Маґнуса Доброго (1035— 
1047). У хронологічному порядку це такі події:

971 Олава Трюґґвасона привезено піратами до Естланду (CDPL)
977 він прибуває в Ґардарікі (CDEA [978 p., без вказ. точної дати] L)
986 він полишає Ґардарікі (С [§87 p., без вказ. точної дати] DPAL)
994 битва йомсвікінґів біля Гйорунґаваґра (Hjorungavàgr; С))
1019 Олав Святий одружується з Астрід; а Ярицлейв, король Голмґарда,

бере за дружину Інґіґерду — іншу дочку шведського короля Олава (CL) 
1029 Олав Святий вирушає на схід до Ґардарікі (KOCEPAL)
1043 Король Маґнус спалює Йомсборґ і завдає поразки вендам під Люрс-

коґсгейдром (Lyrskógshciòr; КОСР [1041 p., без вказ. точної дати] L).

В ісландських анналах зазначені такі географічні і історичні 
назви Східної Європи:

Місцеві назви Рік Аннали

Bjarmaland
Bläland

1 2 2 2 KOCDPA
L (c. 438,34; c.442,s. a. 70)



Churlandz straund 
Estland

Fencdi (Венеція) 
Finnmork
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Garöariki

Grickland

Gricklandz-haf 
(Середземне море) 
Hólmgardr 
Huna Kongr

Jarizlcifr
Jarizmarr, король 

Рюгену 
Jómsborg

Kan (Kam, Kain,
Cham) inn riki 
(Монгольський каган) 
Kirjälaland 
Kurland 
Langbardaland 
Pryzaland (Пруссія) 
Pulinaland (Польща) 
Rauöstockr (Росток)

Rucia
Russialand
Ruzaland

Samland

Scrkland

Tamerlancs Scyta 
Ungaria

Vngarialand

L (с. 434, 1.18)
971 CDPL

1219 CDAL(1218p.)
1380 L
1258 CDAL0257 p.)
1310 А
1311 А
977 CDEA(978 p ); L
987 CD (986 p.); P (986 p.);

AL (986 p.)
1029 KOCEPAL

L (c. 436, 22; 
c. 437. 27; 
c. 450, 758)

1230 CPAL

1019 CL
L (c. 432, 3960 рік від сотворіння 
світу; с. 434)

1019 CL
1170 CAL

1043 KOCPA (1041 p.);
L

1246 KCDPAL

Давньоскандинавські хроніки і літописи

1296 P ,
L (c. 434, 1.34)
L (c. 552, 1.23) 

1210 A
1210 A
1306 CDEA
1363 P
1393 P

L (c. 434, 1.34)
L (c. 439, 44)

1348 N
1351 EAL (1350 рік)
1210 A
1259 KOCDAL (1258 p.)
629 D

1349 NEAL(1348p.)
1398 L
1230 KOC (1231 p.);

DA (1231 p.);
L (1231 p.)

1241 KCDAL
1271 KOCE (1270 p.);

AL (1269 p.)
L (c. 433, 1.5—4 з кінця)
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Уіїніїаімі 986 1
1000 Ь
1170 1
1182 Ь
1190 СОА
1299 Ь

Ь(с. 34, 1. 34)

Місто Константинополь зазначене в анналах трьома різними 
назвами, двома класичними та однією скандинавського похо
дження:

Рік Бізанціум Константинополіс Мікліґардр
Вігапсіиш С о п Б Іап Ііп о р о ІІБ М і к ^ а г д г

311 Е І  (310 р.) ЕАЬ (310 р.)
361 ИЕ РА
386 СО (384 р.) АЬ А І
392 СЕ
409 КВ (410 р.) А
527 ЕА (529 р.) 1
531 КВ (532 р.)

ОРіЛ534 р.)
541 СЕЬ
542 А
547 СЕ ОА (548 р.)
553 СЕ ОА (554 р.) 1
629 С О
801 ЕЬ (800 р.)
804 А
875 Ь
886 С

1108 Е
1215 ОА
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РОЗДІЛ ДВАДЦЯТЬ П’ЯТИЙ

Попередні висновки

У першому з шести запланованих томів про походження Русі 
неможливо навести підтвердження всім висунутим тут теоріям, 
однак принаймні оглянути лабораторію дослідження і зробити 
попередні висновки можна.

Як відзначалося в передмові, перші чотири томи торкати
муться інформації, що її можна видобути з джерел. Перший том 
присвячено джерелам давньоскандинавської традиції, за винят
ком давньоісландських саґ, які включено до другого тому лише 
з огляду на обсяг. Утім, цілковитої демаркаційної лінії не було 
зроблено. Окремі з розглядуваних тут тем збереглися також у 
саґах, що викликало необхідність включити до цього тому аналіз 
свідчень з цих відповідних саґ. А що на давньоскандинавські 
джерела (скажімо, давньоданську та давньоісландську історіо
графічну літературу) не писалися як доповнення інформації, 
наведеної в давньоруському першому літопису (ПВЛ), — будучи
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продуктом особливого культурного середовища, вони мали власні 
завдання, — то довелося спершу оглянути давньоскандинавську 
традицію в усій її повноті, аби з ’ясувати її обсяг і характер. 
При цьому я умовно погодився з формальним поділом на жанри 
(тобто еддичну поезію, поезію скальдів, рунічні написи), що 
його законно визнали знавці давньоскандинавських літератур 
для своїх власних цілей. (Структурний аналіз цих категорій та 
їх взаємозв’язок я наводжу в другому томі після аналізу та 
оцінки саґ).

Моя головна мета полягала в тому, щоб видобути із джерел 
будь-які свідчення про перебування давніх скандинавів у Східній 
Європі, виходячи із змісту творів та представленої в них 
інформації: звідси така суміш джерелознавчих студій та 
історичних, літературних і методологічних нарисів, пред
ставлених без огляду на хронологічний чи тематичний порядок. 
Більшість із розглянутих у цьому томі джерел породжені 
досекулярним суспільством з міфоциклічним мисленням. Самий 
їхній характер вимагав розгляду їх за особливою методологією. 
Насамперед необхідно було з’ясувати, чи служили міф та епіка 
в тому чи тому випадку вмістилищем для замаскованої 
колективної історичної пам’яті. Якщо це було так, потребувалося 
відшукати способи для розш ифрування тіє ї п ам ’яті й 
трансформації її в підтверджені історичні факти.

Така методологія подарувала п’ять важливих відкриттів для 
всесвітньої історії. По-перше, була деміфологізована gelehrte 
Urgeschichte ([псевдо]наукова праісторія) давніх скандинавів та 
їхніх Германських предків і підтверджене те, що їхнє тривале 
перебування в «Тюркланді» на річці Танаїс відповідає дійсним 
ґермано-хозарським контактам, які відбувалися у Східній Україні 
між VIII— X ст.

По-друге, Таматарха/Тмуторокань, розташована в центрі 
раннього Боспорського царства, була важливим центром пізньої 
елленістичної цивілізації; також була окреслена роль оноґур— 
булгар (очевидно, «ванів» з еддичної традиції) та їхніх послі
довників, хозарів.

По-третє, була встановлена роль гунів та хозарів («степових 
кочовиків») у перенесенні соціополітичної та релігійної системи 
Männerbünde до давніх скандинавів («морських кочовиків»).

По-четверте, зібрані тут відомості наштовхують на думку, 
що стародавні скандинави, як будівничі імперії, саме в Хозарії, 
найімовірніше, запозичили ідею конунґа («людини божественного



походження») і правила зреформованого письма, тобто молод
шого футарка, бо це якнайкраще відповідало військово- 
торговельному багатомовному союзу племен.

По-п’яте, джерела — зокрема, скальдична поезія — під
тверджують гіпотезу про те, що стародавні скандинави вважали 
північну і північно-західну частини пізнішої Руської держави 
фінською територією, і назва «слов’яни* (венди) не вживалася 
в зв’язку з Руссю чи Східною Європою в IX—XI ст.

Першим томом зроблено принаймні ще два внески в історичну 
науку: (1) підтверджено торговельне співробітництво між 
вікінґами (військовою аристократією давньоскандинавського 
походження) і франко-фризькими купцями в середині VIII ст.; і 
(2) доведено, що відомий епічний твір «Битва ґотів з гунами» 
не мав під собою реальної основи. Це було швидше теле- 
скопуванням епохи в епіку, коли історичних осіб замінили 
архетипами.

Щодо проблем, пов’язаних безпосередньо з походженням 
Русі, в першому томі, серед інших результатів, наводиться і 
висновок про те, що кілька варязьких харизматичних кланів 
активно діяли в Східній Європі між прибл. 750 р. н. е. і 930-м. 
В одних випадках (скажімо, коли йдеться про Ільвінґів та Інґлінґів) 
я залишав імена, знайдені в джерелах, незважаючи на те, чи 
справді вони відповідали тому окремому клану в ті далекі часи. 
Для інших кланів (скажімо, фризів) я підбирав нові імена.

Особливо хвилюючим було знайти в скандинавському матері
алі підтвердження: 1) факту міграції окремих західнобалтійських 
слов’янських племен (вендів) до Східної Європи, як про те 
повідомляється в ПВЛ, а також 2) вендського походження 
Великого Новгорода.

У світлі нових фактів прояснилася роль Альдейґ’юборґа 
(Старої Ладоги, з давньоскандинавською мовою в якості Lingua 
franca) як політичного і культурного центру IX ст. Гандван, 
король Геллеспонту, за Саксоном Граматиком, був визначений 
як хозарський каган-утікач, що знайшов прихисток на волзькій 
торговій факторії рутенів/русів. Наступні шлюби (також засвід
чені в праці Саксона Граматика) між хозарською верхівкою і 
рутенами/ русами мали велике значення для подальшого розвитку, 
оскільки породили династію руських каганів, яка пізніше захопила 
Київ і обернулася на творців слов’янської держави—Київської Русі.

Гастінґ і Бйорн, два вікінґівські морські герої середини XI ст., 
були ідентифіковані як, з одного боку, втілення Германських
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міфічних божественних близнят, котрі зображені в діоску- 
рівському міфі про морські пригоди, а з другого, як Аскольд і 
Дир з ПВЛ. Згідно зі свідченнями скандинавських джерел, най
імовірніше, що Дир—Бйорн із «фрйзької* династії сидів в 
Альдейґ'юборґу, а не в Києві. За тими самими свідченнями 
з'ясувалося, що загадковий скандинавський напад на Кон
стантинополь 860 року почався з півночі, а відправним пунктом 
послужило місто Палтеск’я/Полоцьк.

Прискіпливе дослідження виявило, що Олега (<давньосканд. 
Helgi) з ПВЛ складено з двох осіб: Олега Віщого, епічного героя, 
і Олега, Великого князя Руського, чиїм осередком у X ст. був 
Полоцьк. Як не дивно, розшифровані скандинавські традиції 
передають точно ту саму картину. Два Олеги мають своїх 
двійників, двох Гельґі із скандинавських джерел: Гельґі, культову 
постать з суто свебського міфу, та Гельґі/Лота Кнута, нащадка 
данської королівської династії (Ільвінґів). Останнього з Гельгі 
було вигнано з його батьківщини шведським харизматичним 
кланом. Близько 900 р. н. е. він вирушив до Східної Європи в 
супроводі своїх підлеглих балтійських слов’ян, котрі пізніше 
оселилися уздовж східного узбережжя Балтійського моря.

У першому томі представлено нове філологічне тлумачення 
деяких давньоскандинавських географічних назв і доведено, що 
вони належать до категорії «перехідних* термінів. Отож, до 
встановленої перехідної назви Рейдґоталанд тепер додано 
«Ґарди», «Ґардарікі», «Ґард» (Русь), гуни та «Кенуґард».

Дослідження всього зібрання скандинавських рунічних 
написів відкрило багато нових фактів. Вони відповідно допо
можуть оцінити варязький внесок в історію Східної Європи та 
Західної і Центральної Азії протягом X—XII ст.

З допомогою цієї праці я прагнув досягти подвійної мети: 
зібрати всі існуючі джерела, що раніше не були зібрані, й, 
відштовхуючись від них, представити новий погляд на по
ходження Русі. Історіографічні, літературні, історичні та 
бібліографічні замітки цього тому, вкупі з цитатами з усіх 
відповідних джерел, як мовою оригіналу, так і в перекладі, 
можуть тепер відкрити історикові, незнайомому з давньосканди- 
навською філологією, доступ до цього важливого матеріалу.

Моя систематизація, витлумачення всіх джерел, детальне 
обговорення збережених специфічних термінів, понять і 
концептуальних моделей будуть представлені — як зазначалося 
в Передмові — у п’ятому й шостому томах, присвячених 
винятково синтезу.
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Декого з читачів, безперечно, розчарує, що в цій книжці про 
походження Русі більш ніж на тисячу сторінок обсягу нема 
жодного розділу, присвяченого таким темам, як поява східних 
слов’ян, полеміка щодо антів чи розвиток слов’янської економіки 
та суспільства.

Такий пропуск пояснюється тим, що науковець, котрий 
працює в останній чверті XX ст., має право і навіть обов’язок 
відкинути ті проблеми й суперечки, що їх розглядали його 
попередники два чи навіть одне століття тому.

Час позбавитися інтуїтивного, суб’єктивного та телеоло
гічного ухилу в історичній науці минулого і переглянути 
проблеми з розширеного, структурно обґрунтованого погляду, 
сприйнявши наукові методи, зокрема розвинуті сучасною 
антропологією, лінгвістикою та соціологією.

Документальний матеріал служить не для того, щоб дати 
ясні відповіді на всі апріорні запитання науковця, а, скоріше, 
щоб забезпечити його підґрунтям для постановки правильних 
запитань, тобто таких, що підводять до науково доказових 
відповідей. Якщо, як я сподіваюсь, мені вдалося поставити хоч 
кілька з цих правильних запитань, то час і зусилля, витрачені 
на підготовку цього тому, виявились немарними.
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ДОДАТОК ПЕРШИЙ

Вікінґівсько-варязький 
рунічний біографічний довідник

Вступ

Цей додаток буде корисний для істориків, котрі до сьогодні 
могли цитувати скандинавські рунічні написи лише в 
уривчастій хрестоматійній формі. Імена власні, що зустрі
чаються в написах, досі вивчалися майже виключно лінгвістами 
й філологами, а тому — безвідносно до історичних осіб, що 
стоять за цими іменами, тобто в межах лінгвістичних форм 
самих імен. Не менш важливо, на мій погляд, ідентифікувати 
історичних осіб, яким належали ці імена, та визначити їхні 
взаємозв’язки. Для широкого охоплення теми, як того і 
вимагає справжня оцінка кожного джерела, в додаток включені 
всі свідчення з написів, що стосуються даних імен.

Розглянуті написи виконані молодшим футарком і датуються 
періодом від прибл. 800-го до 1100 рр. У додатку використано
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свідчення з 577 написів: 365 (включаючи 16 з Готланду) — 
шведського походження, 126 — данського, 77 — норвезького 
та 7 — з території колишнього Радянського Союзу. Залучено 
всі написи, датовані періодом від прибл. 800-го до 1000 рр. З 
рунічних пам’яток, датованих 1000— 1100 рр., обрані лише: 
(а) історичні або (б) написи про мандрівки до іноземних, 
західних чи східних, країн, включаючи ♦зарубіжну* Скандинавію
і, повністю, зібрання Рупрехта (R); (в) написи, що містять 
соціальні або політичні терміни; (г) незвичні особисті написи.

У додатку систематизовано всі існуючі свідчення про осіб, 
згадуваних у написах, включаючи: (а) імена власні та батьківські, 
імена дітей, родичів, друзів; (б) соціальний стан; (в) земельну 
та особисту власність; (г) участь в історичних чи родинних 
подіях і звідомлення про кінець життя; (д) особисті характе
ристики (лише в історично найважливіших поетичних формах); 
(е) географічні назви, як скандинавські, так й іноземні. Подано 
імена всіх відомих родичів кожної особи, вони повторені для 
кожного члена родини. Якщо родинний зв’язок непевний, це 
відмічено знаком запитання або виразом «імовірно».

Дати написів почерпнуто переважно з цитованого зводу або 
з іншої спеціальної літератури цієї тематики. Вони стосуються 
згадуваних правителів або якоїсь події, однак, головним чином, 
дати виведено відповідно до рунологічних та /або  історичних 
(скажімо, орнаментальних стилів вікінґівського періоду) 
критеріїв.

Особисті імена подано в реконструйованій формі (давньо- 
данській, давньонорвезькій, давньошведській), відповідно до 
орфографії зводу, з якого вони походять (наприклад, данське 
OlafR, Toki = норвезькому Ólafr, Tóki = шведському ÓlafR, 
Toki). Для порівняння в дужках додані форми імен з давньо
руських джерел, зокрема візантійсько-руських договорів 907, 
912, 945 та 971-го рр., наведених у ПВЛ, Київському літописі 
та київському «Патерику».

Імена розміщено за скандинавською абеткою з незначними 
спрощеннями: літери й/а за абеткою ідуть після а, однак 
у додатку імена, що починаються як з літери а, так і з 
літер а/а, подані в одному підрозділі.
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Скорочення

д. — Англія 
5. — батько 
бр. _  брат 
д. — Данія 
д. — дочка

др. — дружина, жінка нд. — без дати 
К. — король Н. — Норвегія 
м. — мати п. — помер(ла)
н. — народився(лася) род. — родич 
невід. — ім’я невідоме стр. — сестра

с. — син 
ст. — століття
ч. — чоловік 
Ш. — Швеція

А
1. Abbi, б. Токі (Toki), «мудра людина» (uhemskR), бл. 940— 
1000 pp., DR 56.
2. Abbi, род. (magR) Токі (Toki), ймовірно, його вітчим, ч. 
Тови (Tofa) — м. Токі (Toki); залишив Токі свою власність, бл. 
940— 1000 pp.. DR 143.
З .Abbi, «високородний droengR» і компаньйон (felagi) спільників: 
Бреста (Wrestr), Нюка (NykR), Круси (Krusa), бл. 940— 1000 рр., 
DR 339.
4. Alfrtör, др. Віґмунда (Vlgmundr), бл. 1050 р., U 1011.
5. Agmundr, с. Баульва (BäulfR), бр. Ґудвера (Guövgr) і Вістейна 
(Vlstaeinn), бл. 1050 р., Sö 170.
6. Agmundr, род. (froenöi) Кулбена (Kulbènn), до 1050 р., Vg 178.
7. Agmundr, ч. Дюрві (ї>ут), «могутньому високородномуpaegn-y»,
X ct., Vg 150.
8. Ägüti, c. Асґаута (Äsgautr), поставив каменя своєму б., XI ст., 
Vg 74.
9. Aihvatr, с. Лікната (Liknat) і Айлікні (Ailikni), бл. 1000— 
1050 pp., G 114.
10. Ailikni, д. Сібби (Sibba), др. Лікната (Liknat), бл. 1000— 
1050 pp., G 114.

Акі, див. також Які
11. Акі, бр. Ульва (UlfR), котрому він поставив каменя, 
бл. 1000— 1050 pp., DR 288.
12. Акі, с. Фрьойґейра (FreygasiRR), бр. Ґудстейна (Guösteinn), 
Ейста (yEistr) і невід., після 1050 р., U 1158.
13. Акі, с. Люта (Liutr), бр. Стюрра (Styrr) (?), п. на чужині, XI ст., 
U 1016.
14. Alböö, компаньйон {felagi) Слоді (Slööi), братчик фризької 
гільдії (gildi), XI ct., U 391.
15. Aleifr Ljótolfssonr, поставив хреста своєму с. Ульву (Ülfr), 
бл. 1000 р., острів Мен, J 82.
16. Àlfgeirr, священик Ерлінґа, бл. 1028 р., NYR 252.
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17. Alßildr, м. Ейстейна (0ystaeinn), др. Тості (Tosti) (?), бл. 1041 p., 
Sö 254.
18. Alfkil, род. (fraenói) Манні (Manni), котрому він разом із 
синами поставив каменя, бл. 1000— 1050 pp., DR 107.
19. Alii, член корабельної команди (skipari), «потонув з Аль-
вартом» (Аішафг) (або: «Альварт---------потонув там зі всією
командою*), бл. 1050— 1100 pp., DR 379.
20. Alii, взяв данину (данеґельд) від Кнута в Англії 1018 p., U 194.
21. Alii «Блідий»(?), храмовий священик (gopi) і «високородний 
poegn*, його сини й др. насипали йому курган (kumbls), бл. 850— 
950 pp., DR 209.
22. Alii, с. Фрьойстейна (Freystasinn), бр. Карлі (Kadi), XI c t ., Vg 137.
23. Alli, c. Ярла (lari), бр. Ґісла (Gisl), Інґімунда (Ingimundr) і 
Йофурфаста (lofurfast), після 1070 p., U 898.

[AlrikR = давньорус. Африк-, «Патерик», 1024, 1068 pp.]
24. AlrikR, різьбяр рун, бл.1041 p., U 654.
25. AlrikR Lumber, правник і різьбяр рун, бл. 800—840 pp., Vg 119.
26. AlrikR, с. Сп’юта (Spiüt) (із Мори) і Сіґрід (Signör), бл. 
1020 p., Sö 101, 106.
27. AlveR, с. Торбйорна (l>6rbiorn), бр. Інґ’яльда (Ingialdr), бл. 
1030 p., Sö 159.
28. AlviR, б. Арнфаста (Amfastr), бл. 1020— 1060 pp., U 636.
29. Alwarpr, б. Сацура, «потонув там зі всією командою» (або: 
«зі skipari Аллі»), бл. 1050 p., DR 379.
30. Ämundi, різьбяр рун, бл. 1041 p., Sö 215, 217, 233, 254, 271.
31. Ämundi, б. Рунульва (RünulfR), бр. Грінґа (HringR), котрому 
він поставив каменя, до 1050 p., Sö 333.

[Amundr = давньоруськ. *Амунд, 945]
Amundr, див. Emundr

32. Andres, Ск’ялдарбанд, іноземний купець у Б ’ярмаланді, п. 
1222 p., NYR 421.
33. Andvettr, ч. Ґіллауґ (Gillaug), б. Лівстейна (Llfstaeinn), Сіббі 
(Sibbi) і Скаллі (Skalli), XI c t . ,  U 173.
34. Andvettr, с. Ґуннлейва (GunnlaeifR) (1), бр. Блесі (Blesi). 
Діарва (DiarfR), Кара (Kärr) (1) і Кіті (Kiti), п. бл. 1043 р. на 
сході (ймовірно, з Володимиром Ярославичем), U 643, 644, 654.
35. Andvettr, с. Голмі (Holmi) і Гродельв (HrööaelfR), бр. Арн- 
келля (Amkell) і Варґаса (Vargas) (?), XI c t ., U 357.
36. Andvettr, бр. Гуґі (Hugi) і Торґільса (t>örgils), бл. 1041 p., Sö 287.
37. Andvettr, с. Гельґі (Haelgi) і Рюни (Runa), бр. Раґнара (Ragnarr), 
Спяллбуді (Spiallbuöi) і Свейна (Svasinn), бл. 1070— 1080 pp., U 687.



38. Andvettr, с. Гельґи (Haelga), п. «в білій одежі» (одежа 
хрещення), XI ст., U 1036.
39. Andvettr, с. Свейна (Svaeinn) і Кетільой (Kaetiley), бр. Ґердара 
(GaerSarr), бл. 1050 p., U 80.
40. Andvettr, с. Ейста (jEistr), поставив йому каменя, XI ст., So 90.
41. Ani, б. Ескіля GEskil), бл. 940— 1000 pp., DR 117.

Ansurr, див. також Assur і Azur
42. Ansurr, ч. Ґудлауґ (Gudlaug) (д. Онема/Ó n sm r  з Барастаді/ 
BàrastadiR), б. Голмі (Holmi), п., ймовірно, на сході до 1050 p., 
U 328; nop. U 29.
43. Antsvarr, бр. Ерн— (./Егп—), їхній б. помер у Греції, XI ст., So 85.
44. Anundr, с. Емунда (Emundr) — К. Ш., і Раґнгільд (Ragnhildr), 
бр. Ейріка (Лїігікг), Гакона (Hàkon), Інґвара (Ingvarr) і Раґнара 
(Ragnarr), п. у Греції (?), до 1041 p., U 513, 540.
45. Anundr, с. Ґейрбйорна (GaeiRbiorn), бр. командира 
Торстейна (I>órstxinn), після 1050 p., So 338.
46. Anundr, б. Ґейрві (GaeiRvT) і Ґюлли (Gulla), п. з Інґваром 1041 p., U 661.
47. Anundr, с. (Г)Ліфьоя ((H)Lifey) , бр. Бюрстейна (BiQrstaeinn), 
Ґейгвата (GaeiRhvatr) і Отама (ÒtamR), бл. 1041 p., So 320.
48. Anundr, с. Калля (Kail), бр. Інґіфрід (Ingifridr) і Вікінґа (VI- 
kingR), XI ст., U 498.
49. Anundr, с. Карі (Kàri) і Сіґруд (SigrQdr), п. у Вірланді бл. 
1040 p., U 533.
50. Anundr, с. Свартгаувді (Svarthaufdi) і Торґунн (I>oigunn), бр. 
Ейста (jEistr), XI ст., U 457.
51. Anundr, с. Вікінґа (VlkingR), XI ст.. So 269.
52. Anundr, ч. Естрід (jEstri6r), б. Раґнвальда (Ragnvaldr), 
«наймогутніший в Раунінґу», п. в Данії бл. 1030 p., S ò /R  83.
53. Arinbigrg, др. Сандульва Чорного (SandulfR), бл. 950 p., острів 
Мен, J 79.

[Arnfastr -  давньоруськ. *Арфаст, 945)
54. Arnfastr, с. Альві (AlviR), жив у Ґардах (Києві), бл. 1020— 
1060 pp., U 636.
55. Arnfìdr, бл. 1000 p., NYR 330.
56. Arnfìdr Jatvardsson, ймовірно — XII ст., NYR 391.
57. Arni, співвласник корабля з Ацуром Саксі (Azur Saxi), 
бл. 1000— 1050 pp., DR 68.
58. Arni, c. Стьодінґа (StedingR), бр. Орьокії (Òrakia) і Тіальві 
(Walfi), вирушив до hayrt lant (Горда-ланду?), XI ст., U 948.

Arnkell, див. також Arnketill
59.Arnkell, с. Голмі (Holmi) й Гродельв (HròóaelfR), бр. Андветта 
(Andvettr) й Варґаса (Vargas) (?), XI ст., U 357.
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60. ArnkelU с. Ульва (UlfR) (із Скалгамара) й Ґюрід (Gyriör), 
бр. Ґюі (Gyi), Голмдіс (HolmdTs), Ульвкетіля (Ulfkaetill) й Уні 
(Uni), після 1050 р., U 225.
61. Arnketill, поставив каменя з рунами, бл. 1000 р., NYR 230.
62. Arnsteinn, б. Бйорна (Biórn), бл. 1020 р., NYR 184.
63. As------ , бр. —sur, п. в Готланді бл. 1000—1050 pp., DR 220.

Asa, див. також Asa
64. Asa, названа разом з Фрії (FriiR) (с.?), бл. 800—900 рр., 
DR 333.
65. Asa, др. К. Аґдеру Гакланґа (HaklangR), бл. 940— 1000 рр., 
DR 219.
66. Asa, поставив каменя tuku------ iR, убитий в aufu — степу,
бл. 1000— 1050 рр., DR 154.
67. Asa, др. Есбйорна CEsbiom); м. Кулбена (Kulbènn), до 1050 р., 
Vg 178.
68. Asa, др. Емунді (0mundi), бл. 1000— 1050 рр., DR 155. 

Asbiorn, див. також jEsbiorn
69. Asbiorn, власник кнарра , на якому від норвежців загинув 
у Свалунесі (?) Ґейрбйорн (GaeiRbiom), бл. 1000—1030 рр., U 258.
70. Asbiorn, поставив каменя всім підступно убитим, після 
1050 р., U 1028.
71. Asbiorn, названий разом з Даґом (DagR), XI c t .,  Vg 101.
72. Asbiorn, будівничий мостів, Фрьосьо, Ямтланд, бл. 1050 р., 
L 1085.
73. Asbiorn, бр. Юлі (luli) й шурин Ґуллі (Gulli) (із Смули), 
ймовірно, п. разом з Інґваром 1041 р., Vg 184.
74. Asbiorn , с. Віґфаста (Vlgfastr), разом зі своїм братом 
 biurn поставив каменя своєму б., бл. 1025 р., Ö g /R  59.
75. Asbiorn, с. Вікінґа (VlkiiigR), бр. Крока (KrökR), XI c t ., U 432.
76. Asfripr, др. Ґнупи (Gnupa) (K. Д./Гедебю, п. бл. 950 р.), м. 
Сіґтрюґґа (SigtryggR), DR 2, 4.

Asgautr, див. також Asgotr і Asgotr
77. Asgautr, б. Агуті (Ägüti), дуже високородний poegn, XI ст., 
Vg 74.
78. Asgautr, б. Кетільфаста (Kaetilfastr), мандрував на захід і 
схід, бл. 1000— 1025 рр., U 504.
79. Asgautr blu, б. Свейна (Svaeinn) і Едкетілля (0ökaetill), високо
родний poegn, XI c t .,  Vg 103.
80. Asgautr, c. Ейста (jEistr), бр. ІнГібйорна (Ingibiom), ІнГіфаста 
(Ingifastr) і Свейна (Svaeinn), XI c t ., U 181.
81. Asgautr, c. paegn-a Едкетілля (0ökaetill), XI c t ., Vg 102.



82. Àsgeròr, д. Ґуннара (Gunnarr), др. Торіра Гардарсона (l>órir 
Hardarsonr), до 1000 р., NYR 225.
83. Asgìsl с. (?) або род. Форкунна (Forkunnr), XI ст., U 126. 

Asgotr, див. також Asgètr
84. Asgotr, с. Брама (BramR) і Тонни (Топпа), бл. 1000— 1050 рр., 
DR 291.
85. Asgotr «з червоним щитом», б. Елева (ElefR) і Соті (Soti), бл. 900—
940 рр » DR 202.
86. Asgotr, с. Віті (WiJ)i), kims Свена (Swen), поставив каменя 
Броті (BroJ)iR), бл. 940— 1000 рр., DR 90.
87. Asgotr, бр. Ерри ОЕгга), бл. 980—990 рр., DR 296.
88. AsgceiRR, с. Суфара (Sufar), член дружини Фрьойґейра 
(FroygaeiRR), п. у Ліфланді бл. 1040 р., U 698.
89. Asgèta, разом з Ґудмундом (Gu5mundr) насипав курган 
Оддльогу (OddlègR) з Гадістаді, до 1050 р., Òg 94.
90. Asgotr, бр. Бруні (Bruni) і Дюрі (Dyri), йомен (bóndi) з Яр(м)- 
стада (?), XI ст., Òg 60.
91. Asgètr, с. Торфрід (I>orfrTj>), бр. Ґьоті (Goti), бл. 1041 р., Òg 155.

Askell, див. також ALskell і ASskil
92. Askell, с. Лівстейна (Lifstaeinn), бл. 1025 р., Sm 52.
93. AslakR, felagi із Ful-a, бл. 1000 р., DR 66.

[Asmundr — давньоруськ. Асмуд , 945]
Asmundr =  Asmundr

94. Asmundr Kàrasun, різьбяр рун, бл. 1020— 1050 рр., U 346, 
356, 431, 956; Ґестрікланд (R 187); Ярвста, Gàvle.
95. Asmundr Lippi, компаньйон Тольва (I>olfR) і Ульва (UlfR), 
бл. 1000— 1050 рр., DR 329.
96. Asmundr, бр. Бранда (Brandr), убитий на otustitki (східному 
шляху?), до 1050 р., Vg 135.
97. Asmundr, с. Іуллі (Gulli), бр. Ассура (Assurr), Боі (Bòi), 
Гальвдана (Halfdan) і Карі (Кагі), убитий у битві біля Фюріса, 
бл. 980—990 рр., Òg 81.
98. Asmundr, с. Сіґульва (SigulfR) і Ґюрід (Gyrldr), бр. e------ iR,
брати поставили каменя своєму б., після 1070 р., U 479.
99. Asrapr, froendi Фреті (FraeJji), разом з Гільдунґом (HildungR) 
поставив йому каменя, бл. 1000— 1050 рр. (а не 940— 1000 рр.!), 
DR 216.
100. Asrapr, с. Юті (luti), бл. 1000— 1050 рр., DR 213.

Assurr, див. також Azur
101. Assurr, дружинник (hiiskarl) Сіґфаста (Sigfastr) із Сноттсти 
(Snottsta), XI ст., U 330.
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102. Assurr, с. Гуллі (Gulli), бр. Асмунда (Äsntundr), Боі (Boi), 
Гальвдана (Halfdan) і Карі (Käri), дядько Торґейра (MrgaeiRR), 
п. у Греції, бл. 1010 р., ö g  81.
103. Assurr, с. ярла Гакона (Häkon), ч. Ґіннлауґ (Ginnlaug), діяв 
в Англії, до 1050 р., U 617.
104. Assurr, бр. Туммі (Tummi), skipari Гарольда Заячої Лапи 
(К. А., 1037— 1040 рр.) або Гаральда Суворого (1046—1066 рр.); у 
даному разі він був варягом, Sm 42.
105. Assurr, с. Ейстейна (0ystaeinn), бр. Вікатіля (Vlkatill), XI c t ., 

U 349.
106. Assurr, c. Ейвінда (0yvindr), насипав курган своєму б., бл. 
1000 р., Sm 37.
107. Asti, с. сина Токі (Toki) Lutaris-a, бл. 940— 1000 рр., DR 145.
108. Ästräör, б. Ґаутрада (Gauträör), котрий поставив йому каме
ня, провідний paegn Фіннведена, XI ст., Sm 35.

Ästriör, див. також jEstriör
109. Ästriör, д. Трюдріка (fcryörikr) і Ґунвьор (Gunnvgr), «най- 
вправніша дівчина в Гаделанді», бл. 1040 р., NYR 68.
110. AsulfR, с. Форкумма (Foikummr) if----- г, дружинник (draengR)
Кнута Великого (1014— 1035 рр.), DR 345.
111. AsulfR, б. Естена (0sten), бл. 800-^-900 рр., DR 144.
112. Aswipr, майстер Тості, бл. 1000— 1050 рр., DR 108.
113 . ---- at, «Фарбований», п. у Свіа, бл. 940— 1000 рр., DR 37.
114. Au------ aun, з Алстада, Опланд, ч. Йорун (Jórunn), бл. 1025
р., NYR 61.
115. AuöaR, б. Слоді (Slööi), XI c t . ,  Sö 327.
116. Auöfinnr, невід., NYR 63.

[Auöunn = давньоруськ. Адунь, 945]
117. Auöunn, п. у Гедебю, бл. 1040 р.(?), Sö 16.
118. Auövaldr, бр. спадкоємців Сіґтрюґґа (SigtryggR), п. у 
Фінланді, після 1100 р., G /R  195.
119. Аиип, с. Офейґа (ÖfaeigR), жив бл. 930 р., Гельсінґланд, L 1065.
120. AweR, різьбяр рун, бл. 800—900 рр., DR 190, 192.
121. Azur Saxi, droengR і співвласник корабля, п. «найшано- 
ванішим»; серед його людей (felagi) були Гофі (Hofi) і Фрьобйорн 
(Frebiom); бл. 1000— 1050 рр., DR 68.
122. Azur, бр. Фатіра (FaJ)ir), п. у поході вікінґів на півночі, 
бл. 1000— 1050 рр., DR 334.
123. Azur, с. Стува (StufR), б. Бротіра (BroJ>iR), бл. 940— 1000 рр., 
DR 118.
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В

124. Balli, різьбяр рун, бл. 1050— 1070 pp.t So 92, 203, U 699, 
729, Vs 24; див. також Rauó-Balli.
125. BallungR, б. Свена (Swen), бл. 1000— 1050 рр., DR 277.
126. Baisi, с. Ґудріка (Gu6rfkR), бр. Гемінґа (HaemingR) й Вікінґа 
(VlkingR), XI ст., U 649.
127. Banki, с. Тіальві (I>ialfi) і Голмлауґ (Holmlaug), власник 
корабля, п. з Інґваром 1041 р., U 778.
128. BaulfR, б. Аґмунда (Agmundr), Ґудвера (GuòvSr) і Вістейнна 
(Vlstaeinn), «жив з греками», п. в 1>ипфа, «могутнійpcegm, бл. 1050 р., 
So 170.
129. Bergviór, бр. Гермода (Навгшббг), «він потонув у Ліфланді», 
XI ст., So 39.
130. Bergviór, з Ліфсінґе, б. Ульва (UlfR), ч. Гельґи (Haelga), 
бл. 1041 р., So 9.
131. BiarngiR, бр. Равна (Rafn), поставив йому каменя, бл. 1050— 
1100 рр., DR 344.
132. BiarnlaugR, с. Гуґі (Hugi) або Торґільса (I>òrglls), бл. 1041 р., 
So 287.
133. BillingR, поставив каменя Скрауті (Skrauti), бл. 900 р., 
С коне/J 29.
134. Biór, с. Арнстейнна (Amsteinn), п. в Англії з Кнутом Великим 
(1014—1035 рр.), бл. 1020 р., NYR 184.

[Віогп = давньоруськ. *Берн, 945]
135 . --- biurn, с. Віґфаста (Vigfastr), разом зі своїм братом Ас-
бйорном (Àsbiom) поставив каменя своєму б., бл. 1025 р., Ò g/R  59.
136 . -----biurn, компаньйон—r— usti і Ґуннара (Gunnar), котрий
поставив йому каменя, і Кп------ , «воїни були [добре
відомими] в походах вікінґів», бл. 1000— 1050 рр., DR 330.
137. Віогп, зробив написи мандрівникові до Греції, до 1050 р., 
S ò /R  111.
138. Віогп, поставив каменя своєму брату, бл. 1000 р., NYR 224.
139. Віогп, різьбяр рун, до 1050 р., S ò /R  111.
140. Віогп, бр. Бофріда (Bofrlòr), учасник морських походів, 
бл. 1050 р., Нерке/ R  114.
141. Віогп, род. Даґа (DagR), «дуже високородний pcegm, Vg 113.
142. Віогп, власник корабля разом з Фаті (Faj)iR), котрий по
ставив йому каменя, бл. 1000— 1050 рр., DR 335.
143. Віогп, ч. Ґіслауґ (Gislaug), б. Ґейрі (GaeiRi), Голмфаота 
(Holmfastr), Інґвара (Ingvarr), Спяллбуді (Spiallbuòi) і Тіаґна 
(fciagn), п. на чужині (?), після 1050 р., U 363.
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144. Biorn, б. п’ятьох Ґуннмундів (GunnmundR), бл. 840 р., Ög 136.
145. Biorn, бр. Ґердара (Gaeröarr), Сіґфаста (Sigfastr) і Вікінга 
(VlkingR), XI ct., Sö 197, 203.
146. Biom, ч. Іґульфрід (Igulfrlör), б. Отрюґґа (ÖtryggR), до 1050 р., 
U 582.
147. Biorn, разом з Кюльвінґом (KylfingR) поставив каменя, XI ст., 
U 320.
148. Biorn, с. Кетільмунда (Kaetilmundr) і Раґнфрід (Ragnfrlör), 
п. у Вірланді, бл. 1040 р., U 346, 356.
149. Biorn Hos(v)i, ч. Марґарети (Margaret»), зробив для неї уси
пальницю, називав її felagi, XI ct., Vg 146.
150. Biorn, с. Олава (OlafR), убитий у Готланді, XI ct., Sö 174.
151. Biorn, бр.(?) Стейнфрід (Staeinfriör) й Ґіслі (Glsli), бл. 1050 р., 
U 611.
152. Biorn, компаньйон Тюда (I>iüör), XI ct., Vg 122.
153. Biorn, бр. Торстейна (J>5rstaeinn) й Вікінґа (VlkingR), XI ст., 
Vg 17.
154. Biorn, с. (командира) Торстейна (t>örstaeinn), бр. Кетілля 
(Kaetill) й Ерімунда (jErimundr), бл. 1050 р., Sö 338.
155. Bitu (родов. відм.), дядько poegn-а Ґейрі (GaeiRi), XI ct., Vg 158.
156. Biürstceinn, с. (Г)Ліфьоя (H)Llf0y), бр. Анунда (Anundr), 
Ґейргвата (GaeiRhvatr) і Отама (ÖtamR), п. з Інґваром в 1041 р., 
So 320.
157. Bjalfì, с. Скарді (Skaröi), «дуже хороша людина», до 1000 р., 
NYR 244.
158. Blesi, с. Ґуннлейва (1) (GunnlaeifR), бр. Андветта (Andvèttr), 
Діарва (DiarfR), Kappa (1) (Kärr) і Кіті (Kiti), бл. 1045 р., U 644, 
654. .
159. BlaeikR, с. Ґуннвіда (Gunnviör), бр. Клінта (Klintr), бл. 1041 р., 
U 1143.
160. BofrJör, стр. Бйорна (Biom), поставила каменя своєму брату, 
бл. 1050 р., Нерке/ R  114.
161. Bòi, с. Фарульва (FarulfR), бр. Тюдульва (!>iuöulfR), XI ст., 
Sö 148.
162. Boi, с. Ґуллі (Gulli), бр. Асмунда (Äsmundr), Ассура (As- 
surr), Гальвдана (Halfdan) і Карі (Käri), бл. 1010 р., Ög 81.
163. Bolnetr, бл. 900—940 pp., DR 105.
164. BorgulfR, б. Гемінґа (HasmingR), Гербйорна (НжгЬіогп), Нес- 
бйорна (Naesbiom) і Ульва (UlfR), XI ct., U 444.

Bosi, див. також В òsi
165. Bosi, бр. Броті (BroJnR), «дуже високородний drcengR», 
бл. 1000— 1050 pp., DR 268.
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166. Bòsi, б. Fir------riui i Kypy (Kuru), XI ст., U 616.
167. Bot-Biorn, різьбяр рун, бл. 1050 р., G 136.
168. Botmundr, с . ---------ut, бл. 1000— 1100 pp.t G /R  191.
169. BotraifR, с . --------- ut, бл. 1000— 1100 рр., G /R  191.
170. Вгатг, ч. Тонни (Топпа), б. Асґота (Asgotr), «найкращий 
серед йоменів (bomannr) і найщедріший на їжу», бл. 1000— 
1050 рр., DR291.
171. Brandr, різьбяр рун, бл. 1050 р., 01 28.
172. Brandr, один з тих, хто поставив каменя Андветту 
(Andvettr), с. Гельґи (Haelga), XI ст., U 1036.
173. Brandr, бр. Асмунда (Asmundr), поставив йому каменя, до 
1050 р., Vg 135.
174. Brandr, с. Ґуббі (Gubbi), разом з Ефі (Efi) насипав курган
своєму б., бл. 1000— 1050 рр., DR 318.
175. BropiR; Асґот (Asgotr), с. Віті (WiJ>i), поставив йому каменя, 
бл. 940— 1000 рр., DR 90.
176. BropiR, с. Ацура (Ażur), б. поставив йому каменя, бл. 940— 
1000 рр., DR 118.
177. BropiR , бр. Босі (Bosi), котрий поставив йому каменя, 
бл. 1000— 1050 рр., DR 268.
178. BropiR, с. Фратульва (FraJjulfR), бр. Токі (Toki), бл. 1000— 
1050 рр., DR 343.
179. BropiR, бр. Есбйорна CEsbiorn), skipari невід., бл. 1000— 
1050 рр.; BroJ)iR поставив каменя, DR 275.

[Bruni = давньоруськ. Бруньї, 945]
180. Вгйпі, бр. Асґота (Àsgétr) і Дюрі (Dyri), «дуже хороший 
draengR», XI ст., Òg 60.
181. Bruni, ч. Інґілейв (Ingilaeif), п. у Данії «в білих одежах», 
бл. 1050— 1070 рр., U 699.
182. BrunulfR, с. Фотра (Fótr), бр. Ґіаллі (Gialli), Ґефульва 
(GaefulfR) і (Г)Рефнінґа ((H)RaefningR), брати поставили каменя 
своєму б., XI ст., Vg 59.
183. Brusi, бр. Еґіля (iEgill), після смерті котрого він став 
начальником дружини (Іід) в Тавастланді (похід Фрьойґейра) 
і там був убитий, бл. 1025— 1050, Gàvle L 1049 = R 187.
184. Brasi, с. Ліні (Lini), жив бл. 980 р., Гельсінґланд/ L  1065.
185. Bysia, б. Токі (Toki) й Торда (І>огдг), зустрів свою смерть 
на кнаррі, бл. 1050 р., So 49.
186. BoegliR, ч. Сефи (Sefa), п. з Інґваром 1041 р., So 96.
187. Bqdvarr, бл. 1000 р., NYR 226.
188. Bosi, с. Копу-Свена (Kopu-Swen), «високородний draengR»,



загинув у битві біля берегів Ютленґії (Ютленґан, острів у 
Блекінґе), бл. 1050— 1100 рр., Борнгольм/D R  380.

D

Dagr, див. також DagR
189. Dagr, бл. 850 р., Òg 43.
190. DagR, род. (froendi) poegn-z Бйорна (Biom), XI ст., Vg 113.
191. DagR, б. невід., котрому насипали kumbl, XI ст., Vg 101.
192. Dan, різьбяр рун, XI ст., G 136.
193. Dan, с. Гальвдана (Halfdan) й Голмфрід (Holmfriòr), бр. 
Гускарла (HOskarl) і Свейна (Svainn), XI ст., U 240, 241.
194. DiarfR, мандрував у Семґаллен, бл. 1050 р., U /R  173.
195. DiarfR, с. Гуннлейва (І) (GunnlaeifR), бр. Андветта (Andvèttr), 
Блесі (Biesi), Кара (І) (Kàrr) і Кіті (Kiti), бл. 1045 р., U 644, 654.
196. DiarfR, бр. Ґейрґ’ялма (GaeiRhialmR), Йоґейра (IógaeiRR), t 
Орьокії (Órdkia), Свейна (Svaeinn) і Віґі (Vlgi), бл. 1010— 1020 рр.,
U 539.
197. DiarfR, с. Торкелля (tariceli), бр. Віґдьярва (VigdiarfR), XI ст., So 112.
198. DiarfR, б. Ейста (jEistr), XI ст., U 70.
199. Disa, стр. Торфаста (l>6rfastr), др. Гелґульва (HaelgulfR), до 
1050 р., So 352.
200. DiuRi, с. Вібйорна (Vlbiom), бр. Йр(г)ана (Iò(h)an), брати 
поставили каменя своєму б., XI ст., Vs 20.
201. Dòmari, б. чотирьох синів, drcengR «скупий на слово, щедрий 
на гостинність»; загинув у Ґардах (на Русі), до 1050 р., So 130.
202. DottiR, поставив каменя Юті (Ititi), бл. 900 р., U 4.
203. DroengR, с. Ейґейра (0ygasiRR), член гільдії (gildi), XI ст., 
Òg, див. с. 488.
204. DwoergR, компаньйон Есбйорна (iEsbiom), «високородний 
draengR», бл. 1000— 1050 р., DR 262.

[Dyri = давньоруськ. *Дир,  862, 866, 882]
205. Dyri, бр. Асґьота (Àsgètr) й Бруні (Bruni); поставив їм 
каменя, XI ст., Óg 60.

Е

206. Efì, компаньйон Ґуббі (Gubbi), бл. 1000— 1050 р., DR 318.
207. E------ iR, с. Сіґульва (SigulfR) й Ґюрід (Gyrl6r), бр. Асмунда
(Àsmundr), після 1070 р., U 479.
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208. ElefR, с. Асґота (Asgotr), бр. Соті (Soti), бл. 900—940 рр., 
DR 202.
209. Emundr, к. Ш., 1047/1050— 1060 pp.,S5 279; Ярвста, Ґевле, 
див. с. 456; пор. U 540.
210. Emundr (Amundr), бр. Геґбйорна (Hegbiom), до 1000 р., 
G /R  193.
211. Engli, б. Торальда (fcóraldr), бл. 1050 р., NYR 62.
212. Епгарі, бр. Topi (t>oriR), бл. 940— 1000 рр., DR 114.
213. ErikR, див. також ЛЕігїкЯ.
214- ErikR, styrimannr і felagi Торульва (DorulfR), дружинник 
короля Свена І (Swen) (984— 1014 рр.), п. в Гедебю, DR 1.
215. ErikR, «власник» kumbl-а, бл. 800—900 рр., DR 17.
216. Erlendr, з Ґерді, жив бл. 1030 р., NYR 271.
217. Erlendr, б. Торберґа (Dorbeigr) з Берґена, бл. 1150— 1200 рр., 
NYR 287.

■ [Erlingr = давньоруськ. *Ерлик > присв. відм. Ерлиск-ов, 945].
218. Erlingr Скалґссон із Солі, п. 1028 р., NYR 252.
219. Eyvindr Турячий Ріг із Східного Аґдера, п. 1019 р., NYR 210, 
211.

F

[FarulfR — давньоруськ. Фарлоф, 907, 912].
220. FarulfR, бл. 900 р., Готланд/J 1.
221. FarulfR, б. Тюдульва (t>iuóulfR) й Боі (Bòi), п. у Ґардах (на 
Русі), XI ст., So 148.
222 . ---- fast, бр. Ґейбйорна (GaeiRbiom), п. на сході, XI ст., U 154.
223. Fasti, с. Голмлауґа (HolmlaugR) і Голмфрід (Holmfriór), бр. 
Сіґфаста (Sigfastr), п. «у білих одежах», до 1050 р., U 243.
224. Fastlaug, др. Ейста (/Eistr), м. Фастульва (FastulfR), Ґейра 
(GaeiRR), Голмлауґа (Holmlaug) і Ерінґа (ÒringR), XI ст., U 461.
225. FastulfR, с. Ейста (jEistr) і Фастланґи (Fastlang), бр. Ґейра 
(GaeiRR), Голмлауґ (Holmlaug) і Ерінґа (ÒringR), XI ст., U 461.
226. Fastvì, м. Ґердара (Gaeróarr) і Отрюґґа (ÓtryggR), XI ст., U 1087.
227. Fastvì, др. Ярлабанкі (І) (Iarlabanki), п. бл. 1070 р., U 150.
228. Fastvì, д. Онема (ÓnasmR) з Барастаді (BarastaóiR), др. 
Інґвара (ingvarr) із Гарґа, м. Ярлабанкі (II) (Iarlabanki), Інґвара 
(ingvarr), Раґнвальда (Ragnvaldr) і Сіґвіда (Sigviòr), п. до 1043 р., 
U 112.
229. FatuR, бл. 800—900 рр.. DR 9.



608 Д о д а т ки

230. FapiR, бр. Ацура (Azur), співвласник корабля з Бйорном 
(Віогп), бл. 1000— 1050 рр., DR 334, 335.
231. Fe-Gylfìt із Малсти, с. Бресі (Brasi), жив бл. 1020 р., L 1065.

Fiór, див. Finnr
232. Fiór, різьбяр рун, бл. 1150— 1200 рр., NYR 287.
233. Finnr, різьбяр рун, XI ст., So 139.
234. Finnr, накреслив руни, XI ст., NYR 182.
235. Finnr, б. Гельґі (Haelgi), XI ст., Sm 132.
236. Finnr, magR Кетіля (Retili), до 1100 р., NYR 272.
237. Finnr, с. Валі (Vali), бр. Скопті (Skopti), бл. 1050— 1100 рр., 
NYR 29.
238. Finnvidr, с. Ґейбйорна (GaeiRbiom), котрому поставив 
каменя, XI ст., So 319.
239. Finnvidr, с. Вікінґа (VlkingR), «спадкоємний власник òdal»
(landburinn), до 1050 р., So 54.
240. FinulfR, командир, його huskarl-ом був Емунді (0mundi), 
бл. 1000— 1050 рр., DR 155.
241. FinulfR, б. Сасґерда (Sasgaerdr), бл. 1000— 1050 рр., DR 81. *
242. Fir------ riui, с. Босі (Bósi), бр. Куру (Kuru), XI ст., U 616.
243. Foldarr, б. Сіббі (Sibbi), бл. 1000 р., 01 1.
244. Folkbiorn, с. Фолкмара (Folkmarr), п. у Греції, XI ст., U 358.
245. Folki, бр. Гусбйорна (Husbiom) й Скюлі (Skuli), після 1050 р., 
U 614.
246. Folkmarr, б. Фолкбйорна (Folkbiorn), XI ст., U 358.
247. Forkunnr, if------г, б. drcengR-a Асульва (AsulfR), бл. 1000—
1050 pp., DR 345.
248. Forkunnr, б. Торґейра (fcórgaeiRR), котрому поставив каменя 
і в пам’ять про котрого збудував міст, XI ст., U 126:
249. Fòtr, різьбяр рун, бл. 1050 р., U 605.
250. Fòtr, б. Брунульва (BrunulfR), Ґяллі (Gialli), Ґефульва 
(GaefulfR) і (Г)Рефнінґа ((H)RaefningR), «дуже високородний 
paegm, XI ст., Vg 59.
251. FrapulfR, б. Броті (BroJ)iR) і Токі (Toki), «дуже високородний 
paegn*% бл. 1000— 1050 рр., DR 343.
252. Freymundr, с. Фе-Ґюльві (Fé-Gylfi), різьбяр рун, XI ст., L 1065.
253. FridlmfR , бр. pcegn-a Ґеймунда (GaeiRmundR), XI ст., Vg 115.
254. FriiRf названий разом з Асою (Asa) (можливо, її с.), бл. 800— 
900 рр., DR 333.
255. Frosti, с. Орма (OrmR), бр. Тюдіска (l>ydiskR), XI ст., So 22.
256. Froepi, род. (froendi) Асрата (Asra{)r) й Гільдунґа (HildungR), п. 
у «Швеції*; в дружині Фрьойґейра (FreygaeiRR), бл. 1040 р. (а 
не 940— 1000 рр.), DR216.
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257. Frcepi, поставив каменя своєму magR-y Олаву (OlafR), «дуже 
високородному drcengR-у», бл. 1000— 1050 p., DR 289.
258. Frobiorntfelagi Ацура Саксі (Azur Saxi), бл. 1000— 1050 pp., 
DR 68.
259. Frobiorn, компаньйон Галса (Hals) й Гофі (Hofi), бл. 1000— 
1050 pp., DR 321.

[Frosten = давньоруськ. ФрастЬн, ПрасьтЬн, 945]
Frosten, див. також Froystceinn

260. Frosten, поставив каменя своєму lagsmannr-y Ґюрду (Gyr{)r), 
бл. 1000— 1050 pp., DR 62.
261. FroygceiRR, с. (?) Свейна (Svaeinn) і Торґерд (I>orgaerör), б. 
Акі (Aki), Гудстейна (Guöstaeinn), Ейста (jEistr)i невід., командир 
на сході, п. на Езелі (?), бл. 1040 p., U 518, 611, 698, 1158; 
Ґестрікланд/ R 187; DR 216.
262. FroyrikR, XI c t ., U 436.
263. Froystceinn, б. Аллі (Alii) і Карлі (Karli), «могутній, високо- 
родний pcegn», XI c t .,  Vg 137.
264. Froystceinn, бр. (Г)Рольва ((H)RölfR), б. Ґейрфаста (GaeiR- 
fastr), Ваґна (Vagn) і Ейстфарі (iEistfari), pcegn, до 1050 p., Sö 45,
367.
265. Froystceinn, б. Ейста-Ульва (jEistr-UlfR), поставив йому 
каменя і в пам’ять про нього збудував міст, XI c t ., U 791.
266. Ful, компаньйон (felagi) Аслака (AslakR), Ґунульва (GunulfR), 
Роульва (RoulfR) і Еґота (0gotr), п. «коли билися королі» (? на 
Свелді, бл. 1000 p.), DR 66.
267. Fullhugi, с. Стейна (Staeinn), бр. Торкелля (I>orkell), XI c t ., U 145. 

Fundin, див. також Fundinn
268. Fundin, людина Торві (l>orwi), бл. 900—940 pp., DR 29.
269. Fundinn, б. Торда (I>orör) і Есбйорна (i£sbiom), «дуже 
високородний pcegn », XI CT.,Vg 157.
270. (?) FceaR-Äsmundi, c. Торстейнна (l>örstaeinn) (або: Торстейна, 
котрий часто бував у Сеймґалі), XI c t ., Sö 110.

G

271. GagR, с. Іґулбйорна (Tgulbiom), п. на півдні (в Греції?), бл. 
1070 p., U 925.
272. GagR, с. Ейстейна (Oystaeinn) (з Бробю) й Естрід (^striör), 
бр. Інґіфаста (Ingifastr), Інґвара (Ingvarr), Свейна (I) (Svaeinn) і 
Ейстейна (Oystaeinn), п. до 1050 p., U 137.
20 7—142 .
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273. GaiRhvatr, с. Лікната (Liknat) й Айлікні (Ailikni), бл. 1000— 
1050 рр., G 114.
274. GaiRniautr, «зробив хорошого пам’ятника» Лікнату (Liknat), 
бл. 1000— 1050 рр., G 113.
275. Gasi, б. Ґуннара (Gunnarr), після 1000 р., NYR 84.
276. GautdiarfR, с. Токі (Toki), бр. Сунгвата (Sunhvatr), Тяґна 
(I>iagn) й Торульва (MrulfR), бл. 1010— 1030 рр., U 201.
277. Gautr, с. Голмґейра (HolmgaeiRR) з Бробю й Мори (Mora), 
бр. Ґіннлауґ (Ginnlaug) і Сіґрьод (Sigreòr), XI ст., U 617.
278. Gautr, б. Кетіля (Kaetill), поставив каменя своєму сину, бл. 
1050 р., Sm 5.
279. Gautr, бр. Стейнара (Steinarr), поставив йому каменя, після 
прибл. 1000 р., NYR 223.
280. Gautràór, с. Астрада (Àstraór), XI ст., Sm 35.
281. Geirlàkr (?), бл. 800 р., NYR 2.
282. GeRmundr, поставив пам’ятник Сацуру (Sazur), бл. 940— 
1000 рр., DR 110.
283. GetingR, бр. Ґеймунда (GaeiRmundr), поставив йому камеця, 
XI ст., Vg 8.
284. Gialli, бр. Брунульва (ВгшшШІ),Ґефульва(ОаеЛіИЇІ)і (Г)Реф- 
нінґа ((H)RaefningR), XI ст., Vg 59.
285. Gillaug, др. Андветта (Andvéttr), м. Лівстейна (Llfstaeinn), 
Сіббі (Sibbi) і Скаллі (Skalli), XI ст., U 173.
286. Gillaug, м. Ярунда (Iarundr), бл. 1100 р., U 1048.
287. Gillaug, др. Несбйорна (Naesbiom), м. Кюльвінґа (KylfingR),
XI ст., U 445.
288. Ginna, разом з Токі (Toki) поставила лондонського каменя, 
бл. 1000— 1050 рр., DR412.
289. Ginnlaug, д. Голмґейра (HolmgaeiRR) із Бробю, др. Ассура 
(Assurr) (с. Ярла Гакона), до 1050 р., U 617.
290. GIsl, с. Ґейрі (GaeiRi), бр. Гьоварда (Hiorvardr) і Старкара 
(Starkarr), до 1050 р., U 668.
291. Gisly с. Ярла (lari), бр. Аллі (АИі), Інґімунда (Ingimundr) і 
Йофурфаста (Iofurfastr), після 1070 р., U 898.
292. Gisly с. Ейсла(0у8І), збудував у пам’ять про нього міст, до 
1050 р., Vs 9— 10.
293. Gislaug, др. Бйорна (Biom), м. Ґейрі (GaeiRi), Голмфаста 
(Holmfastr), Інґвара (Іг^уагг),Спяллбуді (Spiallbuòi) і Тяґна (I>iagn), 
після 1050 р., U 363.
294. Gisti, бр. (?) Бйорна (Biom) і Стейнфрід (Staeinfrlór), дружинник 
Фрьойґейра (FreygaeiRR),загинув у битві на чужині, бл. 1040 р., U 611.
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295. Gismundr, с. Сіґфаста (Sigfastr), разом з братом Вікінґом 
(VlkingR) поставив каменя своєму б., XI c t . ,  U 260.
296. Gismundr, б. Свейна (Svaeinn), XI c t . ,  U 225.
297. Gnauöimandr, бр. Сверрі (Svaerri) й Ескелля OEskell), після 1050 р., 
Sö 46.

Gnupa, див. також Gnüpa
298. Gnupa, К. Д/Гедебю, п. до 940 р., DR 2, 4.
299. Gnüpa, бр. Ґудлейва (GuölaeifR), поставив каменя своєму
брату, XI c t ., Sö 33.
300. Gnypli, людина Торві (l>orwi), бл. 900—940 pp., DR 29.
301. Godi, б. Скаґі (Skagi), бл. 850 р., Sm 144.
302. GormR, к. Д., бл. 934—945 pp., DR41, 42.
303. GormR, різьбяр рун, X c t .,  DR 4.
304. GormR, б. Токі (Toki), бл. 980—990 р., DR 295.
305. Grani, felagi Карла (Karl), поставив йому каменя; бл. 1050— 
1100 р„ G/R 194.
306. Grepr, член Гільдії (gildi), бл. 1050 р., ö g  64.

[GrlmR = давньоруськ. Грим, 945]
307. GrimR, б. Ґуннара (Gunnarr), бл. 1050 р., Sm 10.
308. GrlmulfR, різьбяр рун, бл. 800 р., Ög 8.
309. GrìmulfR, «постачальник провіанту» (matanautr— «співтра
пезник») невід., котрий поставив йому каменя, після 1060 p.,U385.
310. Griütgarör, с. Ґудве (GuövgR), бр. Ейнріді (Лїіпгіді); сини 
поставили каменя своєму б., бл. 1020— 1030 р., Sö 166.
311. Groa, др. Бресі (Brasi), м. Фе-Ґюльві (Fé-Gylfi), бл. 1020 р., 
Гельсінґланд/ L 1065.
312. Gubbi, б. Бранда (Brandr); його компаньйоном був Ефі (Efi), 
бл. 1000— 1050 pp., DR 318. •
313. Guöbiorn, с. Ґудмара (Guömarr), бр. Удді (Uddi); брати 
поставили каменя своєму б., бл. 1030 р., Sö 164.
314. Gudfastr, с. Ейста (iEistr), поставив каменя своєму б., XI c t ., U 766.
315. Gudfastr, б. Естмана (0stman), бл. 1050 р., Ямтланд/ L 1085. 

[Guöi = давньоруськ. Гудьі, 912, 945]
Gudi, див. також Gupi

316. Gudi, бр. Ґейрі (GaeiRi), п. в А., до 1050 р., Vg 187.
317. Guàlaug, д. Онема (Ön®mr) з Барастаді, др. Ансура (Ansurr) 
>з Лундбю, м. Голмі (Holmi), після 1050 р., U 133, 141, 328.

[Guölcei£R = давньоруськ. ГьлЬб, 980; див. Ізборник Святослава 
1073 р.]
318. GuölceifR, бр. Ґнупи (Gnüpa), п. на сході (у Візантії або на 
Русі) під час тінґу (ping); ймовірно, варяг, XI c t ., Sö 33.
20»
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319. GuölcßifR, б. Слаґві (Slagvi), бл. 1041 р., Vs 1—2.
320. GuölceifR, с. Тіодмунда (l>iöömundr), бр. Карла (Karl) і Тіотґейра 
(I>iöögaeiRR), брати поставили каменя своєму б., бл. 1050 р., 
Ярвста, Ґевле.
321. Guömarr, б. Ґудбйорна (Guöbiom) і Удді (Uddi), «він мужньо 
стоїть на форштевні» (корабля), п. на заході, до 1030 р., Sö 164.
322. Guömarr, с. невід., убитий в A., XI c t ., Vg 20.

Guömundr, див. також Gupmundr
323. Guömundr, с. невід., XI c t ., Vg 155.
324. Guömundr, (разом з Асґьотою (Äsgeta)) поставив каменя 
Оддльоґу (OddlègR), до 1050 р., Ög 94.
325. Guömundr, с. OTpiorTa(ÖtryggR), бр. Карі (Kàri), Кнута (Knütr), 
Скарі (Skäri) і Свертінґа (SvaertingR), бл. 1050 р., Sö 217.
326. Guömundr, бр. Віфаста (Vlfastr) (із Тіллінґе), п. у Серкланді, 
(ймовірно) разом з Інґваром 1041 р., U 785.
327. GuórikR, б. Балсі (Baisi), reMÌHra(HaemingR) і Вікінґа (VlkingR), 
сини поставили йому каменя, XI c t ., U 649.
328. GuörikR, ч. Ґейрлауґ (GaeiRlaug), б. Інґи (Inga), п. після 1070 р., 
U 29.
329. Guörün, д. Бресі (Brasi), Гельсінґланд, XI c t ., L 1065.
330. Guörün, д. (або др.) Гедінна (Heöinn) (двоюрідного брата 
Свейна (Svaeinn)), поставила каменя Свейну, XI c t ., Sö 165.
331. Guöstmnn, с. командира Фрьойґейра (FroygaeiRR), бр. Акі 
(Äki), Ейста (jEistr) і невід., після 1050 р., U 1158.
332. GuövsR, с. Баульва (BäulfR) (Sö 170) і бр. Аґмунда (Agmundr) 
і Вістейна (Vistaeinn), командир варязького корпусу в Константи
нополі, бл. 1050 р., Sö 170, 217.
333. GuöveR, б. Ґрюдґарда (Griütgarör) й Ейнріді (Лііпгібі), він «був 
на заході в Англії, / мав свою частину [Дане-]ґельду./ Містечка 
в Саксланді / він бився як [справжній] муж», бл. 1020— 1030 рр., 
Sö 166.
334. GuövJ(жінка), бл. 900 р., Ґотланд / J 2.
335. Gufi, б. Олава (ÖlafR), до 1050 р., Vg 181.
336. Gulla, д. Анунда (Anundr), стр. Ґейрві (GaeiRvI) з Робю, бл. 
1041 р., U661.
337. Gulli, із Смули, шурин Асбйорна (Äsbiorn) і Юлі (luli), 
поставив їм каменя, бл. 1041 р., Vg 184.
338. Gulli, із Гьоґбю, б. п’ятьох синів: Асмунда (Äsmundr), Ассура 
(Assurr), Боі (Böi), Гальвдана (Halfdan) і Карі (Kari), бл. 1010 р., Ög 81.
339. Guma, б. (Г)Роара ((H)RoaRR), ще за життя «він поділив 
золото між семґалами» (Семґаллен, Латвія), XI c t ., Sö 327.
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340. Gunnarr, різьбяр рун, бл. 1010— 1030 рр., U 226, 504.
341. Gunnarr, поставив каменя своєму брату, бл. 900— 1000 р., 
NYR 208.
342. Gunnarr, разом з ------usti поставив каменя своїм компань
йонам Кп------ і ------- biurn, бл. 1000— 1050 рр., DR 330.
343. Gunnarr (із Клеппа), б. Асґерд (Àsgerór), бл. 1000 р., 
NYR 225.
344. Gunnarr, с. Ґасі (Gasi), його брати поставили йому каменя, 
після 1000 р., NYR84.
345. Gunnarr, с. Ґріма (GrlmR), вікінґ Токі (Tòki) поставив йому 
каменя, бл. 1050 р., Sm 10.
346. Gunnarr, с. Ґейрбйорна (GaeiRbiorn), бр. Сассура (Sassurr), 
брати поставили каменя своєму б., бл. 1000— 1030 рр., U 258.
347. Gunnarr, бр. Гальвдана (Halfdan), Свейна (Svaeinn) й Ульва 
(UlfR), п. у Греції (або на Русі), після 1050 р., U 153.
348. Gunnarr, с. (Г)Роді ((H)Ròòi), бр. Гельґі (Haelgi), б. Ґуннкеля 
(Gunnkell), п. в А.; «брати поклали його в кам’яній гробниці», 
бл. 1030 р., Sm 101.
349. Gunnarr, с. Гемінґа (HaemingR) й Тофи (Tófa), п. у Греції, 
бл. 1020— 1050 рр., ймовірно, варяг, U 431.
350. Gunnarr, tr----- , йому насипали kumbl, бл. 940— 1000 р., DR44.
351. Gunnarr, с . ------ut, бл. 1000— 1100 р., G/R 191.
352. Gunnarr, с. Ейстейна (0ystaeinn), XI ст., U 419.
353. Gunnhildr, м. Орма (Огтг), бл. 1050— 1090 рр., NYR 274.
354. Gunnhvatr, с. Ейвінда Турячого Рога (Eyvindr urarhom), до 
1019 р., NYR211.
355. Gunni, бр. маршала Врая (Vrài), воїн Ярла Гакона (Нйкоп 
іагі) (п. 1029 р.), п. в A., U 16, Sm 77.
356. Gunni, Armundr, згаданий в написі Тюдві (I>iuj)wi), бл. 800— 
900 рр., DR 239.
357. Gunni, б. Раґні (Ragni), XI ст., So 62.
358. Gunni, с. Торкелля (I>orkell), убитий в битві біля Свелду,
1000 р., Vg 40.
359. Gunni, бр. Врая (Vrai), п. в А., до 1050 р., Sm 77.
360. Gunnkell (< Gunnkcetill), поставив каменя своєму б., бл. 1030 р.,
Sm 101.
361. GunnlmfR  (II), с. Андветта (Andvèttr), бр. Кара (Кагг), 
б^. 1041 р., U 643.
362. GunnlmfR (І), б. Андветта (Andvèttr), Блесі (Blesi), Діарва (Di- 
arfR), Кара (І) (Кйгг) і Кіті (Kiti), п. разом з Інґваром в 1041 р., 
и  644, 654.

[Gunnarr = давньоруськ. Гунарь, 945]
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363. Gunnmvmdr, п’ятеро синів Бйорна(Biom), бл. 840 p.,Ög 136. 
GunnulfR, див. також GunulfR

364. GunnulfR, с. Ульва (UlfR) з Ґредбю, бл. 1041 р., Sö 108. 
Gunnvaldr, див. також Gunwaldr

365. Gunnvaldr, з Берґа, б. Ґейрфаста (GaeiRfastr), вітчим Орма 
(OrmR), бл. 1041 р., Vs 18, 19.
366. Gunnvar, др. Кані (Kani), XI c t ., Vg 152.
367. Gunnviör, б. Клінта (Klintr) і Блейка (BlaeikR), п. з Інґваром 
в 1041 р., U 1143.
368. Gunnvqr, др. Торберґа Ерлендссона (l>orbergr) з Бергена, 
бл. 1150— 1200 pp., NYR 287.
369. Gunnvęr,n. Трюдріка (I>ryörikr) з Опланда, бл. 1040 p.,NYR68.
370. GunulfR, felagi Ful-a, бл. 1000 p., DR 66.
371. GunulfR Шведський, командир Равна (R afh )^ . 1050— 1100 pp., 
DR 344.
372. GunulfR, c. Нерві (NaerfiR), ч. Раґнгільд (Ragnhildr), glamu- 
lan man, бл. 850—950 pp., DR 230.
373. Gunwaldr, c. Роальда (Roaldr), pulR у Сальгоґарі, бл. 800— 
900 pp., DR 148.
374. Gupfripr (чоловік), накреслив руни Тютбурґ (I>iuj)burg) 
(жінка), бл. 800—900 pp., DR 188.
375. GupiR, skipari, поставив каменя, бл. 940— 1000 р., DR 363.
376. Gupmundr, різьбяр рун; згадано смерть у Skia (= ? Скідбю, 
Йоркшир, або Шебуі, Ессекс), DR 6.
377. Gupmundr, небіж Роульва (RoulfR), котрий поставив йому 
каменя, бл. 800—900 pp., DR 190.
378. Gupmundr, с. Токі (Toki), бл. 1000— 1050 pp., DR 58.
379. Gupmundr, с. Торві (I>orwi), бл. 940— 1000 pp., DR 133.
380. Gyi, с. Ульва (UlfR) із Скулгамара йҐюрід (Gynör),6p. Арнкел- 
ля (Arnkell), Голмдіс (Но1пкіЇ8),Ульвкетілля (Ulfkaetill) й Уні (Uni), 
після 1050 р., U 100, 160, 225.

Gylfì, див. також Fe-Gylfi
381. Gylla,jip. (?) управителя (bryti) Толі (TöliR), бл. 1068— 1080 рр., 
U 11.
382. Gyriór, д. Онема (Опжтг) з Барастаді, др. Ульва (UlfR) із 
Скулгамара, м. Арнкелля (Arnkell), Ґюі (Gyi), Голмдіс (Holmdls), 
Ульвкетіля (Ulfkaetill) і Уні (Uni), бл. 1010— 1030 pp., U 100,226, 328.
383. GyrTör, д. Сіґфаста (Śigfastr) із Сноттсти, стр. Раґнфаста 
(Ragnfastr) й Естрід (^Estriör), бл. 1060 р., U 329.
384. GyrTör, др. Сіґульва (SigulfR), м. Асмунда (Äsmundr) і Е------ iR,
після 1070 р., U 479.
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385. Gyriör, д. Віфаста (Vlfastr), стр. Сіґфаста (Sigfastr) і Сіґвіда 
(Sigviör),др. Голмвіда (Holmviör)i3 Гьоґстена-Сундбю, бл. 1040— 
1050 pp., Sö 105, 116; U 623.
386. Gypa, np.paegn-di Торбйорна (I>orbiorn), бл. 1000— 1050 рр., 
DR 99.
387. Gyrpr, бр. Ciґвaльдi(Sigwaldi),/дgJmдnлr із Фрьостена; якесь 
відношення до нього мав Твеґґі (Twaeggi), бл. 1000— 1050 рр., 
DR 62.
388. GafulfR, бр. Брунульва (BrunulfR), Г’яллі (Gialli) і (Г)Реф- 
нінґа ((H)RaefningR), XI c t ., Vg 59.
389. GoeiR------ , п. у Греції, ймовірно, варяг, XI c t ., Sö 345.
390. GmRbiorn, б р .------ fast, п. на сході, XI c t ., U 154.
391. GmRbiorn, с. Ульва (UlfR) з Барастаді, бр. Карлсі (Karlsi), 
ймовірно, варяг, п., мабуть, на сході, бл. 1050 р., U 343, 364.
392. GmRbiorn, б. Фіннвіда (Finnviör), п. на заході, до 1050 р., 
Sö 319.
393. GmRbiorn, б. командира Торстейна (I>örstaeinn) і Анунда 
(Anundr), жив до 1050 р., U 360.
394. GmRbiorn, с. Вітткарла (Vittkarl), б. Ґуннара (Gunnarr) і 
Ґейбйорна (GaeiRbiorn), убитий норвежцями на кнаррі Асбйорна 
(Äsbiorn) у Свалунесі (?), бл. 1000— 1030 рр., U 258.
395. GmRfastr, с. Фрьойстейна (Froystaeinn), бр. Ейстфарі (iEist- 
fari) і Ваґна (Vagn), різьбяр рун, разом з Ейстфарі поставив камені 
Ваґну, своєму б., і брату, до 1050 р., Sö 45.
396. GmRfastr, с. Ґуннвальда (Gunnvaldr) з Берґи, п. в А., бл. 
1041 р., Vs 18.
397. GmRhialmR, бр. Діарва (DiarfR), Йоґейра (IögaeiRR), Орьокії 
(Òrékia) і Віґі (Vlgi); брати поставили каменя своєму брату 
Свейну (Svaeinn), 1010— 1020 рр., U 539.
398. GmRhvatr, с. (Г)Ліфьой ((H)Llf0y), бр. Анунда (Anundr), 
Бюрстейна (Biürstaeinn) і Отама (ÖtamR); брати поставили каменя 
своєму брату Бюрстейну, бл. 1041 р., Sö 320.
399. GoeiRi, «дуже високородний pcegn», небіж (broöursun) Bitu, 
XI CT., Vg 158.
400. GoeiRi, c. Бйорна (Biorn) й Ґіслауґ (Gislaug), бр. Голмфаста 
(Holmfastr), Інґвара (Ingvarr), Спяллбуді (Spiallbuöi) і Тяґна 
(I»iagn), після 1050 p., U 363.
401. GoeiRi, бр. Ґуді (Guöi), до 1050 p„ Vg 187.
402. GoeiRi, 6. Ґісла (Glsl), Гьорварда (Hiorvarör) і Стеркара 
(Stsrkarr), член pingaliö-у в A., п. до 1035 р., U 668; пор. U 669.
403. GoeiRlaug, др. (1) Ґейрмунда (GaeiRmundr) і (2) Ґудріка 
(GuörlkR) (із Гіллерсьйо); м. Інґи, п. після 1070 р., U 29.
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404. GceiRmundr, бр. Ґетінґа (GétingR), «хорошийpoegn» XI c t ., 

Vg 8.
405. GceiRmundr, ч. Ґейлауґ (GaeiRlaug), потонув до 1070 р., U 29.
406. GceiRmundr, ч. Тори (I>örä), бр. Фрідлейва (FriölaeifR), «дуже 
високородний pcegn», XI c t ., Vg 115.
407. GceiRR, c. Толи (Töla), «дуже хороший drcengR, п. на захід
ному шляху у вікінґах», до 1050 р., Vg 61.
408. GceiRR, с. Ейста (^listr) і Фастлауґ (Fastlaug), бр. Фастульва 
(FastulfR), Голмлауґ (Holmlaug) і Ерінґа (0ringR), XI c t ., U 461.
409 . ------ gceiRR, п. у Голмґарді (Новгороді), після 1050 р., G/R
197.
410. GceiRulfR, бл. 850 р., Sö 176.
411. GoeiRvl, д. Анунда (Anundr) з Робю, стр. Ґулли (Gulla), бл. 
1041 р., U 661.
412. Goeitir або Knütr (Кнут Великий, К. Д. і А., 1014— 1035 рр.), 
U 617.
413. Gceröarr, бр. Бйорна (Віогп), Сіґфаста (Sigfastr) й Вікінґа 
(VikingR), XI c t ., Sö 197, 203.
414. Gceröarr, c. Фастві (Fastvi), бр. Отрюґґа (ÖtryggR), XI c t ., U
1087.
415. Gceröarr, бр. Ярунда (Iarundr) і Інґи (Inga), поставив каменя 
своїм небожам Інґімунду (Ingimundr)i Ерінмунду (iErinmundr), він 
та його бр. стали спадкоємцями Інґи, після 1050 р., U 72—73.
416. Gceröarr, с. Свейна (Svaeinn)i Кетільой (Kaetiley),бр. Андветта 
(Andvèttr), бл. 1050 р., U 80.
417. Gòti, с. Торфрід (I>orfriJ>) ізСюлтена, бр. Асґота (Äsgötr), п. з 
Інґваром 1041 р., Ög 155.

Н, (H)L, (H)R

418. Hagbarör, с. Рунфаста (Rünfastr) й Руни (Rüna), бр. Інґіґерд 
(Ingigaerör), збудував міст, XI c t ., U 1041.
419. Hagni, із Сіки, XI c t ., U 527.
420. Hailfoss (Hair-os), с. (Г)Родвісла ((H)Röövisl), б. Гайлві (Наіі- 
vi), бл. 1050 р., G 136.
421. Hailvi (Haiti), д. Гайлфосса (Hailfoss), бл. 1050 р., G 136.

Hair-os, див. Hailfoss
422. Häisl, п’ятеро синів Гаруда (Haruj)), бл. 840 р., Ög 136.
423. HaklangR, Торі Гакланґ, К. Аґдеру, п. бл. 900 р., DR 219. 

[Hàkon = давньоруськ. А к ун , Я кун , 945, 1024, 1159]
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424. Hàkon iarl, Hladajarl, c. Ейріка Гладаярла (Eirikr Hlaóajarl); 
діяв в А., п. в 1029 p., So 260, U 16, 617, Sm 76, 127.
425. Hàkon, c. K. Емунда (Emundr) й Раґнгільд (Ragnhildr), бр. 
Анунда (Anundr), Інґвара (Ingvarr), Раґнара (Ragnarr) й Ейріка 
(iEirikR), К. Ш., 1068— 1080 pp., U 513, 540.
426. Hàkon, с. (Г)Рольва ((H)RòlfR), бр. Сіґстейна (Sigstaeinn); 
брати поставили каменя своєму б., до 1050 p., Òg 149.
427. Halfborinn, бр. Сміда (Smiór), «сидів у Гардах» (на Русі), 
бл. 1050 p., 01 28.

[Halfdan = давньоруськ. Алдан , 945]
428. Halfdan, ймовірно, XI ст., Айя-Софія в Істанбулі, пор. 
зі с. 387.
429. Halfdan, с. Ґаґа (GagR), бр. Тіальві (I>ialfi), бл. 1070 p., U 925.
430. Halfdan, с. Ґуллі (Gulli), бр. Асмунда (Àsmundr), Ассура (As- 
surr), Боі (Bòi) і Карі (Каті), п. у Борнгольмі (?), бл. 1010 p., Òg 81.
431. Halfdan, бр. Ґуннара (Gunnarr), Свейна (Svaeinn) і Ульва 
(UlfR), п. на Русі (або в Греції?), після 1050 p., U 153.
432. Halfdan, с. Ульвріка (UlfrikR),4. Голмфрід (Holmfriòr), б. Дана 
(Dan), Гускарла (Huskarl) і Свейна (Svaeinn), XI ст., U 240.
433. Halfdan, с. Вікінґа (VlkingR), бр. Свейна (Svaeinn), Теґна 
(I>egn) і Тори (ї>ога), XI ст., U 34.
434. Halfdan, с. Ейвінда (0yvindr), бр. Скарді (Skaròi) і Сп’юті 
(Spimi), бл. 1041 p., So 131.

[Hallvarór = давньоруськ. А лвад , 945]
435. Hallvarór, разом з Торі (1>6гіг) поставив каменя Ульву Рауді 
(UlfR inn raudi) в 1008/1009 p., NYR 449.
436. HallvT (?), на камені повторного використання, бр. Ульва 
(UlfR); (обидва?) п. у поході Інґврра 1041 p., So 281.
437. Hals, поставив каменя своєму компаньйону Гофі (Hofi), 
бл. 1000— 1050 pp., DR 321.
438. Hamundr,c. (Г)Рольва ((H)RòlfR) та Ейборґ(0yborg), бр. Ульва 
(UlfR); разом з братом поставив каменя своїм батькам і дядьку 
Фрьойстейну (Freystaeinn), до 1050 p., So 367.
439. Hani, с. Голмвіда (Holmviòr) й Ґюрід (Gyrlór), бр. Торбйорна 
(I>òrbiorn) й Сіґвіда (Sigviòr), бл. 1050 p., So 116.
440. Haraldr, невід, насипав йому kumbl-и, бл. 940— 1000 pp., 
DR 36.
441. Haraldr (Гарольд Заяча Лапа, с. Кнута Великого від Елґіфу 
№ lgifu)), К. А., 1037— 1040 pp., Sm 42.
442. Haraldr, с. Емунда (Emundr), К. Ш. і Толи (Tola), звідний бр. 
Інґвара (Ingvarr) (Мандрівника), разом з котрим він і п. у 
Серкланді 1041 p., So 179, 279.
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443. Haraldr hinngóói, «Добрий», Ґормссон, K. Д., бл. 940—985 рр., 
DR 42, 55.
444. Нагбг, б. Інґірун (Ingimn), бл. 1050 р., U 605.
445. Нагир, б. п’ятьох Гайслів (Haisl), бл. 840 р., Óg 136.
446. Havardr, накреслив руни, IX ст., NYR 140.
447. Havardr, різьбяр рун, XI ст., Vg 181.
448. Heóinfridr, д. Ескелля (iEskell), стр. Голмфрід (Holmfnór), 
бл. 1020— 1060 рр., S6 126.
449. Недіпп, бл. 1000 р., NYR 226.
450. Недіпп, небіж Свейна (Svaeinn), «поділив золото в Греції», ймо
вірно, варяг; Ґудрун (Guóriin) поставила йому каменя, XI ст., S6 165.
451. Hegbiarn, бр. (Г)Родвісла ((H)Ródvisl), Анунда (Anundr) і 
Ейстейна (0ystaeinn), до 1000 р., G/R 193.

[Helgi = давньоруськ. Олег, 897 та ін.]
Helgi, див. також Hoelgi

452. Helgi, із Клеппа, бр. Кетілля (Кей11),бл. 1000 р., NYR225,228.
453. Hialli, різьбяр рун, XI ст., Vg 59.
454. HialmR, різьбяр рун, XI ст., Vg 59.
455. HildungR, froendi (род.) Фреті (Fraejri), разом з Асратом 
(AsraJ>r) поставив йому каменя, бл. 1000—1050 (а не 940—1000) рр., 
DR216.
456. HiorulfR (пор. давньонорв. Hjgrulfr), убитий під час походу, 
бл. 1000 р., G 110.
457. Hiorvarór, с. Ґейрі (GaeiRi), бр. Гісла (Glsl) і Старкара 
(Starkarr), до 1035 р., U 668, 669.
458. (H)LTfoy, б. Анунда (Anundr), Бюрстейна (Biurstaeinn), 
Ґейргвата (GaeiRhvatr) і Отама (ÓtamR), бл. 1041 р., So 320.
459. Hofi, поставив каменя своїм братам Ріті (Rij>iR) і Торлаку 
(I>orlakR), бл. 940— 1000 рр., DR 160.
460. Hofi,felagi Ацура Саксі (Ażur Saxi), бл. 1000 р., DR 68.
461. Hofi, компаньйон Галса (Hals) і Фрьобйорна (Frobiom), які 
поставили йому каменя, 1000— 1050 рр., DR321.
462. Hofi, с. Рунульва Хитрого (RunulfR), бл. 940— 1000 рр., DR 161.
463. HolmbR,c. ІнГіґе (IngigeR), бр. Стюрбйорна (Styrbiom),CTiop- 
лауґ (StyrlaugR) і Торкеля (I>orkell), бл. 1050 р., So 34.
464. Holmdis, д. Ульва (UlfR) (із Скулгамара) і Ґюрід (Gyrldr), 
стр. Арнкелля (Arnkell), Ґюі (Gyi), Ульвкетілля (Ulfkaetill) і Уні 
(Uni), жила після 1050 р., U 100.
465. Holmfastr, с. Бйорна (Віот) й Ґіслауґ (Gislaug), бр. Ґейрі 
(GaeiRi), Інґвара (Ingvarr), Спяллбуді (Spiallbuói) й Тяґна (I>iagn), 
після 1050 р., U 363.



466. Holmfastr, ч. (Г)Родельв ((H)RódaelfR), б. Інґіфаста (Ingifastr), 
бл. 1070— 1100 pp., So 308.
467. Holmfridr, др. Голмлауґа (HolmlaugR), м. Фасті (Fasti) і 
Сіґфаста (Sigfastr), до 1050 p., U 243.
468. Holmfridr, д. Ескелля OEskell), стр. Гедінфрід (Heóinfrlór), 
бл. 1020— 1060 pp., So 126.
469. Holmfridr, др. Гальвдана (Halfdan), м. Дана (Dan), Гускарла 
(Huskarl) і Свейна (Svaeinn), XI ст., U 240.
470. Holmgautr, ч. Одіндіс (Oóindls), XI ст., Vs 24.
471. HolmgceiRR, учасник походу Інґвара 1041 p., U 837.
472. HolmgceiRR з Бро (U 617) і Мори (So 101), б. Ґаута (Gautr), 
Ґіннлауґ (Ginnlaug), Сіґрьод (Sigreór), XI ст., So 101.
473. HolmgceiRR, с. Врейда (Vraeidr), бр. Кюльвінґа (KylfingR) і 
Віборґ (Vlborg), XI ст., So 318.
474. HolmgceiRR, с. Ейста (^Eistr), бр. Карла (Karl), XI ст., U 1050, 
1060.

[Holmi = давньоруськ. Ольма, 882]
475. Ноїті, с. Ансура (Ansurr) (з Лундбю) і Ґудлауґ (Guólaug), 
бр. Карлсі (Karlsi), п. у катепанаті Італії (ймовірно, варяг), після 
1050 p., U 133, 141.
476. Ноїті, ч. Гродельв (HródaelfR), б. Андветта (Andvéttr), 
Арнкелля (Amkell) і Варґаса (Vargas) (?), XI ст., U 357.
477. Ноїті, с. Гери (Нагга), XI ст., U 335.
478. Holmlaug, др. Тіальві (l>ialfi), м. Банкі (Banki), бл. 1041 p., U 778.
479. Holmlaug, д. Ейста (vEistr) і Фастлауґ (Fastlaug), стр. Фас- 
тульва (FastulfR), Ґейра (GaeiRR) і Ерінґа (ÒringR), XI ст., U 461.
480. HolmlaugR, м. Голмфрід (Holmfrl5r),6. Фасті (Fasti) і Сіґфаста 
(Sigfastr), до 1050 p., U 243.

[Holmstceinn = давньоруськ. ОлстЬн, 1177, 1185]
481. Holmstceinn, б. (Г)Родґейра ((H)RódgaeiRR), Манні (Маппі) і
Mus-kia, командир у поході Інґвара, п. в 1041 p., So 173, 335.
482. Holmstceinn, різьбяр рун, XI ст., U 527.
483. Holmstceinn, бр. Стейнбйорна (Staeinbiom) і Ейста (/Eistr), XI ст., 
U 780.
484. Holmvidr, із Гьоґстена-Сундбю, ч. Ґюрід (Gyri5r), б. Торбйорна
(i»òrbiorn), бл. 1040— 1050 pp., So 105, 106.
485. Hornbori Swipingr, тобто нащадок Свіді (Svidi), бл. 800— 
900 pp., DR 250.
486. Horsi, «хороший bOndi», персонаж відомого Пірейського 
напису, ймовірно, варязького, бл. 1050 p., див. с. 388.
487. Horsi, б. Кара (Кагг), род. (magR) Каббі (Kabbi), він (ймовірно,
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варяг) заощадив багато грошей у Греції для своїх нащадків, бл. 
1070 p., U 792.
488. (H)Rafn, член дружини Віфіла (Vîfil),n. у Rufstain-i, Україна, 
до 1000 p.; каменя поставив Геґбйорн (Hegbiom) зі своїми 
братами Емундом (Emundr), (Г)Родвіслом ((H)Rôôvîsl) і Ейстейном 
(Ôystæinn), G/R 193.
489 . Hreppir, б. Оґмунда (Qgmundr), бл. 1000 p.,NYR213.
490. HringR, бр. Амунді (Àmundi), дядько Рунульва (RünulfR), до 
1050 p., Só 333.

(H)Róaldr, див. також Roaldr
[(H)Rôaldr=давньоруськ. Руалд, 912, 945; Роалд, 945 (Іпат.)]

491. (H)Rôaldi (пор. Гроальд), його б. поставив каменя, бл. 1000 
p., G 109.

[Hrôarr = давньоруськ. Руар, 912]
Hróarr, див. також (H)RôaRR

492. Hróarr, с. Ольві (Qlvi), бл. 1000 p., NYR 59.
493. (H)RôaRR, с. Ґуми (Guma), поставив каменя своєму б. і Ауду 
(AuôaR), XI ст„ So 327.
494. Hrôôi, б. Ґуннара (Gunnarr) і Гельґі (Haelgi), бл. 1030 p., Sm 101.
495. (H)Rôâfoss, с. (Г)Родвісла ((H)Rôôvîsl), убитий половцями, 
бл. 1050 p., G 134.
496. (H)Roâgautr, д. (Г)Родвісла ((H)Rôôvîsl), бл. 1050 p., G 135.
497. (H)RoôgœiRR, c. Голмстейна (Holmstæinn), бр. Манні (Man-
ni) i Mus------kia, діяв на заході; ймовірно, п. разом з Інґваром
1041 p., Sô 173.
498. (H)RôôgœiRR, з Анґа, б. (Г)Ротіаут ((H)R5j)iaul>), бл. 1000— 
1050 pp., G 111.
499. (H)Rôpiaup, д. (Г)Родґейра ((H)RôôgæiRR), др. Сібби (Sib- 
ba), бл. 1000— 1050 pp., G 111, 112.

[(H)RoôlœifR = давньоруськ. Рулав, 907, 912]
500. (H)RôôlceifR, с. Скарва (SkarfR) із Балсти, бл. 1041 p., Sô 107. 

Hrôôvaldr, див. Ropanpr
501. (H)Rôôvïsl, один з компаньйонів (Г)Равна ((H)Rafh), до 1000 p., 
G/R 193.
502. (H)Rodvîsl, ч. (Г)Родельв ((H)RôôælfR), б. Гайлфосса (Наіі- 
foss), (Г)Родфосса ((H)Rôôfoss), (Г)Родґаута ((H)Rôôgautr),Лікната 
(Liknat) і Ротанта (Ro^an^r), бл. 1050 p., G 134.
503. (H)RoôœlfR, др. Голмфаста (Holmfastr), м. Інґіфаста (Ingifastr), 
бл. 1070— 1100 pp., Sô 308.
504. (H)RôdœlfR, др. Голмі (Holmi), м. Андветта (Andvëttr), 
Арнкеля (Amkell) і Варґаса (Vargas) (?), XI ст., U 357.



505. (H)ROdoelfR, др. (Г)Родвісла ((H)R65vIsl), бл. 1025 р., G 134. 
(H)RolfR, див. також RoulfR

506. (HJRolJR, бр. Фрьойстейна (Freystaeinn), ч. Ейборґ (0 yborg), 
б. Гамунда (Hamundr) і Ульва (UlfR); «вони володіли Следабро» 
(Слебро), poegn, до 1050 р„ So 367.
507. (H)RòlfR, б. Гакона (Hakon) й Сіґстейна (Sigstaeinn), до 1050 р., 
Òg 149.
508. (H)RdlfR, с. Лівстейна (Llfstaeinn), бл. 1025 р., Sm 52.
509. (H)Ròpar, (Hródarr), бр. (Г)Родвісла ((H)R65vIsl), бл. 1050 р., 
G 135.
510. (H)Rùtr, з Б ’юдбю, б. Торбйорна (l>5rbiom) й Торстейна 
(I>órstaeinn), бл. 1041 р., So 360.
511. (H)RcefningR, с. Фота (Fótr), бр. Брунульва (BrunulfR), Ґяллі 
(Gialli), Ґефульва (GaefulfR), XI ст., Vg 59.
512. HroeipulfR, п’ятеро синів Руґульва (RugulfR), бл. 840 р., Óg 136.
513. Hugi, бр. Андветта (Andvéttr) й Торґільса (I>6rgils); б.(?) 
Біарнлауґ (BiarnlaugR), п. разом з Інґваром, 1041 р., So 287.
514. Hunwipr, бр. Томі (Tomi), «дуже високородний drcengR», бл. 
1000— 1050 рр., DR 276.
515. Hùsbiorn, бр. Фолкі (Folki) і Скюлі (Skuli), взяв данину 
(«ґельд») з Готланду, після 1050 р., U 614.
516. Hùskarl, с. Гальвдана (Halfdan) і Голмфрід (Holmfriòr), XI ст., 
U 240—241.
517. Hwatr, бр. Ярпульва (IarpulfR), поставив каменя своєму б. і 
брату, бл. 940— 1000 рр., DR 85.
518. HoefniR, с. Торстейна (tórstceinn), «молодий drcengR», був в
А., але п. вдома, після 1050 р., So 55.
519. Haggi, с. Гері (Наегі), XI ст., Sm 71.

[Hoelga = давньоруськ. Ольга, 903 та ін.]
520. Hoelga, м. Андветта (Andvéttr), XI ст., U 1036.
521. Hoelga, др. Берґвіда (Bergvi6r), м. Ульва (UlfR), бл. 1041 р., 
So 9.
522. Hoelgi, б. Фінна (Finnr), XI ст., Sm 132.
523. Hoelgi, с. (Г)Роді ((H)R6di), бр. Ґуннара (Gunnarr), бл. 1030 р., 
Sm 101.
524. Hoelgi, ч. Руни (Runa), б. Андветта (Andvéttr), Раґнара (Rag- 
пагг), Спяллбуді (Spiallbuòi) і Свейна (Svaeinn), бл. 1080— 1090 рр., 
U 687.
525. Hoelgi, бр. Ейріка (0yrIkR), підступно вбитий Сасуром (Sa- 
surr), після 1050 р., U 954.
526. HoelgulfR, ч. Діси (Dlsa), шурин Торфаста (l>5rfastr), поставив 
йому каменя, до 1050 р., So 352.
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[HoemingR = давньоруськ. Емиг, 945]
527. HoemingR, с. Борґульва (BorgulfR), бр. Гербйорна (Haerbiom), 
Несбйорна (Nassbiorn) і Ульва (UlfR), XI ст., U 444.
528'. HoemingR, с. Ґудріка (GuòrlkR), бр. Балсі (Baisi) і Вікінґа 
(VlkingR), XI ст., U 649.
529. HoemingR, с. Інґіфаста (Ingifastr) (з Бробю), бр. Ярлабанкі 
(Iarlabanki) (І), після 1050 р., U 101, 143, 148.
530. HoemingR, ч. Тови (Tófa), бр. Ґуннара (Gunnarr), бл. 1020— 
1050 рр., U 431.
531. Ноега, б. Голмі (Holmi), hùskarl Сіґрьода (Sigrodr), XI ст., 
U 335.
532. НоегЬіогп, с. Борґульва (BorgulfR), бр. Гемінґа (HaemingR), 
Несбьорна (Nassbiorn) і Ульва (UlfR), XI ст., U 444.
533. Ноегі, с. Карла (Karl), XI ст., Sm 71.
534. Ноегі, с. Тяґна (I>iagn), XI ст., Sm 71.
535. Haerlceif, с. командира корабля Себйорна (Ssbiom), бр. 
Торґеда (l>5rgaedr), бл. 1041 р., U 439.
536. Наегтбдг, бр. Берґвіда (Bergvi6r), поставив йому каменя, XI ст., 
So 39.
537. Ноегргйдг, м. Сміда (Smidr) (бр. Гальвборіна (Halfborinn)), 
бл. 1050 р., 01 28.
538. HoerulfR, бл. 900—940 рр., DR 15.
539. Hqròr, б. Торі (1>0гіг), бл. 1000 р„ NYR 225.

І

540. lari, б. Аллі (АНі), Ґісла (Glsl), Інґімунда (Ingimundr) і Йофур- 
фаста (Iofurfastr), після 1070 р., U 898.
541. lari, с. Інґіфаста (Ingifastr), бл. 1070 р., U 922.
542. Iarlabanki (І), с. Інґіфаста (Ingifastr) і Йорун (Ібгйп), род. 
Гемінґа (HsmingR), ч.: (1) Фастві (FastvI) (с. — Свейн (Svaeinn) 
II) і (2) Кетільой (Kaetiloy) (с. — Інґіфаст (Ingifastr) II); власник 
Тебю, збудував міст і тінґ, п. бл. 1070— 1080 рр. в Греції, U 101, 
127, 140, 142, 143, 149, 150, 164, 165, 212, 261.
543. Iarlabanki (II), с. Інґвара (Ingvarr) (І) із Гарґа і Фастві (FastvI), 
бл. 1050 р., U 309.
544. larpulfR, бр. Гватра (Hwatr), бл. 940— 1000 рр., DR 85.
545. larundr, с. невід., котрий постабив йому каменя, бував на 
заході (в А.) з Ульвом (UlfR) (сином ярла Гакона (H&kon)), бл. 
1050 р., So 260.
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546. Iarundr, с. Ґіллауґ (Gillaug), п. в Гедебю, до 1050 р., U 1048.
547. Iarundr, бр. Ґердара (Gaeröarr) і Інґи (Inga), після 1100 р., 
U 72—73.
548. Iarundr, с. Лівстейна (Lifstaeinn) і Інґірун (Ingirun),6p. Лудінна 
(Luöinn) і Нікуласа (Nikulas), бл. 1100 р., U 347.

If------г, див. Forkunnr
549. Tgulbiorn, c. Йонги (Ionha), бр. Інґіфаста (Ingifastr), б. Ґаґа 
(GagR), бл. 1070 р., U 922, 925.
550. Tgulfnör, др. Бйорна (Biom), м. Отрюґґа (ÖtryggR), до 1050 р., 
U 582^
551. Tgull, із Карбю, ч. Ернві (iEmvT), б. Інґітори (Ingi[)öra) і 
Торбйорна (l>örbiom), бл. 1050 р., U 151.
552. Ill(h)ugi, ймовірно, с. Інґвара (Ingvarr)fl онук CircTeńHa(Sig- 
staeinn), поставив каменя своєму б.; бл. 1050 р., Ög 152.
553. Inga, д. Ґудріка (GuörTkR) і Ґейрлауґ (GaeiRlaug), др. (1) 
Раґнфаста (Ragnfastr)i (2) Ейріка (jEirikR);n с. помер передчасно; 
п. бл. 1070 р., U 29, 329, 330, 331, 332.
554. Inga, стр. Ґердара (Gaeröarr) і Ярунда (Iarundr), стала спад
коємницею своїх синів Інґімунда (IngimundR)ü Ерінмунда (Лїгіп- 
mundr), після 1050 р., U 72—73.
555. Inga, її спадкоємцем був Олейв (ÖlaeifR), котрий п. в Італії, 
бл. 1020— 1060 pp., Sö 65.
556. Ingi, ч. Йогерд (Iögaerör), б. Ейста (iEistr) і Ерінфаста (Лігіп - 
fastr), XI c t . ,  U 855.

[Ingialdr = давньоруськ. Інегелд , 912, 945 ~ И гелгд , 945]
557. Ingialdr, с. Толі (Тоїі), «дуже високородний drcengR», бл. 
1000— 1050 pp., DR 94.
558. Ingialdr, с. Торбйорна (l>örbiom), бр. Алвера (Alvèr); сини 
поставили каменя своєму б., бл. 1030 р., Sö 159.
559. Ingiberg, '\i (не назв.) ч. потонув у HölmsHaf(Новгородському 
морі), між 1020 та 1050 рр. або бл. того, U 214.
560. Ingibiorn, с. Ейста (jEistr), бр. Асґаута (Äsgautr), Інґіфаста 
(Ingifastr) і Свейна (Svaeinn), XI c t ., U 181.
561. Ingiborg, др. (або м.) дружинника Інґвара, 1041 р., Sö 277.
562. Ingifastr, z. Голмфаста (Holmfastr)ń (Г)Родельв ((H)RööaelfR), 
був на сході, бл. 1070— 1100 pp., Sö 308.
563. Ingifastr, с. Ярлабанкі (Iarlabanki) (І) і Кетільой (Kaetiley), п. 
бл. 1070 р., U 142.
564. Ingifastr, с. Йонги (lonha), б. Ярла (lari), Інґімунда (Ingimundr), 
Торда (І>ог0г),Віґбйорна (Vigbiom), styrimaör, мандрував до Греції, 
бл. 1070 р., U 922.
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565. Ingifastr, с. Сіґторна (Signora), бр. Торбйорна (I>örbiom), після 
1070 p., Vs 27.
566. Ingifastr, c. Сіґвіда (Sigviör), до 1050 p., Sö 171.
567. Ingifastr, c. Ейста (iEistr), бр. Асґаута (Äsgautr), Інґібйорна 
(Ingibiorn) і Свейна (Svaeinn), XI c t ., U 181.
568. Ingifastr, c. Ейстейна (Oystaeinn) і Естрід (JEstrlör), бр. Ґаґа 
(GagR), Інґвара (Ingvarr) (І), Свейна (Svaeinn) і Ейстейна (0ystaeinn), 
ч. (1) Раґнфрід (Ragnfriör) (с. — Гемінґ (HaemingR)) і (2) Йорун 
(Iörün) (с. Ярлабанкі (Iarlabanki) І), п. в Греції, бл. 1043 p., U 101, 
135, 143, 147, 148.
569. Ingifriör, д. Калла (Käll), стр. Анунда (Anundr) і Вікінга (VI- 
kingR), XI ct., U 498.
570. IngigeR , б. Голмба (HolmbR), Стюрбйорна (Styrbiorn), 
Стюрлауґа (StyrlaugR) і Торкелля (I>orkell), бл. 1050 p., Sö 35.
571. Ingigaerör, д. Рунфаста (Rünfastr)i Руни (Rüna), стр. Гаґбарда 
(Hagbarör), XI ct., U 1041.
572. Ing ilm f др. Бруні (Вгйпі), бл. 1050— 1070 pp., U 699.
573. Ingimundr, с. Ярла (lari), бр. Аллі (АИі), Ґісла (Gisl) і 
Йофурфаста (Iofurfast), убитий на сході, після 1070 p., U 898.
574. Ingimundr, с. Інґи (Inga), бр. Ерінмунда (jErinmundr), п. в 
Греції (ймовірно, варяг), після 1050 p., U 72—73.
575. Ingimundr, с. Інґіфаста (Ingifastr), бр. Ярла (lari), Торда (I>orör) 
і Віґбйорна (Vlgbiorn), styrimaör, бл. 1070 p., U 922.
576. Ingirün,ji. Гарда (Harör), збиралася вирушити до Єрусалима, 
бл. 1050 p., U 605.
577. Ingirün,Ap. Лівстейна (Llfstaeinn),M. Ярунда (Iarundr), Лудінна 
(Luöinn) і Нікуласа (Nikulas), бл. 1100 p., U 347.
578. Ingipöra, д. Ігуля (Igull) і Ернві (jEmvI), др. Свейна (Svaeinn) 
(сина Ярлабанкі (Iarlabanki) І), бл. 1070 p., U 104, 151.
579. Ingipöra, д. Кетілля (Kaetill), котрому вона поставила каменя, 
XI ct., U 270.
580. IngulfR, різьбяр рун, XI ct., U 1041.
581. IngvaldingR, бл. 840 p., Ög 136.

[Ingvarr = давньоруськ. Игорь, 879 та ін.; Ингварь, бл. 1200 p.]
582. Ingvarr, поставив каменя, бл. 900 p., Ög 38.
583. Ingvarr, поставив каменя Свейну (Svaeinn) та його матері, XI ст., 
U 11Г.
584. Ingvarr, с. Бйорна (Віогп) і Ґіслауґ (Gislaug), бр. Ґейрі (Gaei- 
Ri), Голмфаста (Holmfastr), Спяллбуді (Spiallbuöi) і Тяґна (l>iagn), 
після 1050 p., U 363.
585. Ingvarr, с. Емунда (Emundr), К. Ш., й Раґнгільд (Ragnhildr), 
бр. Анунда (Anundr), Гакона (Häkon), Раґнара (Ragnar) й Ейріка
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(yEirikR), названий Інґваром Мандрівником, п. під час походу 
на Хорезм 1041 р., Sö 9, 96, 105, 107, 108, 131, 173, 179, 254, 277,
281, 287, 320, 335; U 439, 513, 540, 644, 654, 661, 778, 837, 1143; Vs 19; 
ög 30, 155.
586. Ingvarr (II), c. Інґвара (Ingvarr) (І) (із Гарґа) і Фастві (FastvI), 
бл. 1050 p.f U 309.
587. Ingvarr, с. Сіґстейна (Sigstaeinn), б. (?) Іллуґі (Illugi), п. на 
сході; його б. поставив йому каменя, XI c t ., Ög 30.
588. Ingvarr (І),с. Ейстейна (0ystaeinn) й Естрід (jEstrlör), бр. Ґаґа 
(GagR), Інґіфаста (Ingifastr), Свейна (Svaeinn) (II) й Ейстейна 
(0ystaeinn) (II), ч. (1) Фастві (FastvI) (д. Онема (OnàémR)) і (2) Естрід 
(yEstriör); четверо дітей від першого шлюбу: Ярлабанкі (Іагіа- 
banki) (II), Інґвар (Ingvarr) (II), Раґнвальд (Ragnvaldr) і Сіґвід 
(Sigviör); п. (ймовірно) бл. 1043 р. в Греції, U 101, 143, 147, 309,
310.
589. lögoeiRR, бр. Діарва (DiarfR), Ґейрг’ялма (GaeiRhialmR),
Орьокії (Örakia), Свейна (Svaeinn) і Віґі (Vigi), бл. 1010— 1020 рр., 
U 539. \
590. Iögaerör, др. Інґі (Ingi), м. Ейста (jEistr) і Ерінфаста OErinfastr), 
XI c t ., U 855.
591. Iofurfastr, c. Ярла (lari), бр. Аллі (АИі), Ґісла (Gisl) і Інґімунда 
(Ingimundr), після 1070 р., U 898.
592. Iö(h)an, с. Вібйорна (Vibiom), бр. Дюрі (DiuRi), XI c t ., Vs 20.
593. Ionha (род. відм.; < löhan?), б. Інґіфаста (Ingifastr) й 
Іґулбйорна (Igulbiom), бл. 1070 р., U 922.

Iörün, див. також Jórunn
594. Iörün, др. Інґіфаста (Ingifastr) з Бро, м. Ярлабанкі (Іагіа- 
banki) (І), бл. 1050 р., U 142, 143, 147.
595. Itinkil, б. Торґі (I>orgiR), «знатний землевласник», бл. 1000— 
1050 pp., DR 298.
596. luli, бр. Асбйорна (Äsbiom), шурин Ґуллі (Culli) із Смули, 
п. разом з Інґваром, 1041 р., Vg 184.
597.ІШі, бл. 900 р., U 4.
598. luti, б. Асрата (Asra^r), «дуже високородний froegm, його 
син поставив йому каменя, бл. 1000— 1050 pp., DR213.
599. Iati, б. Лофі (Lòfi), бл. 1050 р., Ög 64.

J

600. Jórunn, з Рінґеріке, др. Au------ aun, бл. 1025 р., NYR 61.
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к
601. Kabbi, magR Горсі (Horsi), ймовірно, варяг, бл. 1070, U 792.
602. Kafli, поставив каменяpcegn-у Ґейрі (GaeiRi), XI ст., Vg 158. 

Kali, див. також Kali
603. Kali, с. Клакка (KlakkR), бр. Вікінґа (VikingR), XI ст., Sm 11.
604. Kali, с. Торстена (l>orsten), бл. 1000— 1050 рр., DR 130.
605. Kall, б. Анунда (Anundr), Інґіфрід (Ingifnór) і Вікінга (VI- 
kingR); сини поставили каменя своєму б., XI ст., U 498.
606. Kalli, с. Веурда (Уеигбг), бр. Кара (Кйгг), XI ст., Vg 73.
607. Капі, с. Ґуннвара (Gumwar), «дуже високородний pcegn», 
XI ст., Vg 152.

Kari, див. також Kari
[Kari = давньоруськ. Кари, 945]

608. Kari, виробляв кільця, XI ст., NYR 29.
609. Kari, с. Ґуллі (Gulli), бр. Асмунда (Asmundr), Ассура (Assurr), 
Боі (Вбі) і Гальвдана (Halfdan), п. в Дунді, бл. 1010 р., Óg 81.
610. Kari, член корабельної команди ярла Гакона (Hakon) (п. в
1029 р.), разом з Ґунні поставив каменя товаришу, U 16, 343.
611. Kari, с. Отрюґґа (ÓtryggR), бр. Ґудмунда (Gudmundr), Кнута 
(Knutr), Скарі (Skari) і Свертінґа (SvaertingR), бл. 1050 р., So 217.
612. Kari, ч. Сігруд (Sigruór), б. Анунда (Anundr), бл. 1040 р., U 532; 
пор. U 533.

[Karl = давньоруськ. Карл, 907]
613. Karl hinn gdói, компаньйон (felagi) Торі (J>óriR), «дуже 
високородний drcengR»; Торі поставив йому каменя, бл. 1000— 
1050 р., DR 127, Vg 112.
614. Karl, felagi Ґрані (Grani), п. на острові Березань (Україна), 
бл. 1050— 1100 р., G/R 194.
615. Karl, с. Горсі (Horsi), U 792.
616. Karl, с. Тіодмунда (l>iódmundr), бр. Ґудлейва (GudlaeifR) й 
Тіодґейра (I>ióógaeiRR), бл. 1050, Ярвста, Ґевле.
617. Karl, с. Гері (Haeri), XI ст., Sm 71.
618. Karl, с. Ейста (jEistr), бр. Голмґейра(Но1п^жііиі), XI c t . , U  1060. 

[Karli = давньоруськ. Карльї, 911]
619. Karli, с. Фрьойстейна (Freystaeinn), бр. Аллі (Alli), XI ст., Vg 137.
620. Karl(s)i, с. Ульва (UlfR) з Барастаді, бр. Ґейрбйорна (GaeiR- 
biom), бл. 1050 р., U 343; поставив каменя члену сім'ї, котрий 
помер «у білих одежах», U 364.
621. Karr (II), с. Андветта (Andvettr), бр. Ґуннлейва (GunnlaeifR) 
(II), бл. 1045 р., U 643.



622. Kärr (І), с. Гуннлейва (GunnlaeifR) (І), бр. Андветта (And- 
vettr), Блесі (Blesi), Діарва (DiarfR) і Кіті (Kiti), п. бл. 1045 р., U
644, 654.
623. Kärr, с. Горсі(Ногеі), поставив каменя своєму б. (ймовірно, 
варягу), бл. 1070 р., U 792.
624. Kärr, с. Веурда (Veurör), бр. Каллі (Kalli), XI ct., Vg 73.
625. Kata, др. Свена (Swen), насипала йому kumbl, бл. 1000— 
1050 pp , DR 277.
626. Katti, с. Віфрід (Vlfriör), бл. 850 р., Sm 144.

Ке tili, див. також Kaetil і Koetill
627. Ketill, magR Фінна (Finnr), поставив йому каменя, до 1100 р., 
NYR 272.
628. Ketill, бр. Гельґі (Helgi) з Клеппа, до 1000 р., NYR 228.
629. Ki-hin hu|>ska, с. Торві (I>orwi), бр. Ґудмунда (GuJjmundr) і 
Отінкора (Ojjinkor), «найкращий і найзначніший землевласник 
Данії», бл. 940— 1000 р., DR 133.
630. К№, с. Ґуннлейва (GunnlaeifR) (І), бр. Блесі (Blesi), Кара 
(Kärr) (І) і Діарва (DiarfR), бл. 1045 р., U 644, 654.
631. Kitu, б. Тофі (Той), бл. 940— 1000 р„ DR 125.
632. Кіиіг, різьбяр рун, XI c t . ,  Sö 139.

[KlakkR = давньоруськ. Клек, 945]
633. KlakkR, б. Калі (Käli), Вікінґа (VlkingR) та ін. (неназваних) 
синів, котрі поставили каменя йому й двом братам, імена котрих 
вказано, XI ст., Sm 11.
634. Klintr, с. Ґуннвіда (Gunnviör), бр. Блейка (BlaeikR), бл. 1041 р., 
U 1143.
635. Кп------ , компаньйон------ usti і Ґуннара (Gunnar), котрий
поставив каменя йому й ------ biorn, «воїнам [відомим] з походів
вікінґів», бл. 1000— 1050 pp.,’DR 330.

Knutr, див. також Knütr
636. Knutr/Knütr, Кнут Великий, К. Д. і А., 1014— 1035 рр., 
DR 345; NYR 184; Ög 111 ; U 194, 344; Sö 14; ймовірно, також U 617.
637. Knütr, с. Отрюґґа (ÖtryggR), бр. Ґудмунда (Guömundr), Карі 
(Käri), Скарі (Skäri) і Свертінґа (SvaertingR), бл. 1050 р., Sö 217.
638. Kopu-Swen, поставив каменя своєму сину Бьосі (Besi), 
«високородному drcengR-y», бл. 1050— 1100 рр., DR380.
639. K ra------ hni, поставив каменя своєму род. (?), XI c t . ,  Vs 5.
640. KrokR-г син, «дуже високородний poegn*, бл. 940— 1000 рр., 
DR 106.
641. KrokRy ч. Торві (t>orwi), «найдужчий серед вільних шведів 
та південних данів», бл. 940— 1000 рр., DR217.

Вікінґівсько-варязький... 627
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642. KròkR, с. Вікінґа (VlkingR), бр. Асбйорна (Àsbiom), XI ст., U 432.
643. Krusa, felagi Аббі (Abbi), бл. 940— 1000 рр., DR 339.
644. Kuru, с. Босі (Bòsi), бр. Fir------riui, п. в А., XI ст., U 616.
645. Кирг-----, його син, ім’я якого не названо, поставив йому
каменя; він брав участь у військових сутичках в Англії, бл. 
1030 р., So 207.
646. КиІЬйпп, ч. Аси (Àsa), б. Есбйорна (jEsbiom), до 1050 р., Vg 178.
647. KylfìngR, с. Несбйорна (Naesbiorn) й Ґіллауґ (Gillaug), XI ст., 
U 320, 419, 445.
648. KylfìngR, с. Врейда (Угавібг), бр. Голмґейра (HolmgasiRR) і 
Віборґ (Viborg), XI ст., So 318.
649. Koetil, «норвежець»; управителем його земель був Манні 
(Маппі), бл. 1000— 1050 рр., DR 107.
650. Koetilfastr, с. Асґаута (Àsgautr), XI ст., U 504.
651. Koetill, б. Інґітори (Ingif>òra), мандрівник до Греції (grikkfari), 
XI ст., U 270.
652. Koetill, с. Ґаута (Gautr), «він був найсміливішим серед людей»; 
п. в А., бл. 1050 р., Sm 5.
653. Koetill, z. командира Торстейна (I>òrstaeinn),6p. Бйорна(Віогп) 
й Ерінмунда (jErinmundr), бл. 1050 р., So 338.
654. Koetilmundr, з Енґбю (Àngby),4. Раґнфрід (Ragnfriòr),6. Бйорна 
(Віогп), бл. 1040 р., U 346, 356.

Koetile, див. також Koetiloy
655. Koetile, насипала kumbls своєму ч., «дуже високородному 
poegn-y», бл. 1000— 1050 pp.,DR 293.
656. Koetiloy, др. Ярлабанкі (Iarlabanki (І), бл. 1070 р., U 142.
657. Koetiloy, др. Свейна (Svaeinn), м. Андветта (Andvettr) і Ґердара 
(Gaeróarr), бл. 1050 р., U 80.
658. Koetiley, др. командира Торстейна (I>órstaeinn), м. Бйорна 
(Віогп), Кетіля (Kaetill) і (ймовірно) Ерінмунда (jErinmundr), після 
1050 р., So 338.

L

див. також (H)L
659. Ladvi (Hlqdvè ?), д. Бресі (Brasi), XI ст., Гельсінґланд/ L 1065.
660. LTfstoeinn, різьбяр рун, бл. 1050 р., U 1158.
661. LTfstoeinn, с. Андветта (Andvettr) і Ґіллауґ (Gillaug), бр. Сіббі 
(Sibbi) й Скаллі (Skalli), XI ст., U 173.
662. LTfstoeinn, б. (Г)Рольва ((H)RòlfR) і Аскеля (Àskell), п. у
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Ґорстонзі на Сконе; бл. 1025 p.; сини перевезли його до Фінн- 
ведена, Sm 52; U 1158.
663. Lffstmnn, ч. Інґірун (IngirOn), б. Ярунда (Iarundr), Лудінна 
(Ludinn)i Нікуласа (Nikulas), володів селищем у Торсголмі (Tors- 
holma) і корабельною компанією (skiplió) в Рольстаді (Ролста), 
бл. 1000 p., U 347—348.
664. Liknat (Liknhuatr), с. (Г)Родвісла ((H)Ró6vTsl), ч. Айлікні 
(Ailikni) і б. Лікнві (Liknvl) і Айгвата (Aihvatr); мандрував у Ґарди 
(на Русь), п. у Віндау, бл. 1000— 1050 pp., G 113, 114, 135.
665. Liknraifr, різьбяр рун, бл. 1000— 1050 pp., G 113.
666. Liknvl, д. Лікната (Liknat) і Айлікні (Ailikni), стр. Айгвата 
(Aihvatr), бл. 1000— 1050 pp., G 114.
667. Likviór, с. Голмґейра (HolmgaeiRR), бр. Ріквіда (Rlkviór) і 
Вісеті (Viseti), після 1070 p., U 984.
668. Lini, с. Аунна (Аипп),б. Бресі (Brasi),бл. 960 р., Гельсінґланд/ 
L 1065.
669. Lltli, різьбяр рун, бл. 1070— 1100 pp., Vs 22, 27.

[Liiitr = давньоруськ. Л ю м л 975]
670. Liutr, 6. Акі (Aki) і Стюрра (Styrr), стерновий (styrimaór), XI ст., 
U 1016.

[Ljdtolfr = давньоруськ. Л идул , 912]
671. Ljótolfr, б. Алейва (Àleifr), бл. 1000 p., острів М ен /J 82. 
671а. Lòfi, командир, після 1070 p., U 479.
672. Lòfi, різьбяр рун, бл. 1050 p., Òg 64.
673. Ludinn,c. Лівстейна (Llfstaeinn) й Інґірун (IngirQn), бр. Ярунда 
(Iarundr) і Нікуласа (Nikulas), бл. 1100 p., U 347.

Lumber, див. AlrTkR Lumber
674. Lutaris, б. Токі (Toki), бл. .940— 1000 pp., DR 145.

м
[Manni = давньоруськ. Моньї, 945]

675. Маппі, род. (froendi) Алфкіла (Alfkil); управитель землями 
(landhirpiR) Кетіла (Kaetil) Норвежця, бл. 1000— 1050 pp., DR 107.
676. Маппі, с. командира Голмстейна (Holmstaeinn), бр. (Г)Род- 
ґейра ((H)RòògaeiRR) і Mus-kia, бл. 1041 p., So 173.
677. Маппі, п. у Лондоні разом зі Свені (Sweni); Свен (Swen) і 
Торґот (l>orgotr) звели їм kumbl-і; бл. 1000— 1050 pp., DR 337.
678. Margareti, др. Бйорна Гос(в)і (Biorn Hos(v)i), XI ст., Vg 146.
679. Mistiwi(R), Mistivoj, К. ободритів, п. бл. 990 p., DR 55.
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680. Muli, с. Токі (Toki), бр. Торґі (fcorgiR), воїн, бл. 1000— 1050 рр., 
DR 121.
681. Mus-kia, с. командира Голмстейна (Holmstaeinn); разом зі 
своїм бр. Манні (Маппі) поставив каменя своєму б. і бр. (Г)Род- 
ґейру ((H)RöögaeiRR), бл. 1041 р., Sö 176.

N

682. Nafni, бр. Токі (Toki), поставив йому каменя, бл. 1000— 
1050 pp., DR 266.
683. Nättfari, с. Вікінґа (VlkingR), «спадкоємний власник ödal» 
(landburinn), до 1050 р., Sö 54.
684. Neriör-а син, із Західного Аґдеру, дід Ейвінда Турячого 
Рога (Eyvindr urarhom), жив бл. 850 р., NYR 209.
685. Nikulas,c. Лівстейна (Lifstaßinn)Ta Інґірун (Ingirün),6p. Ярунда 
(Iarundr) і Лудіна (Luöinn), бл. 1100 р., U 347.
686 . ------- nuir, м. Свейна (Svaeinn); поставила йому каменя, бл. 1050 р.,
Sm 46.
687. NykR, felagi Аббі (Abbi), бл. 940— 1000 pp., DR 339.
688. NoerfiR, б. Ґунульва (GunulfR), бл. 850—950 pp., DR 230.
689. Noesbiorn, c. Борґульва (BorgulfR), бр. Гемінґа (HaemingR), 
Гербйорна (Haerbiom) і Ульва (UlfR), ч. Ґіллауґ (Gillaug) і б. 
Кюльвінґа (KylfingR), XI c t ., U 444, 445.

O

690. OddlögR, «добрий bondi [котрий жив у Гадістадірі, але] п. у 
Греції», ймовірно, варяг; Асґота (Äsgflta) і Ґудмунд (Guömundr) 
поставили йому каменя, до 1050 р., Ög 94.
691. Ööindis, стр. CirMyHÄa(Sigmundr),Äp. Голмґаута (Holmgautr), 
бл. 1050— 1070 pp., Vs 24.
692. ÖfoeigR, різьбяр рун, XI c t .,  U 669.
693. ÖfoeigR, с. Торіра (I>öriR), X c t . ,  Гельсінґланд/ L 1065.
694. ÖfoeigR, б. Удді (Uddi), поставив йому каменя, XI ст., Sm 48. 

Ólàfr, див. також ÖlafR і OlafR
695. Ólàfr, Олав Святий (Олаф), K. H., 1015— 1030 pp., NYR 210, 
252; у Новгороді його церква, бл. 1070— 1080 pp., U 687.
696. ÖlafR, б. Бйорна (Biom), збудував заїжджий двір (liknhus) і 
міст у пам’ять про свого сина, XI c t .,  So 174.



697. ÓlàfR, писав руни разом з Фінном (Finnr), XI c t ., NYR 182.
698. OlafR, magR Фреті (Frae^i), «дуже високородний droengR», 
бл. 1000— 1050 рр., DR 289.
699. ÖlafR, с. Ґуфі (Gufi), «хоробрий droengR», п. в Естланді, до 
1050 р., Vg 181.
700. ÖlafR, б. Солфи (Solfa), поставив йому каменя, бл. 1000 р., Sö 53. 

[ÖlceiJR = давньоруськ. УлЬб, 945, 1146]
701. ÖlaeifR, різьбяр рун, XI c t ., U 145.
702. Ölceifll, спадкоємець Інґи (Inga), він «орав хвилі форштевнем» 
на сході, ймовірно, варяг, п. у катепанаті Італії, бл. 1020— 1060 рр., 
Sö 65.
703. ÖloeiJR, с. Трюдріка (I>ryörikR), діяв у Греції (будучи варягом?), 
де «розділив золото»; після 1050 р., Sö 163.
704. ÖloeifR, с. Вікінґа (VikingR), landburinn, до 1050 p., Sö 54.
705. ÖnämR з Барастаді (Борести), б. Фастві (FastvT), Ґюрід 
(Gyrlör) і Ґyдлayґ(Guölaug), бл. 1010— 1030 pp., U 112, 328, 336.
706. Ormika, разом з Ульваром (UlfaRR) мандрував до Греції, 
Єрусалима, Оланда (?) й Серкланду, після 1050 р., G/R 196.

Ormr, див. також OrmR
707. Ormr Gunnhildarson, бл. 1050— 1090 pp., NYR 274.
708. OrmR, с. Ейліва (Eilifr), ярла Уппланду (Норвегія), XI ст., 
Sö 101.
709. OrmR, б. Фрості (Frosti) й Тюдіска (I>yöiskR), XI c t ., Sö 22.
710. OrmR, пасинок Ґуннвальда (Gunnvaldr)3 Берґа, п. з Інґваром 
у 1041 р., Vs 19.
711. OrmR, б. Сіґрід (Sigrlör), XI c t ., Sö 101.
712. OrmR, с. (?) Свейна (Svaeinn) й Торґерд (I>orgaerör), п. у Гре
ції, XI c t ., U 518.
713. OrmulfR, с. (?) Свейна (Svaeinn) й Торґерд (t>orgaerör), бр. 
Фрьойґейра (FroygaeiRR) і Ормейра (OrmaeiRR), член дружини 
Фрьойгейра, п. у Греції, бл. 1050 р., U 518.
714. OrmoeiRR, с. (?) Свейна (Svaeinn) й Торґерд (l>orgaerör), бр. 
Фрьойґейра (FroygaeiRR) і Ормульва (OrmulfR), член дружини 
Фрьойґейра, п. у Греції, бл. 1050 р., U 518.
715. Örökia, бр. Діарва (DiarfR), бр. Гейрг’ялма (GaeiRhialmR), 
Йоґейра (IögaeiRR), Свейна (Svaeinn)і Віґі (Vigi), бл. 1010— 1020 рр., 
U 539.
716. Örökia, с. Стьодінґа (SteöingR), бр. Арні (Ami) і Тіальві 
(fcialfi), XI c t ., U 948.
717. Osbiorn, б. Отінкора (Сфіпког), бл. 1000— 1050 рр., DR 81.
718. Ösnikinn, бр. Ульва (UlfR), skipari Голмстейна (Holmstaeinn), 
п. з Інґваром у 1041 р., Sö 335.
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719. ÓtamR, с. (Г)Ліфьой ((H)Llf0y), бр. Анунда (Anundr), 
Бюрстейна (Biurstaeinn) і Ґейгвата (GaeiRhvatr), бл. 1041 р., 
So 320.
720. OtryggR, с. Бйорна (Віогп) та Іґульфрід (Igulfrlòr), п. у Фін
ляндії, до 1050 р., U 582.
721. OtryggR, с. Фастві (FastvT), бр. Ґердара (Gaeróarr), п. у Греції, 
XI ст., U 1087.
722. OtryggR, б. Ґудмунда (Guòmundr), Карі (Кагі), Кнута (KnQtr), 
Скарі (Skàri)i Свертінґа (SvaertingR), варяг, член дружини Ґудвера 
(GudvéR) (в Константинополі), бл. 1050 р., So 217.

0ttarr, див. також Ottarr
[Ottarr = давньоруськ. *У та, див. У т инь , 945]

723. Ottarr, п. на сході, XI ст., So 216.
724. Ottarr, с. Лікната (Liknat) й Айлікні (Ailikni), бл. 1000—1050 рр., 
G 113.
725. Óttarr, с. Орна (Qm), бл. 950— 1000 рр., NYR 453.
726. Opinkor, Тютві (ї>ііф\уі)(його жінка?) поставила йому каменя, 
бл. 800—900 рр., DR 239.
727. Opinkor, б. королеви Асфріт (Asfri^r) (котра була др. короля 
Ґнупи (Gnupa)), X ст., DR 4.
728. Opinkor, с. Осбйорна (Osbiorn), «дорогий і вірний чоловік» 
Сасґерд (Sasgaeròr), п. у Фінульва, бл. 1000— 1050 pp.,D R 81.
729. Opinkor, с. Торві (I>orwi), бр. Ґутмунда (Gujmumdr), бл. 940— 
1000 рр., DR 133.

R

див. також (H)R
730 . ---- RA, компаньйон Томі (Tomi), бл. 1000—1050 рр., DR 270.
731. RaòulfR, б. п’ятьох Валкі (Valki), бл. 840 р., Òg 136.
732. Rafn, бр. Біарнґі (BiarngiR), swen Ґунульва (GunulfR) із Ш., 
бл. 1050— 1100 рр., DR 344.
733. Rafnunga-Tofì, людина Торві (I>orwi), бл. 900—940 рр., DR 26, 
29, 34.
734. Ragna, др. Свейна (Svaeinn), м. Раґнборґ (Ragnborg) і Сефи 
(Sefa), до 1035 р., So 14.
735. Ragnarr, с. Емунда (Emundr), К. Ш. (1050— 1060 рр.), і 
Раґнгільд (Ragnhildr); бр. Анунда (Anundr), Гакона (Hàkon), Інґвара 
(Ingvarr) та Ейріка (jEirlkR); п. до 1041 р., U 513.
736. Ragnarr, с. Гельґі (Haelgi) і Руни (RQna), бр. Андветта (And-



véttr), Спяллбуді (Spiallbuöi) і Свейна (Svaeinn), бл. 1070—1080 рр., 
U 687.
737. Ragnborg , д. Свейна (Svaeinn) і Раґни (Ragna), до 1035 р., 
Sö 14.
738. R agnfastr, із Снутастаді, с. Сіґфаста (Sigfastr), бр. Ґюрід 
(Gyrför) і Естрід (jEstrlör), ч. Інґи (Inga), командир дружини, 
ймовірно, у Східній Європі, його син, ім’я якого невід., помер 
передчасно, бл. 1060 р., U 29, 329—332.
739. Ragnfriör, др. Інґіфаста (Ingifastr) з Бро, XI c t . ,  U 148.
740. Ragnfriör, др. Кетільмунда (Kaetilmundr) з Енґбю, м. Бйорна 
(Biom), бл. 1040 р., U 346, 356.

[Ragnhildr = давньоруськ. РоггнЬдь, 980]
741. Ragnhildr з Рімбо, др. Емунда (Emundr), К. Ш. (п. 1066 р.), 
м. Анунда (Anundr), Гакона (Häkon), Інґвара (Ingvarr), Раґнара 
(Ragnarr) і Ейріка (jEirikR), U 540.
742. Ragnhildr, стр. Ульва (UlfR), др. (1) Ґунульва (GunulfR) і (2) 
Аллі (АПі) Блідого, бл. 850—950 pp., DR 209, 230.
743. Ragnhildr, д. Інґіберґ (Ingiberg), стр. Ульвгільд (Ulfhildr), до 
1050 р., U 215.
744. Ragni, с. Ґунні (Gunni), п. на заході, XI c t ., Sö 62. 

[Ragnvaldr = давньоруськ. Роггволод , 980]
745. Ragnvaldr, с. Анунда (Anundr) і Естрід (iEstriör), «могутній у 
Раунінґі» (суч. Рунтуна?), п. у Данії, бл. 1030 р., Sö/R 83.
746. Ragnvaldr, с. Інґвара (Ingvarr) (І) і Фастві (FastvI), бр. 
Ярлабанкі (Iarlabanki) (II), Інґвара (Ingvarr) (II) і Сіґвід (Sigviör); 
командир варязького корпусу в Константинополі, п. бл. 1043 р., 
U 112, 309, 310.
747. Rannveig, бл. 950 р., NYR 541.
748. Rannveig, др. (?) Оґмунда Греппіссона (Qgmundr Hreppis- 
son), бл. 1000 р., NYR 213.
749. Rapi, його бр. Тольв (t>olfR) поставив йому каменя, «дуже 
високородному droengR-у», бл. 1000— 1050 pp., DR 77.
750. Rapialbr, друг Лікната (Liknat), бл. 1000— 1050 pp., G 113. 

Rauö-Balli, пор. Balli
751.Ä//Z/, с. Есґі Бйорна (^EsgiRBiom);ToKi (Toki) smiör поставив 
йому каменя, бл. 1000— 1050 pp., DR91.
752. Rikviör, с. Голмґейра (HolmgaeiRR), бр. Ліквід (Llkviör)i Вісеті 
(Vlseti), після 1070 р., U 984.
753. RipiR, бр. Гофі (Hofi) і Торлака (l>orlakR), бл. 940— 1000 рр., 
DR 160.
754. RiuskR, поставив каменя своєму брату Уфаґу (UfagR), бл. 
1000— 1050 рр., DR 138.
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755. Roaldr, б. Ґунвальда (Gunwaldr), бл. 800—900 рр., DR 248.
756. Ropanpr (Hródvaldr ?), д. (Г)Родвісла ((H)R55vIsl), бл. 1050 р., 
G 135.
757. RoulfR, felagi Ful-a, бл. 1000 р., DR 66.
758. RoulfR, насипав kumbl-i, він був *gopi жителів Мису», його 
сини поставили йому пам’ятник, бл. 800—900 рр., DR 189, 190, 
192, 193.
759. RugulfR, б. п’ятьох Гейтульвів (HaeiJjulfR), бл. 840 р., Óg 136.
760. Runa, др. Гельґі (Haelgi), м. Андветта (Andvettr), Раґнара (Rag- 
narr), Спяллбуді (Spiallbudi) і Свейна (Svaeinn), бл. 1080— 1090 рр., 
U 687.
761. Лйла.др. Рунфаста (Runfastr), м. Гаґбарда (Hagbar5r)i Інґіґерд 
(Ingigaer5r), XI ст., U 1041.
762. RUnfastr, draengR, п. в Руньо, після 1070 р., Vs 22.
763. Runfastr, ч. Руни (Runa), б. Гаґбарда (Hagbardr) та Інґіґерд 
(Ingigaerór), XI ст., U 1041.

RunulfR, див. також RUnulfR
764. RunulfR Хитрий (rapspakR), б. Гофі (Hofi), Торбйорна 
(I>orbiorn) й Торкіла (I>orkil), бл. 940— 1000 рр., DR 161.
765. RunulfR, с. Амунді (Amundi), небіж Грінґа (HringR), потонув 
у Калмарсунді, повертаючись зі Сконе, до 1050 р., So 333.
766. Rysia, бр. невід., п. на сході, бл. 1050— 1070 рр., S6 92.
767. Raefna, д. (?) Вібурґа (Wiburg) і стр. Тоббі (Tobbi), бл. 940— 
1000 рр., DR 30.
768. Rodr, бр. Токі (Tóki), котрий загинув в Оланді (?), XI ст., 
ó g  104.

S

769. Saga iutis, його hüskarl був Tuku------ iR, бл. 1000— 1050 pp.,
DR 154.
770. Sandulfr hinn svarti («Чорний»), ч. Арінбйорґ (Arinbigig), 
поставив їй каменя, бл. 950 р., острів Мен/J 79.
771. Sasgoerpr, д. Фіннульва (FinnulfR), поставила каменя «своєму 
дорогому й вірному чоловікові» Отінкору (OJjinkor), с. Осбйорна 
(Osbiom), бл. 1000— 1050 рр., DR81.

Sassurr, див. також Sasurr і Sazur
772. Sassurr, с. Ґейрбйорна (GaeiRbiom), бр. Ґуннара (Gunnarr), 
бл. 1000— 1030 рр., U 258.
773. Sasurr, підступно вбив Гельґі (Haelgi), після 1050 р., U 954.



В ік ін ґ ів сь ко -ва р язьк и й . 635

774. Saxi, поставив каменя своєму felagi Есбйорну OEsbiom), бл. 
980—990 pp., DR 279.
775. Saxi, с. Ейста (jEistr), онук Свартгаувді (Svarthauföi), поставив 
каменя своєму б., XI c t ., U 459.
776. &zzwr, поставив каменя й зробив міст, бл. 1000— 1050 рр., 
DR 238.
777. Sazur, с. Альварта (Alwaifcr), поставив йому каменя, бл. 1050 р., 
DR 379.
778. Sazur, Ґермунд (GeRmundr) поставив йому пам’ятник, Стар 
(Star) поставив каменя, Тор (І>ог) присвятив kumbl-i, бл. 940— 
1000 pp., DR 110.
779. Sefa, др. Беґлі (BaegliR), бл. 1041 р., Sö 96.
780. Sefa, д. Свейна (Svaeinn) і Раґни (Ragna), до 1035 р., Sö 14.
781. Seim-Pórir, с. Торбйорна (fcorbiqm), скальда з Роґаланду, 
загинув у Д. в 970-х pp., NYR 239.
782. Sibba, ч.(Г)Ротіаут ((H)Röj)iauJ)),6. Айлікні (Ailikni), бл. 1000— 
1050 pp., G 111, 112.
783. Sibbi, його др. поставила йому каменя, вбитий, XI c t ., U 158.
784. Sibbi, с. Андветта (Andvèttr)i Ґіллауґ (Gillaug), бр. Лівстейна 
(Lifstaeinn) і Скаллі (Skalli), XI c t ., U 173.
785. Sibbi [inn] gööi, с. Фолдара (Foldarr), бл. 1000 р., Öl 1.
786. Sibbi, с. Ґісмунда (Gismundr(?)), бр. (?) Ерінмунда (Лігіп- 
mundr) і Торіра (J>öriR): брати поставили каменя своєму братові 
(?) Свейну (Svaeinn), який п. на сході, після 1050 р., U 283.
787. SigdiarfR, бр. Стоді (Stööi) і Ейст-Ульва (iEist-UlfR), XI ст., 
U 968.
788. Sigfastr (див. Oystceinn, с. Ґуннара (Gunnarr)), XI c t ., U 419.
789. Sigfastr, разом з Брандом (Brandr), Вікетіллем (Vikaetill) і 
Гельґою (Haelga) поставили каменя Андветту (Andvéttr), XI ст., 
U 1036.
790. Sigfastr, б. Ґісмунда (Gismundr) і Вікінґа (VikingR), XI c t ., U 260.
791. Sigfastr, с. Голмлауґа (HolmlaugR) і Голмфрід (Holmfriör), 
бр. Фасті (Fasti), п. «у білих одежах», до 1050 р., U 243.
792. Sigfastr із Сноттсти, с. Віфаста (Vifastr), бр. Гюрід (Gyrlör) і 
Сіґвід (Sigviör), б. Ґюрід (Gyrlör), Раґнфаста (Ragnfastr) і Естрід 
OEstrför), бл. 1040— 1060 pp., U 329, 623.
793. Sighvatr, бр. Сіґстейна (Sigstaeinn), Торбйорна (I>örbiorn), 
Торґріма (l>örgrimR) і Ерінмунда (iErinmundr); брати поставили 
каменя Сіґстейну (Sigstaeinn), який помер у Віборґу, після 1050 р., 
U 180.

[Sigmundr = Шимон, Патерик, 1024 та ін.]
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794. Sigmundr, бр. Одіндіс (Ööindls), XI ct., Vs 24.
795. SigręfR, велів поставити каменя Форкунну (Forkunnr) if------r,
бл. 1000— 1050 pp., DR 345.

Sigriör, див. також Sigripr і Sigriör
796. Sigriör, бл. 850 p., NYR 138.
797. Sigriör, д. ярла Орма (OrmR), др. (1) Сп’юта (Spiüt) із Кюли 
і (2) Сіґрьода (Sigroör) з Мори, м. Альріка (AlrlkR), бл. 1020 р., 
Sö 101, 106.
798. Sigripr, др. Спяллбуді (Spiallbuöi), бл. 1070—1080 pp., U 687.
799. Sigruör, др. Карі (Käri), м. Анунда (Anundr), бл. 1040 р., U 532,
533.

[Sigroör = давньоруськ. Шибрид, 945]
800. Sigroör, його hüskarl був Гера (Haera), XI ct., U 335.
801. Sigr0Ör9 поставив каменя Форкуну (Forkunnr) if------г, бл.
1000— 1050 pp., DR 345.
802. Sigroör, c. Голмґейра (HolmgaeiRR), бр. Ґіннлауґ (Ginnlaug) і 
Ґаута (Gautr), ч. Сіґрід (Sigriör) і б. Альріка (AlrikR), XI ct., Sö 101.
803. Sigstmnn, с. Грольва (HrölfR), бр. Гакона (Häkon), б. Інґвара 
(Ingvarr), котрий зустрів свою смерть на сході, до 1050 р., Ög30, 
149, 152.
804. Sigstceinn, бр. Сіґвата (Sighvatr), Торбйорна (I>örbiom), 
Торґріма (I>örgrImR) і Ерінмунда (iErinmundr), п. у Віборґу, після 
1050 р., U 180.
805. SigtryggR, с. Ґнупи (Gnupa) і Асфрід (AsfriJ>r), К. Гедебю, п. 
бл. 950 р., DR 2, 4.
806. SigtryggR, його спадкоємці поставили меморіального каменя 
Аудвальду (Auövaldr), після 1100 р., G/R 195.
807. Sigporn, б. Інґіфаста (Ingifastr) і Торбйорна (I>örbiorn), п. під 
час походу (і /аги), після 1070 р., Vs 27.
808. Sigviör, с. Голмвіда (Holmviör) (із Гьоґстени) і Ґюрід (Gyriör), 
бр. Гані (Hani) і Торбйорна (I>örbiom), бл. 1050 р., Sö 116.
809. Sigviör, б. Інґіфаста (Ingifastr), «він загинув у Голмґарді 
(Новгороді), командир корабля (skceiöar visi) разом зі своєю 
командою*, до 1050 р., Sö 171.
810. Sigviör, с. Інґвара (Ingvarr) (І) і Фастві (FastvI), бл. 1050 р., 
U 309.
811. Sigviör, с. Відіарва (VidiarfR), після 1050 р., U 978.
812. Sigviör, с. Віфаста (Vlfastr), бр. Ґюрід (Gyriör) і Сіґфаста (Sig- 
fastr), бл. 1041 р., U 623.*
813. Sigwaldi, бр. Гюрта (Єуфг), бл. 1000— 1050 pp., DR 62.
814. Sigulfä, бр. Соті (Söti), ч. Ґюрід (Gyriör), б. Асмунда (Äsmundr)
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і £ ------ iR , він був членом дружини Лові (Lòfi) (liö), після
1070 р., U 479.
815. Sinfajiur, див. Foear-Äsmundi, бл. 1020— 1060 pp., Sö 110.
816. Skagi, с. Ґоді (Goöi), різьбяр рун, бл. 850 р., Sm 144.
817. Skalli, с. Андветта (Andvettr)i Ґіллауґ(СіІІаі^), бр. Лівстейна 
(Llfstaeinn) і Сіббі (Sibbi), XI ct., U 173.

Skaröi, див. також Skarpi
818. Skaröi, б. Бяльві (Bjalfi), поставив йому каменя до 1000 р., 
NYR 244.
819. Skaröi, с. Ейвінда (0yvindr), бр. Гальвдана (Halfdan) і Сп’юті 
(Spiüti), п. з Інґваром (Ingvarr) у Серкланді у 1041 р., Sö 131.
820. SkarfR, б. (Г)Родлейва ((H)RöölaeifR), вирушив разом з 
Інґваром (Ingvarr) у 1041 р., Sö 107.
821. Skäri, с. Отрюґґа (ÖtryggR), бр. Ґудмунда (Guömundr), Карі 
(Käri), Кнута (Knütr) і Свертінґа (SvaertingR), бл. 1050 р., Sö 217.
822. Skarpi, дружинник (hempoegi) Свейна (Svaeinn), К. Д. (п. 1014р.), 
вирушив на захід, але п. у Гедебю, DR3.
823. Skógr, різьбяр рун, бл. 1000 р., NYR 213.
824. Skopti, с. Валі (Vali), бр. Фінна (Finnr), бл. 1050— 1100 рр., 
NYR 29.
825. Skrauti, Біллінґ (BillingR) поставив йому каменя, бл. 900 р., 
Сконе/J 29.
826. Sküli, бр. Фолкі (Folki) і Гусбйорна (Hüsbiom), після 1050 р., 
U 614.
827. SkoeröiR, п. «в А. у війську» (pingaliö?); Ейбйорн (0уЬіогп) 
поставив йому каменя, до 1030 р., Sö 160.
828. Slagvi, с. Ґудлейва (GuölaeifR), п. на сході в Хорезмі (Karusm), 
після 1041 р., Vs 1—2.

[Slööi = давньоруськ. Слудьа, 945]
829. Slööi, компаньйон Альбота (Alböö), член фризької гільдії (gil- 
di), бл. 1050 р., U 391.
830. Slööi, с. Ауда (Auöar), XI ct., Sö 327.
831. Sluta, fslagi Есбйорна OEsbiom), поставив йому каменя і 
спорудив міст, XI ct., Vg 182.
832. Smiör, с. Гертруди (Навфгйбг), бр. Гальвборінна (Halfborinn), 
«добрий droengR», бл. 1050 р., 01 28.
833. Smiör, с. Вікінґа (VlkingR), «найкращий droengR», XI ct., U 802.
834. SniriR, бл. 1000 р., U 5.
835. Solfa, с. Олава (ÖlafR), зустрів смерть на заході, бл. 1000 р., 
Sö 53.

Soti, див. також Söti
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836. Soft-, людина Аллі (Alii) Блідого, різьбяр рун, бл. 850—950 pp., 
DR 209.
837. Soti, с. Асґота (Asgotr), бр. Елева (ElefR), поставив каменя 
своєму братові, бл. 900—940 pp., DR 202.
838. Söti, бр. Сіґульва (SigulfR), після 1070 p., U 479.
839. Soti, б. Торда (І>офг), бл. 940— 1000 pp., DR 227.
840. Spiallbuói, вождь в A., XI ct., Vs 5.
841. Spiallbuói, c. Бйорна (Biom) й Ґіслауґ (Gislaug), бр. Ґейрі 
(Gaeiri), Голмфаста (Holmfastr), Інґвара (Ingvarr) і Тяґна (l»iagn), 
після 1050 p., U 363.
842. Spiallbuói, с. Гельґі (Haelgi) й Руни (Runa), бр. Андветта 
(Andvettr), Раґнара (Ragnarr) і Свейна (Svaeinn), ч. Сіґріт (Signer), 
п. у Голмґарді (Новгороді) в церкві Олава Святого, бл. 1070— 
1080 pp., U 687.
843. Spiüt з Кюли, ч. Сіґрід (Sigriör), б. Альріка (AlrlkR), «він 
був на заході, штурмував і брав міста», бл. 1020 p., Sö 101, 
106.
844. Spiati, с. Ейвінда (0yvindr), бр. Гальвдана (Halfdan) і Скарді 
(Skaröi); разом з Гальвданом він поставив каменя їхньому братові 
Скарді (Skaröi); бл. 1041 p., Sö 131.
845. Sparla, с. Естена (0sten), skipari Есбйорна Нефа (ЛібЬіогп 
Naef), бл. 940— 1000 pp., DR 218.
846 . ----- stain, с. Беґліра (BaegliR), бл. 1041 p., Sö 96.
847. Star, встановив камінь у пам’ять про Сацура (Sazur), бл. 
940— 1000 pp., DR 110.
848. Starkarr, с. Ґейрі (GaeiRi), бр. Ґісла (GTsl) і Гьорварда (Ніог- 
varör), до 1035 p., U 669.
849. Steinarr, бр. Ґаута (Gautr), прибл. після 1000 p., NYR 223.
850. Steinarr, б. Торґерд (I>orgerör), бл. 950 p., Гебріди/ J 76.
851. StikuR, б. Ейвінда (Oyvindr), бл. 800 p., Ög 8.
852. Stödi, бр. Сіґдьярва (Sigdiarfr) і Ейст-Ульва (jEist-UlfR), 
встановив разом із Сіґдьярвом камінь на честь Ейст-Ульва, 
XI ct., U 968.
853. Stori, б. Вікінґа (VlkingR), XI ct., Sö 269.
854. Stulnuf)>i, встановив камінь на честь свого батька, «мо
гутнього високородного pcegn-a*, XI CT.,Vg 108.
855. Styrbiom, с. Інґіґер (IngigéR), бр. Голміра (HolmiR), Стюрлауґа 
(StyrlaugR) і Торкелля (I>orkell); добрий poegn, п. на Східному шляху 
(Austrvegr) разом зі своїм братом Торкеллом, бл. 1050 p., Sö 34.
856. StyrlaugR, с. Інґіґер  (IngigeR), бр. Голмба (HolmbR), 
Стюрбйорна (Styrbiom) і Торкелля (l>orkell), спорудив зі своїм
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братом Голмбом камінь на честь своїх братів, Торкелля і 
Стюрбйорна, бл. 1050 p., Sö 34.

[Styrr = давньоруськ. Стир, 945]
857. Styrr (?), с. Ліута (Liütr), styrimaör, бр. Акі (Äki), «ходив до 
грецьких гаваней, п. удома», XI ct., U 1016.
858. Stoeinbiorn, бр. Голмстейна (Holmstaeinn) і Ейста (iEistr), XI ст., 
U 780.
859. Stoeinfriör, стр. (?) Бйорна (Віогп) і Ґіслі (Glsli), бл. 1050 p., 
U 611.
860. Stmnfrxör (див. Ейстейн (0ystaeinn), с. Ґуннара (Gunnarr)), 
XI c t . ,  U 419.
861. Stoeinhildr, др. Відбйорна (Vlöbiom), бл. 1050 p., U 956.
862. Stoeinkoetill, різьбяр рун, XI c t . ,  Sö 54.
863. Stoeinn, різьбяр рун, бл. 1050 p., Ємтланд/L 1085.
864. Stoeinn, б. Фуллгуґі (Fullhugi) і Торкелля (fcorkell), XI c t . ,  U 145.
865. Stoeinn, с. Тості (Tosti) з Вансти, бр. Свейна (Svaeinn), бл. 
1041 p., Sö 254.
866. Stoeinn, род. Есгейда (jEshaeiör), XI c t ., Sö 139.
867. Stoerkarr, c. Ґейрі (GaeiRi), XI c t .,  U 668, 669.

[StoöingR=давньоруськ. *Студек- > присв. форма Студек-ов, 945]
868. SteöingR, б. Арні (Ami), Тіальві (I>ialfi) і Орьокії (Örökia), XI ст., 
U 948.
869. Sufar, б. Асґейра (ÄsgaeiRR), бл. 1050 p., U 698.
870. SumiR, п. на сході, в гирлі річки (Західна) Двіна, Sö 121.
871. Sunnhvatr, с. Токі (Töki), бр. Ґаутдьярва (Gautdiarfr), Тяґна 
(I>iagn) і Торульва (l>orulfR), бл. 1010— 1030 pp., U 201.
872. —sur, бр. As------ , бл. 1000— 1050 pp., DR 220.
873. Svarthauföi, ч. Торґунн (I>orgunn), б. Анунда (Anundr) і Ейста 
(iEistr), XI ct., U 457, 458.
874. Svoeina (Svena), стр. Ейвінда (0yvindr), бл. 1020 p., Ög 68. 

[Svoeinn = давньоруськ. СвЬнь, 945]
Svoeinn, див. також Swen

875. Svoeinn, різьбяр рун, Ґестрікланд/ R 187.
876. Svoeinn, Інґвар (Ingvarr) встановив камінь на його честь, 
XI ct., U 111.
877. Svaeinn, с . ------ nuir, п. на сході в Греції (ймовірно, варяг),
бл. 1050 p., Sm 46.
878. Svoeinn, с. Асґаута (Äsgautr) hlu, бр. Едкетілля (0ökaetill), 
XI ct., Vg 103.
879. Svaeinn, c. Ґісмунда (Gismundr), п. на сході; його брати (?) 
Сіббі (Sibbi), Ерінмунд (iErinmundr) і Торір (I>öriR) встановили 
каменя йому, після 1050 p. ,  U 225.
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880. Svoeinn, бр. Ґуннара (Gunnar), Гальвдана (Halfdan) і Ульва 
(UlfR), після 1050 р., U 153.
881. Svoeinn, с. Гальвдана (Halfdan) і Голмфрід (Holmfriör), бр. 
Дана (Dan) і Гускарла (Hüskarl), XI c t ., U 240, 241.
882. Svceinn, дядько Гедінн (Heöinn), XI c t ., Sö 165.
883. Svoeinn, бр. Діярва (DiarfR), Ґейрг’ялма (GaeiRhialmR), 
Йоґейра (IögaeiRR), Орьокії (Örekia) і Вігі (Vigi); «він помер на 
Ютланді на шляху до Англії», бл. 1010— 1020 pp., U 539.
884. Svoeinn, с. Гельґі (Haelgi) і Руни (Rüna), бр. Андветта 
(Andvéttr), Раґнара (Ragnarr) і Спяллбуді (Spiallbuöi), бл. 1070— 
1080 pp., U 687.
885. Svoeinn (II), с. Ярлабанкі (Iarlabanki) (І) і Фастві (FastvT), ч. 
Інґітори (IngiJ)öra), б. Торіра (I>öriR) і Торстейна (Mrstaeinn), п. 
бл. 1070 р. у Греції, U 104, 150.
886. [Було пропущено]
887. Svoeinn, ч. Інгітори (Ingi[)öra), б. Торіра (fcöriR) і Торстейна 
(I>örstaeinn), був у Греції, бл. 1070 р., U 104.
888. Svoeinn, ч. Кетільой (Kaetiley), б. Андветта (Andvéttr) і Ґердара 
(Gaeröarr), бл. 105.0 р., U 80.
889. Svoeinn, ч. Раґни (Ragna), б. Раґнборґ (Ragnborg) і Сефи (Sefa), 
«він вирушив на захід разом із Кнутом» (п. 1035 р.), Sö 14.
890. Svoeinn, ч. Сіґрід (SigrTör), «він часто плавав / у Земгаллен/ 
на дорогому knarr / довкола о. Домеснес» (Латвія), бл. 1020— 
1060, So 198.
891. Svoeinn, с. Тості (Tosti) із Вансти, бр. Стейна (Staeinn), бл. 
1041 р., Sö 254.
892. Svoeinn, с. Тори (І>ога), п. на заході, бл. 1020 р., Ög 83.
893. Svoeinn, ч. Торґерди (fcorgaerör), б. (?) командира Фрьойґейра 
(FreygaeiRR), Орма (OrmR) і Ормульва (OrmulfR), до 1050 р., 
U 518.
894. Svoeinn, с. Вікінґа (VikingR), встановив разом зі своїми 
братами, Гальвданом (Halfdan) і Свейном (Svaeinn), і сестрою 
Торою (I>öra) каменя їхньому батькові та їхньому братові poegn, 
XI c t ., U 34.
895. Svoeinn (І), c. Ейстейна (0ystaeinn) (із Бробю) та Естрід 
(iEstrlör), брат Ґаґа (GagR), Інґіфаста (Ingifastr), Інґвара (Ing- 
varr) і Ейстейна (Oystaeinn), бл. 1040 р., U 135.
896. Svoeinn, с. Ейста (iEistr), бр. Асґаута (Äsgautr), Інґібйорна 
(Ingibiorn) та Інґіфаста (Ingifastr), XI c t ., U 181.
897. Svoerri, бр. Ґнаудіманда (Gnauöimandr) і Ескелля (jEskell), п. 
в А. бл. 1050 р., Sö 46.



898. SvartingR, с. Отрюґґа (ÖtryggR), бр. Ґудмунда (Guömundr), 
Карі (Käri), Кнута (Knütr) і Скарі (Skäri), бл. 1050 р., Sö 217.
899. Swen, с. Баллунґа (BallungR),4. Кати (Каіа),«найвидатніший 
pcegn», бл. 1000— 1050 pp.,D R277.
900. Swen, с. Гаральда (Haraldr), K. Д., 980—1014 pp., DR 1, 3.
901. Swen, родич (kims-) Асґота (Asgotr), бл. 940— 1000 pp., 
DR 90.
902. Swen, разом з Торґотом (Dorgotr) насипав kumbl-i на честь 
Манні (Manni) і Свені (Sweni), бл. 1000— 1050 pp., DR 337.
903. Sweni, с. Тості (Tosti) Розумного, п. у Лондоні разом з Манні 
(Manni), бл. 1000— 1050 pp., DR 337, 338.
904. Swipingr, пор. Горнборі (Hornbori), бл. 800—900 pp., DR 250.
905. Sygreör, із Мори (Mora), с. Голмґейра (HolmgaeiRR) із Бро, 
до 1050 р., Sö 101, U 617.
906. Säbiorn, б. Герлейва (Haerlaeif) і Торґерд (l>org®rör), командир 
корабля у поході Інґвара у 1041 р. (до Серкланду [?] askalat), 
U 439.
907. Solsi, бл. 850 р„ Ög 43.
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908. Tafoeistr, поставив каменя своєму братові, бл. 1050 р., 
U 722.
909. Tafceistr, XI c t . ,  U 467.
910. Tobbi, с. (?) Вібурґи (Wiburg), бр. Ревни (Raefna), бл. 940—
1000 pp., DR 30.

Tofa, див. також Töfa
911. Töfa, др. Гемінґа (HaemingR),M. Ґуннара (Gunnarr), бл. 1020— 
1050 pp., U431.
912. Tofa, д. Містівоя, К. ободритів, др. Гаральда Ґормссона 
(Harald Gormsson), К. Д., 940—985 pp., DR 55.
913. Tofa, m . Токі (Toki), др.(?) Аббі (Abbi), бл. 940— 1000 pp., 
DR 143.
914. Tofa, др. Томі (Tomi), бл. 1000— 1050 pp., DR 98.
915. Tofa, m . Тості (Tosti), бл. 1000— 1050 pp., DR 78.
916. Töfa, д. маршала Врая (Vräi) (до 1029 p.), Sm 76.

Tofì, див. Rafnunga-Tofi
917. Tofì, землеуправитель (bryti), поставив каменя Торґунн 
(t>orgunnr), управителевій жінці, бл. 940— 1000 pp., DR 40.
918. Tofì, skipari, йому і його товаришу Тіріру (l>iriR) невід, 
встановив каменя, бл. 1000— 1050 pp., DR 82.
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919. Tofi, поставив каменя своєму компаньйонові Умону (UmonR), 
6л. 1000— 1050 рр„ DR316.
920. Tofi, с. Кіту (Kitu), поставив каменя своєму компаньйонові, 
вихованцю Торґню (l»orgnyR), бл. 940— 1000 рр., DR 125.
921. Tofi, бр. smiór Тості (Tosti), п. на сході, бл. 1000— 1050 рр., 
DR 108.
922. Tofi (або Toki), б. Есбйорна (/Esbiom), бл. 980—990 рр., DR279.
923. Тока, др. Вікінґа (VlkingR); їхні діти, імена яких невідомі, 
поставили їм каменя, XI ст., U 175.

[Toki = давньоруськ. Туш ,  1067, 1078]
Toki, див. також Такі і VìkingR Toki 
Toki, див. Tofi, б. Есбйорна (/Esbiom)

924. Toki, побудував церкву в Лунді, бл. 1000—1050 рр., DR315.
925. Toki, командувач; його huskarl-и звалися Eppa (/Erra) і 
Есбйорн (/Esbiom), бл. 1000— 1050 рр., DR 296, 297.
926. Такі, разом з братом встановили камені своїм братам; один п. 
на заході, другий — на сході, бл. 1020— 1060 рр., Vg 197.
927. Toki, разом з Ґінною (Ginna) встановив Лондонський камінь, 
бл. 1000— 1050 рр., DR412.
928. Toki, smiór, встановив каменя Торґіслу (forgisi), с. Ґудмунда 
(Gujmiundr), який «дарував йому золото і свободу», бл. 1000— 
1050 рр., DR 58.
929. Toki, smiór (той самий, що вище, DR 58?), встановив каменя 
Ріфлі (Rifli), с. Есґіра Бйорна (/Esgir Biom), бл. 1000— 1050 рр., 
DR91.
930. Toki, с. Аббі (Abbi), бл. 940— 1000 рр., DR 56.
931. Toki, с. Аси (Asa), DR 219.
932. Toki, с. Бюсії (Bysia); встановив разом зі своїм братом Тордом 
(І>огдг) каменя їхньому батьку, бл. 1050 р.. So 49.
933. Toki, с. Фратульва (Frajnilfr), бр. Броті (BroJjiR), бл. 1000— 
1050 рр., DR 343.
934. Такі, б. Гаутдьярва (GautdjarfR), Суннгвата (Sunnhvatr), Тяґна 
(I>iagn) і Торульва (I>6rulfr), п. у Греції, бл. 1010— 1030 рр., U 201.
935. Toki, с. Горма (GormR), командир, «милостивий господар» 
(drotłiń) Ескіла (iEskil): «він не утік під Уппсалою» (Фюриська 
битва, бл. 980—990 рр.), DR 295.
936. Toki, с. Гакланґа (HaklangR) і Аси (Asa), бл. 940— 1000 рр., 
DR 219.
937. Toki, с. Лутаріса (Lutaris), поставив каменя Асті (Asti), 
своєму синові, бл. 940— 1000 рр., DR 145.
938. Toki, бр. Нафні (Nafni), п. на заході, бл. 1000— 1050 рр., DR266.



939. ТШ, бр. Рьода (Reôr), він бився добре, п. в Оланді (?), XI ст., 
Ôg 104.
940. Toki, с. Тови (Tofa), успадкував майно від Аббі (Abbi), бл. 
940—1000 pp., DR 143.
941. Toki, б. Торґіра (ï»orgir) і Мулі (Muli), бл. 1000— 1050 pp., 
DR 121.
942. Toki, с. Торґісла (forgisi), бл. 940— 1000 pp., DR 53.
943. Toki, бр. Есбйорна (Æsbiom), DR 297.
944. Toïa (або Толі?), насипав kumblA сину Крока (KrokR), бл. 
940—1000 pp., DR 106.
945. Tola з Ґріпсгольма, друга жінка Емунда (Emundr), К. Ш., 
1050— 1060 pp., м. Гаральда (Haraldr), «брата Інґвара (Ingvarr)», 
і дочки; поставила каменя своєму синові, 1041 p., So 179.
946. Tola, м. Ґейра (GæiRR), до 1050 p., Vg 61.
947. Toit, б. Інг’яльда (Ingialdr), «дуже знатного drœngR-л*, 
поставив йому каменя, бл. 1000— 1050 pp., DR 94.

Toli, див. Tola
948. ToliR, управитель (bryti) Гакона (Hàkon), K. Ш. (1068— 1080), 
на Родрі (Родені), ч. Ґюлли (Gylla), U 11.

Tomi, див. також Tummi
949. Tomi, поставив каменя своєму компаньйону------ RA, бл.
1000— 1050 pp., DR 270.
950. Tomi, бр. Гунвіта (HunwiJjr), поставив йому каменя, бл. 
1000— 1050 pp., DR 276.
951. Тоті,ч. Тови (Tofa), pœgn, його жінка поставила йому каменя, 
бл. 1000— 1050 pp., DR 98.
952. Tonna, ар. Брама (BramR), поставила йому каменя, бл. 1000— 
1050 pp., DR 291.
953. Tosti, Скйоґлар-Тості (Skqglar-Tósti), взяв данину в Англії, 
кінець X ст., U 344.
954. Tosti, smidr Ас віта (Aswifjr), бл. 1000— 1050 pp., DR 108.
955. Tosti, дружинник Ацура Саксі (Azur Saxi), разом з Гофі (Hofi) 
і Фрьобйорном (Frobiom), бл. 1000— 1050 pp., DR 68.
956. Tosti з Вансти, ч. (?) Альфгільд (Alfhildr), б. Свейна (Svæinn) 
і Стейна (Stæinn), п. з Інґваром (Ingvarr), 1041 p., Sô 254.
957. Tosti Розумний, б. Свені (Sweni), «дуже знатний земле
власник» (bondi), бл. 1000— 1050 pp., DR 338.
958. Tosti, с. Тови (Tofa), hib------a drœngR, бл. 1000—1050 pp., DR78.
959. Tryn, різьбяр рун, бл. 1050 p., Ємтланд/L 1085.
960. Ttaku------ iR, Аса (Asa) поставив йому каменя, huskarl Saga
totis, бл. 1000— 1050 pp., DR 154.
21*
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961. Титті, бр. Ассура (Assurr), бл. 1050 р., Sm 42.
962. Twaeggi, род. (?) Ґюрта (Gyrj>r) і Фрьостена (F rosten)^ . 1000— 
1050 pp., DR 62.
963. Twaeggi Неп, род.(?) Тови (Tofa), бл. 1000— 1050 pp., DR 98. 

І>

964. Piagn, с. Бйорна (Biom) і Ґіслауґ (GTslaug), бр. Ґейрі (Gaei- 
Ri), Голмфаста (Holmfastr), Інґвара (Ingvarr) і Спяллбуді (Spiali- 
buöi), «п. за кордоном» після 1050 р., U 363.
965. Piagn, с. Гері (Наегі), XI ст., Sm 71.
966. Piagn, с. Токі (Töki), бр. Ґаудьярфа (GaudiarfR), Суннгвата 
(Sunnhvatr) і Торульва (i>örulfR); брати поставили каменя своєму 
батьку, бл. 1010— 1030 pp., U 201.
967. Piagn, с. Вікінґа (VlkingR), брати (Гальвдан [Halfdan] і Свейн 
[Svaeinn])Ta сестра (Тора [ї>ога]) поставили йому каменя, XI ст., 
U 34.
968. Pialfi, б. Банкі (Banki), ч. Голмлауґ (Holmlaug), бл. 1041 р., 
U 778.
969. Pialfi, с. Ґаґа (GagR), бр. Гальвдана (Halfdan), бл. 1070 р., U 925.
970. Pialfi, с. Стьодінґа (StedingR), бр. Арні (Ami) та Орьокії 
(Örekia), XI c t., U 948.
971. Pialfi, дядько Вікінґа (VlkingR), поставив йому каменя, 
XI ct., U 681.
972. Pialfi, бр. Верінґа (Väringr), який поставив йому каменя; 
Тіяльві (l>ialfi) був воїном і служив Кнуту Великому, 1014— 
1035 pp., Ög 111.
973. PioögeiRR, с. Тьйодмунда (I>iöömundr), бр. Ґудлейва (GuölaeifR) 
і Карла (Karl); брати поставили каменя своєму батькові, бл. 1050 р., 
Єрвста, Ґевле.
974. Piöömundr, б. Тьйодґейра (l>iöögaeiRR), Ґудлейва (GuölaeifR) 
і Карла (Karl), бл. 1050 р., Єрвста, Ґевле.
975. PiöörikR, Теодорік Великий, К. остроґотів в Італії (п. у 526 р.), 
бл. 840 р., Ög 136.
976. PiriR, skipari, йому і Тові (Tofi) невід, поставив каменя, бл. 
1000— 1050 pp., DR 82.
977. PiuöulfR, с. Боі (Böi), бр. Фарульва (FarulfR), XI c t., Sö 148.
978. Piupburg/n чоловік був Ґутфріт (Gu[)fri{)r), бл. 800—900 рр., 
DR 188.
979. Рійдг, товариш (ßlagi) Бйорна (Biorn), XI c t., Vg 122.



980. Piupwi (жінка), замовила камінь на честь Отінкора (Сфіпког), 
який повинен «вживати kumbl добре», бл. 800—900 рр. (тут 
включено відому Ґьорлевську абетку), DR 239.
981. Pioelfi, drangR Кнута Великого, К. Д. і А., 1014— 1035 рр., 
бр. Верінґа (VäringR), Ög 111.

[Pölfr = давньоруськ. *Тулб- > присвійна форма Тулб-ов, 945]
982. Pölß., компаньйон Асмунда Ліппі (Asmundr Lippi) та Ульва 
(UlfR). бл. 1000— 1050 рр., DR 329.
983. Polfr, бр. Раті (RaJ>i), бл. 1000— 1050 рр., DR 77.
984. Por,освятив кшШЛ, бл. 940—1000 pp.,DR110;6fl. 1000—1050 рр., 
DR 220.
985. Por-----, б. 0[дда?] (0[ddr?]), п. в А., бл. 1050 р., Sm 29.
986. Póra, др. Ґейрмунда (GsiRmundr), «дуже знатного Pcegn-а», 
XI c t ., Vg 115.
987. Pöra, м. Свейна (Svasinn), бл. 1020 p., Ög 83.
988. Рога, a- Вікінґа (VlkingR), стр. Гальвдана (Halfdan), Свейна 
(Svaeinn) і Тяґна (l>iagn), XI c t ., U 34.
989. Pöra, др. Епіра (0piR), бл. 1030 р., Sö 137.
990. Póraldr, с. Енґлі (Engli)3 Опланду (Норвегія), п. у Вітагольмі 
(Вітичеві), під Києвом (Україна), бл. 1050 р., NYR 62.
991. Porbergr Erlendsson, із Бергена, ч. Ґуннвйор (Gunnvgr), 
поставив їй каменя, бл. 1150— 1200 рр., NYR 287.

[Pörbiorn = давньоруськ. Турьберн, 945]
Porbiorn, див. також Porbiqrn, Pörbiorn

992. Pörbiorn, різьбяр рун (напр., братам фризької Гільдії), XI ст., 
U 379, 391, 467.
993. Pörbiorn, б. Альвера (AlvéR) та Інґ’яльда (Ingialdr), «він 
довгий час був на заході», бл. 1030 р., Sö 159.
994. Pörbiqrn skàld, із Роґаланду, б. Сейма-Торіра (Seim-fcórir), 
бл. 970 р., NYR239.
995. Pörbiorn skäld, різьбяр рун, U 29, 70, 379, 391, 532.
996. Pörbiorn, ч. Ґюти (GyJ)a), «дуже високородний poegn», бл. 
1000— 1050 рр., DR 99.
997. Pörbiorn, с. Голмвіда (Holmviör)i Порід (Gyrlör) із Гьоґстени, 
бр. Гані (Hani) та Сіґвід (Sigviör), п. з Інґваром (Ingvarr) у 1041 р., 
Sö 105, 116; U 623.
998. Pörbiorn, с. (Г)Рута ((H)Rütr)), бр. Торстейна (l>örstaeinn), п. 
(імовірно) з Інґваром (Ingvarr) у 1041 р., Sö 360.
999. Pörbiorn, с. Іґулла (Igull) і Ернві (Лїгпуі), бр. Інґітори 
(IngiJjöra), бл. 1070 р., U 151.
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1000. Porbiorn, с. Рунульва Хитрого (RunulfR), бл. 940— 1000 pp., 
DR 161.
1001. Pörbiorn, c. Сіґторна (Sigmom), бр. Інґіфаста (Ingifastr), після 
1070 p., Vs 27.
1002. Pörbiorn, бр. Сіґвата (Sighvatr), Сіґстейна (Sigstaeinn), 
Торґріма (I>örgrimR) і Ерінмунда (jErinmundr), після 1050 p., 
U 180.

[l>orör = давньоруськ. Турьд , 945]
Porör, див. також Porör i Porpr

1003. Porör, різьбяр рун, XI c t ., Sö 82.
1004. Porör, п. в A., бл. 1050 p., Sm 27.
1005. Porör, зі Стафі, зробив двері в церкві в Рінґсакері, бл. 
1050 р., NYR 29.
1006. Porör, бл. 1000 р., NYR 417.
1007. Porör, с. Бюсії (Bysia), бр. Токі (Töki), бл. 1050 р., Sö 49.
1008. Porör, с.Фундінна (Funöinn), бр. Есбйорна (jEsbiom), XI ст., 
Vg 157.
1009. Porör, с. Інґіфаста (Ingifastr), бр. Ярла (lari), Інґімунда (Іп- 
gimundr) і Віґбйорна (Vigbiom), бл. 1070 р., U 922.
1010. Pörfastr, бр. Діси (Dlsa), шурин Гелґульва (HaelgulfR), п. на 
♦Західному шляху», до 1050 р., Sö 352.
1011. Porfìnnr, б. д., NYR 6.

[Pörfriör = давньоруськ. Тургбрид, 945]
1012. Porfrip, м. Асґьота (Äsgetr) і Ґьоті (Goti), бл. 1041 p.,Ög 
155.
1013. Porgerör, п. під Стейнаром, бл. 950 р., Гебріди/ J 76.
1014. PorgiRM us, спорудив з Толою(То1а)(або Толі?) та іншими 
китЬІЛ на честь сина Крока (KrokR), бл. 940— 1000 pp., DR 106.
1015. PorgiR, с. itinkil, бл. 1000— 1050 pp., DR 298.
1016. PorgiR, с. Токі (Toki), бр. Мулі (Muli), бл. 1000— 1050 рр.,
DR 121.

Pörgils, див. також Porgisi
1017. Pörgils, бр. Андветта (Andvèttr)i Ty^(Hugi),6. (?) Б ’ярнлауґ
(BiamlaugR), п. з Інґваром (Ingvarr) (?) у 1041 р., Sö 287.
1018. Porgisi, б. Токі (Toki), бл. 940— 1000 pp., DR 53.
1019. Porgisi, с. Гутмунда (Gu^mundr), подарував Токі (Toki) smiör 
«золото і свободу», бл. 1000— 1050 pp.,DR58.
1020. PorgnyR, Тофі (Tofi), Kitu-син поставив каменя своєму ком
паньйону, названому сину Торґнюра (l>orgnyR), бл. 940— 1000 рр., 
DR 125.
1021. Porgotr, разом зі Свеном (Swen) зробив китЬІЛ на честь
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Манні (Manni) і Свені (Sveni), які п. в Лондоні, бл. 1000— 1050 рр., 
DR 337.
1022. PörgnmR, бр. Сіґвата (Sighvatr), Сіґстейна (Sigstaeinn) і 
Ерінмунда (iErinmundr), після 1050 р., U 180.

Porgunn, див. також Porgunnr
1023. Porgunn, др. Свартгаувді (Svarthauföi), м. Анунда (Anundr) 
і Ейста (jEistr), XI c t .,  U 459.
1024. Porgunnr, др. управителя; Тові (Той) встановив камінь на 
її честь, бл. 940— 1000 pp., DR 40.
1025. PörgceiRR, поставив каменя своєму дядькові Ассуру (As- 
surr), бл. 1010 р., Ög 81.
1026. PörgceiRR, с. Форкунна (Forkunnr), XI c t ., U 126.
1027. Pörgcerör, др. (?) Свейна (Svaeinn), м. (?) Фрьойґейра (Frey- 
gaeiRR), Ормейра (OrmaeiRR) і Ормульва (OrmulfR), бл. 1050 p., 
U 518.
1028. Pörgcerör, д. командира Себйорна (Sàèbiom), стр. Герлейва 
(Haerlaeif), XI c t ., U 439.
1029. Pörgcerör, m . Ейста-Ульва (jEist-UlfR), XI c t ., U 968.

[PöriR = давньоруськ. Тури, 980]
Pórir, див. також PöriR і PoriR; див. також Seim-Pórir

1030. PoriR, п. в Ересунді з Ескілем (iEskil), бл. 940— 1000 рр., 
DR 117.
1031. PoriR, різьбяр рун, бл. 940— 1000 рр., DR 85.
1032. PöriR, різьбяр рун, бл. 1041 р., U 1143; Sö 34—35.
1033. PoriR, бр. Енраті (Enra{)i), встановив каменя своїй матері, 
чия смерть була «найтяжчим лихом для її сина*, бл. 940— 1000 рр., 
DR 114.
1034. PöriR, с.(?) Ґісмунда (Gismundr), разом із Сіббі (Sibbi) та 
Ерімундом (yErimundr) поставили каменя Свейну (Svaeinn), після 
1050 р., U 283.
1035. Pórir, разом з Гальвардом (Hallvarör) поставив каменя Ульву 
інн рауді (Ülfr inn rauöi) «через дванадцять зим після того, як Нор
вегія стала християнською», тобто в 1008/1009 p.,NYR449.
1036. Pórir, с. Гьорда (Hgrör), ч. Асґерд (Äsgerör), поставив каменя 
їй, бл. 1000 р., NYR 225.
1037. PoriR, компаньйон (felagi) Карла Доброго, бл. 1000— 1050 рр., 
DR 127; Vg 112.
1038. PöriR, б. Уфейґа (ÖfaeigR), бл. 870 р., Гельсінґланд/ L 1065.
1039. PöriR, с. Свейна (Svaeinn) та Інґітори (IngiJ)öra), онук 
Ярлабанкі (Iarlabanki) (І)), бр. Торстейна (>örstaeinn), п. у Греції, 
бл. 1070 р., U 104.
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1040. PöriR, бр. невід., який встановив камінь на його честь; 
styrimaör, до 1030 p., Sö 161.

Porkelly див. також Porkil
1041. Porkelly різьбяр рун, XI c t ., Ög 81.
1042. Porkelly Струт Гаральдссон інн гаві (Strut Haraldsson inn 
hävi), данський командувач в Англії» взяв данину в 1012 p./U 344.
1043. Porkelly брат фризької Гільдії (g ild i)9 XI c t ., U 379.
1044. Porkelly б.(?) Б ’ярнлауґ (BiamlaugR), XI c t ., Sö 287.
1045. Porkelly б. Дьярва (DiarfR) і Віґдьярва (VlgdiarfR), могутній 
pcegn, XI c t .,  Sö 112.
1046. Porkelly б. Ґунні (Gunni), XI c t ., Vg 40.
1047. Porkelly  c. Інґіґера (IngigéR), бр. Голмба (HolmbR), 
Стюрбйорна (Styrbiom) і Стюрлауґа (StyrlaugR); добрий pcegn, п. 
зі своїм братом Стюрбйорном (Styrbiorn) на Східному шляху 
(Austrvegr), бл. 1050 p., Sö 34.
1048. Porkelly с. Стейна (Staeinn), бр. Фуллгуґі (Fullhugi), XI c t ., 

U 145.
1049. Porkelly c. Вікінґа (VlkingR), «народжений власником ööal», 
до 1050 p., Sö 54.
1050. P o rk ily  поставив каменя своєму батьку, бл. 940— 1000 pp., 
DR 132.
1051. P o rk ily  с. Рунульва (RunulfR) Хитрого, бл. 940— 1000 pp., 
DR 161.
1052. P o rk ily  c. Торта (1>офг), збудував міст у пам’ять про свого 
брата Враґі (Wragi), бл. 1000— 1050 pp., DR 269.
1053. PorlakRy бр. Гофі (Hofi) і Рітіра (RiJjiR), бл. 940— 1000 pp., 
DR 160.
1054 P orloeifR y  із Рослаґена, один із різьбярів Пірейського лева, 
бл. 1050 p., див. с. 387.
1055. Pormoör, sviöandi, бл. 1050 p., NYR 273.
1056. Рогтодгу с. Тормода свіданді (fcormoör sviöandi), бл. 1050 p., 
NYR 273.
1057. Р огт одгу  б. Тронда (l>róndr), бл. 1000 p., NYR 245.
1058. Pormundry  він може «вживати kumbl»,  бл. 800—900 pp., 
DR 211.

Porstenу див. також Pörstceinn 
[Pörstceinn = давньоруськ. ФурьстЬНу 945]

1059. Pörstceinnу імовірно, род. Тості (Tòsti) з Вансти; Свейн 
(Svaeinn) і Стейн (Staeinn) спорудили йому каменя; він, імовірно, 
був разом з Інґваром (Ingvarr) у 1041 p., Sö 254.
1060. Porsteny б. Калі (Kali), «дуже високородний poegn»y у 1000— 
1050 pp., DR 130.
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1061. Pórstoeinn, б. (?) Феа-Асмунді (FaeaR-Àsmundi) (?) (або: 
Sinfafrur?), мандрував до Сеймґаліру(?), 1020— 1060 рр., So 110.
1062. Pórstoeinn, бр. Бйорна (Biom) і Вікінґа (VikingR),XI ст., Vg 17.
1063. Pórstoeinn, с. Ґербйорна (GaeRbiom), ч. Кетільой (Kaetiley),
б. Ерінмунда (jErinmundr) (ідентичний Торстейнові (l>órstaeinn), 
командувачу, б. Бйорна (Віогп) і Кетіля (Kaetill)?, So 338); купив 
ферму у Веді, розбагатів у Ґардах (на Русі), бл. 1050 р., U 209,
360.
1064. Pórstoeinn, бр. (Г)Родвісла ((H)RòòvTsl), бл. 1050 р., G 135.
1065. Pórstoeinn, с. (Г)Рута ((H)Rutr), поставив каменя своєму 
братові Торбйорну (l>òrbiom), бл. 1041 р., So 360.
1066. Pórstoeinn, б. Гефніра (HaefniR), поставив каменя своєму 
синові, після 1050 р., So 55.
1067. Pórstoeinn, ч. Кетільой (Kaetiley), б. Бйорна (Віогп) і Кетіля 
(Kaetill), бр. Анунда (Anundr), командувача (lidsforungi), п. у битві 
на сході, в Ґардах (на Русі), бл. 1050 р., So 338.
1068. Pórstoeinn, с. Свейна (Svaeinn) та Інґітори(Ь^ф0га),бр. Торіра 
(MriR), бл. 1070 р., U 104.
1069. Pórstoeinn, с. Вікінґа (VlkingR), XI ст., So 54.
1070. Porpr, різьбяр рун, бл. 1000— 1050 рр., DR 99.
1071. Porpr, с. Соті (Soti), бл. 940— 1000 рр., DR 227.
1072. Porpr, б. Торкіла (l>orkil) і Враґі (Wragi), бл. 1000— 1050 рр., 
DR 269.

PorulfR, див. також PórulfR
1073. PorulfR, дружинник (hempoegi) Свена (Swen) (І), К. Д., 984— 
1014 рр., DR 1.
1074. PórulfR, с. Токі (Tòki), бр. Ґаутдьярва (GautdiarfR), 
Суннгвата (Sunnhvatr) і Тяґна (I>iagn), бл. 1010— 1030 рр., U 201.

Porwi, див. також PyrvT
1075. Porwi, др. Ґорма (Gormr), К. Д. (п. 945 р.), DR 41, 42.
1076. Porwi, пані Фундіна (Fundin), Ґрюплі (Grypli)і (Рафнунґа-)Тові 
((Rafnunga-)Tofi), бл. 900—940 рр., DR 26, 29.
1077. Porwi, др. Крока (KrokR) з «відокремлених шведів», 
поставила каменя йому, бл. 940— 1000 рр., DR217.
1078. Porwi, м. Отінкора (OJ>inkor), Ґутмунда (GuJjmundr) і Кі 
huj>ska, бл. 940— 1000 рр., DR 133.

[Próndr- давньоруськ. Труан, 912]
1079. Próndr, б. Тормода (l>ormódr), бл. 1000 р., NYR 245. 

Prydrìkr, див. також PryórTkr
1080. Pryòrikr, б. Ґуннвйор (Gunnvgr), бл. 1040 р., NYR 68.
1081. PryórTkr, б. Улейва (OlaeifR), після 1050 р., So 163.
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1082. Puli, різьбяр рун, XI ст., So 82.
1083. PydiskR, с. Орма (OrmR),6p. Фрості (Frosti),спорудив разом
зі своїм братом міст у пам’ять про свого батька, XI ст., So 22.
1084. PyrvT, др. Аґмунда (Agmundr), X ст., Vg 150.

U

1085. Ubbidì), до бл. 900 р., NYR 139.
1086. Uddi, с. Ґудмара (Guómarr), бр. Ґудбйорна (Guóbiom), до
1030 р., So 164.
1087. Uddi, с. Уфейґа (ÒfaeigR), «дуже добрий droengR», п. під
час походу, XI ст., Sm 48.
1088. UfagR, бр. Ріуска (RiuskR), бл. 1000— 1050 рр., DR 138.
1089. UlfaRR, разом з Ормікою (Ormika) мандрував до Греції, 
Єрусалима, Оланду (?) і Серкланду, після 1050 р., G/R 196.
1090. Ulfhildr,jn. Інґіберґ (Ingiberg), стр. Раґнгільд (Ragnhildr), до 
1050 р., U 215.

Ulfkaell, див. також Ulfkoetill
1091. Ulfkaell, різьбяр рун, до 1050 р., U 161.
1092. Ulfkcetill, с. Ульва (UlfR) (із Скулгамарра) і Ґюрід (Gyriòr), 
бр. Арнкелла (Arnkell), Ґюі (Gyi), Голмдіс (Holmdls)Ta Уні (Uni), 
після 1050 р., U 100, 160, 161, 225, 226.

Ùlfr, див. також UlfR
1093. UlfR, бл. 900—940 рр., DR 70.
1094. UlfR, разом зі своїм невід, бр. брав участь у поході Інґвара
(Ingvarr) в 1041 р., So 281.
1095. UlfR, розфарбував напис на Пірейському леві, вочевидь, 
після 1050 р., див. с. 387.
1096. UlfR, встановив каменя на честь свого компаньйона 
Асмунда Jlinnipa (Asmundr Lippir), разом з Тольвом (I>olfR), бл. 
1000— 1050 рр., DR 329.
1097. UlfR із Барастаді (Боррести), б. Ґейбйорна (GaeiRbiom) і 
Карлсі (Karlsi), діяв в А., зібрав данину Кнута в 1018 р., також 
різьбяр рун, U 161, 336, 343, 344.
1098. Ùlfr [іпп\ гаиді, із Гедемарка, п. «через дванадцять зим
після того, як Норвегія стала християнською» (тобто 1008—
1009 рр.); Topip (I>órir) і Галлвард (Hallvaròr) поставили йому 
каменя, NYR 449 (і NYR V, С. 269—270).
1099. UlfR, із Скульгамарра (Скульгамри), ч. Ґюрід (Gyriór), б. 
Арнкелля (Arnkell), Ґюі (Gyi), Голмдіс (Holmdls), Ульвкетіля
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(Ulfkaetill) та Уні (Uni); його друг Ульв (UlfR) із Барастаді 
поставив йому каменя, бл. 1050 р., U 160, 161, 225, 226.
1100. U lß, бр. Aki (Aki), «дуже високородний drawgÄ», бл. 1000—
1 0 5 0  p p - ,  D R  2 8 8 .

1101. Ülfr, c. Алейва (Àleifr), бл. 1000 р., о. Мен/ J 82.
1102. Ulß., с. Берґвіда (Bergviör) і Гельґи (Haelga), п. з Інґваром 
(Ingvarr) у 1041 р., Sö 9.
1103. Ulß., с. Бйорна (Віогп) і Ґіслауґ (Gislaug), U 363.
1104. Ulß., с. Борґульва (BorgulfR), бр. Гемінґа (HaemingR), 
Гербйорна (Haerbiom) і Несбйорна (Naesbiom), XI c t .,  U 444.
1105. U lß , бр. Ґуннара (Gunnarr), Гальвдана (Halfdan) і Свейна 
(Svaeinn), після 1050 р., U 153.
1106. U lß , б. Ґуннульва (GunnulfR) із Ґредбю, п. з Інґваром 
(Ingvarr) у 1041 р., Sö 108.
1107. U lß , с. ярла Гакона (Häkon) (п. в 1029 р.), діяв в А., 
Sö 260.
1108. U lß ,c . (Г)Рольва ((H)RólfR)i Ейборг(0yboig),бр. Гамунда 
(Hamundr), до 1050 р., Sö 367.
1109. U lß , бр. Оснікінна (Ösnikinn), бл. 1041 р., Sö 335.
1110. U lß , бр. Раґнгільд (Ragnhildr), бл. 850—950 pp., DR 230. 

Ulfrekr, див. також UlfrikR
1111. Ulfrekr, поставив каменя Стейнару (Steinarr), після 1000 р., 
NYR 223.
1112. UlfrikR, 6. Гальвдана (Halfdan), «він узяв в А. дві данини», 
бл. 1000— 1018 pp., U 241.
1113. UmonR, компаньйон Тові (Tofi), бл. 1000— 1050 рр., 
DR 316.
1114. Uni, с. Ульва (UlfR) (з Скулгамарра) і Ґюрід (Gyriör), бр. 
Арнкелля (Arnkell), Гюї (Gyi), Голмдіс (Holmdls) і Ульвкетіля 
(Ulfkaetill), після 1050 р., U 160.
1115. Unna, б. Ейстейна (0ystsinn), XI c t ., U 613.
1116 . ----usti та Ґуииар (Gunnarr) поставили камені своїм ком
паньйонам Кп------ і ------- biura, бл. 1000— 1050 pp., DR 330.
1117 . ------ ut, б. Ботмунда (Botmundr), Ботрайва (BotraifR) і
Ґуннара (Gunnarr), «він осів на півдні (в Греції?) зі шкурами», п. 
в Ульвсгале на данському острові Мен, бл. 1000— 1050 рр., 
G/R 191.
1118. Otlagi, поставив каменя pcegn-y Ейвінда (0yvindr), XI ст., 
Vg 62.
1119. Utr-Valdinga, різьбяр по каменю, бл. 1050 р., G 136.
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V

1120. Vagn, с. Фрьойстейна (Froystaeinn), бр. Ґейрфаста (GaeiRfastr) 
і Ейстфарі (iEistfari), до 1050 p., Sö 45.
1121. Vali, 6. Фінна (Finnr) і Скопті (Skopti), бл. 1050— 1100 pp., 
NYR 29.
1122. Valki, п’ять синів Ратульва (RäJmlfR), бл. 840 p., Ög 136.
1123. Vargas (?), c. Голмі (Holmi) і Гродельв (HrööaelfR), бр. 
Андветта (Andvèttr) і Арнкелля (Amkell), XI c t . ,  U 357.
1124. Varin, böndi, бл. 950 p., Sm 20.
1125. Varin, б. Вемота (V«möJ)R), священик і різьбяр рун, бл. 
840 p., Ög 136.
1126. Veurör, б. Каллі (Kalli) і Kappa (Karr), «могутній добрий» 
paegn, XI c t ., Vg 73.
1127. VTbiorn, б. Дьюрі (DiuRi)Ta Йо(г)ана(Іо(Ь)ап), XI c t ., Vs 20. 

Vlborg, див. також Wiburg
1128. Vlborg, m. (?) Ревни (Raefna) і Тоббі (Tobbi), бл. 940—1000 pp., 
DR 30.
1129. Viborg, д. Врейда (Vraeiör), с. Голмґейра (HolmgaeiRR) і 
Кюльвінґа (KylfingR), XI c t ., Sö 318.
1130. Viöbiorn, ч. Стейнгільд (Staeinhildr), grikkfari, п. після 1050 p., 
U 956.
1131. VTdiarfR, б. Сіґвіда (Sigviör), «мандрівник до А.», після 1050 
p., U 978.

[Vìfastr = давньоруськ. Вуефаст, 945]
1132. VTfastr, поставив каменя Віфі (Vifi), XI c t ., Vg 151.
1133. VTfastr, б. Сіґфаста (Sigfastr), Сіґвіда (Sigviör) і Ґюрід 
(Gyrlör),6p. Ґудмунда (Guömundr), який п. у Серкланді (з Інґваром 
(Ingvarr)[? 1 ) у 1041 p., U 623, 785.
1134. VTfì, «дуже високородний poegmy XI c t ., Vg 151.
1135. VTfil, командир у Східній Європі (Дніпровський шлях), бл. 
1000 p. G/R 193.
1131. VTfrTör, м. Катті (Katti), бл. 850 p.t Sm 144.
1137. VTgbiorn, с. Інґіфаста (Ingifastr), бр. Ярла (lari), Інґімунда 
(Ingimundr) і Торда (I>orör), бл. 1070 p., U 922,
1138. VTgdiarjR, c. Торкелля (I>orkell), бр. Дьярва (DiarfR), XI c t ., 

Sö 112.
1139. VTgfastr, c. Гельґи (Haelga), б. Асбйорна (Äsbiom) і ------ biurn,
п. в A., бл. 1025 p., Ög/R 59.
1140. VTgi, бр. Дьярва (DiarfR), Гейрг’ялма (GaeiRhialmR), Йоґейра 
(IögaeiRR), Орьокії (Örökia) і Свейна (Svaeinn), бл. 1010— 1020 pp., 
U 539.
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1141. VTgmundry4 . Афрід (Afridr), styrimadr, бл. 1050 p., U 1011.
1142. Vigulfr, бл. 1000 p., Фарерські острови/J 69.

Vikingr, див. також VTkingR
1143. Vikingr із Бергена, NYR 288.
1144. VTkingR, IX c t ., різьбяр рун, Óg 8.
1145. VTkingR, поставив каменя своєму невід, сину, XI ст., U 813.
1146. VTkingR, с. невід., XI ст., So 182.
1147. VTkingR, б. Асбйорна (Àsbiorn) і Крока (KròkR), XI ст.,
U 432.
1148. VTkingR, бр. Бйорна (Biom)і Торстейна (I>òrstaeinn), поставив 
камені їм та своїй дочці, XI ст., Vg 17.
1149. VTkingR, бр. Бйорна (Віогп), Ґердара (Gaerdarr) і Сіґфаста 
(Sigfa$tr); перші двоє поставили каменя Вікінґу (VikingR) і 
Сіґфасту (Sigfastr), XI ст., So 197, 203.
1150. VTkingR, б. Фіннвіда (Finnvidr), Наттфарі (Nàttfari), Олейва 
(Olaeifr), Торстейна (J>òrstaeinn) і Ейстейна (0ystaeinn), So 54; 
«власник òdah (landburinn), до 1050 p., So 54.
1151. VTkingR, c. Ґудріка (GudrikR), бр. Балсі (Baisi) і Гемінґа 
(HaemingR), XI ст., U 649.
1152. VTkingR, б. Гальвдана(На^ап), Свейна (Svaeinn), Тори(ї>бга) 
і Теґна (I>aegn); діти зробили напис на честь свого батька і свого 
брата Теґна (I>aegn), XI ст., U 34.
1153. VTkingR, с. Калла (Kail), встановив разом з Анундом (Anundr) 
та Інґіфрід (Ingifriór) каменя їхньому батьку, XI ст., U 498.
1154. VTkingR, с. Клакка (KlakkR), бр. Калі (Kàli); напис на камені 
на честь Вікінґа (VlkingR) і Калі (Kàli) зробили невід, брати, XI ст., 
Sm 10.
1155. VTkingR, с. Сіґфаста (Sigfastr), бр. Ґісмунда (Gismundr), 
спільний напис на честь їхнього батька, XI ст., U 260.
1156. VTkingR, б. Сміда (Smi6r), «найкращий droengR», XI ст., 
U 802.
1157. VTkingR, с. Сторі (Stori), б. Анунда (Anundr), XI ст., So 269.
1158. VTkingR, ч. Токи (Tóka), каменя батькам встановили невід. 
Діти, XI ст., U 175.
1159. VTkingR Тбкі (Тукі Вікінґ), встановив каменя Ґуннару (Gun- 
narr), с. Ґріма (GrimR), бл. 1050 p., Sm 10.
1160. VTkingR, небіж (рідн. с.) Тіальві (ї>іаШ), XI ст., U 681.
1161. VTkoetill, разом із Сіґфастом (Sigfastr), Брандом (Brandr) і 
Гельґою (Haelga) встановив каменя Андветту (Andvèttr), XI ст., 
U 1036.
1162. VTkcetill, с. Ейстейна (0ystaeinn), бр. Ассура (Assurr); брати 
поставили каменя своєму батьку, XI ст., U 349.
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1163. VTseti, різьбяр рун, бл. 1060— 1070 рр., U 669.
1164. VTseti, с. Голмґейра (HolmgaeiRR), бр. Ліквіда (Llkviòr) і 
Ріквіда (Rikvidr), після 1070 р., U 984.
1165. VTstoeinn, поставив каменя своєму братові, який п. у Греції, 
XI ст., So 82.
1166. VTstoeinn, с. Баульва (BaulfR), бр. Аґмунда (Agmundr) і 
Ґудвера (GuóvèR), бл. 1050 р., So 170.
1167. Vittkarl, б. Гейрбйорна (GaeiRbiorn), бл. 1000— 1030 рр., 
U 258.
1168. Vrài, бр. Ґунні (Gunni), маршал ярла Гакона (Hàkon) (п. 
1029 р.), діяв на заході, б. Тови (Tòfa), яка поставила йому 
каменя, Sm 76, 77.
1169. Vroeidr, б. Голмґейра (HolmgaeiRR), Кюльвінґа (KylfmgR) і 
Віборґ (Vlborg), потонув на озері Боґен, XI ст., So 318.
1170. VoèmòpR, с. Варіна (Varin), вбитий бл. 840 р., Òg 136.
1171. V&ringR, бр. Тіальві (l>ialfi), власник корабля (skosić), його 
бр. встановив каменя в його честь, бл. 1020 р., Óg 111.
1172. Voermundr, різьбяр рун, XI ст., U/R 173.

W

1173. Wapі, поставив каменя своєму синові Асмунду (Asmundr), 
бл. 800—900 рр., DR 356.
1174. Wiburg, м. Рефни (Raefna), бл. 940— 1000 рр., DR 30.
1175. Wipi,6. Асґота (Asgotr), бл. 940— 1000 рр., DR 90.
1176. Willi, різьбяр рун, бл. 900—940 рр., DR 105.
1177. Wragi, бр. Торкіля (frorkil), бл. 1000— 1050 рр., DR 269.
1178. Wrestr, компаньйон Аббі (Abbi), бл. 940— 1000 рр., DR 339.

Ж

1179. /Egill, бр. Брусі (BrQsi), дружинник Фрьойґейра (FroygaeiRR), 
п. (імовірно, вбитий) у Тавастланді, бл. 1025— 1050 рр., Ґес- 
трікланд/ R 187.
1180. Жіпгіді, с. Ґудвера (GudvèR), бр. Ґріутґарда (GriQtgarór), 
бл. 1020— 1030 рр., So 166.
1181. AìirTkR, с. Емунда (Emundr), К. Ш. (1050— 1060), і Раґн- 
гільд (Ragnhildr), бр. Анунда (Anundr), Гакона (Hàkon), Інґвара 
(Ingvarr) і Раґнара (Ragnarr); К. Ш. в 1067—1068 рр., So 279; U 513,
540.
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1182. ALirTkR, ч. Інґи (Inga), б. невід., п. до 1071 р., U 29.
1183.ALirìkR,6. Ейвісла (divisi), бл. 800—840 pp., Vg 119.
1184. Aüistfari, п. у Греції, XI c t . ,  U 446.
1185. ASeistfari, с. Фрьойстейна (Fr0ystaeinn),6p. Ґейрфаста (GaeiR- 
fastr) і BarHa(Vagn); поставив каменя разом зі своїм братом Ґейр- 
фастом їхньому батькові та Ваґну (Vagn), XI c t . ,  Sö 45.

[AListr = давньоруськ. Истр, 945]
1186. AListr, с. невід., XI c t ., U 670.
1187. AListr, б. Андветта (Andvettr), могутній droengR, XI c t . ,  Sö 90.
1188. AListr, б. Асґаута (Äsgautr), Інґібйорна (Ingibiom), Інґіфаста 
(Ingifastr) і Свейна (Svaeinn); його діти поставили йому каменя, 
XI c t ., U 181.
1189. AListr, б. Діарва (DiarfR), XI c t ., U 70.
1190.AListr, ч. Фастлауґ (Fastlaug), б. Фастлава (FastlafR), Ґейра 
(GaeiRR), Голмлауґ (Holmlaug) і Ерінґа (0ringR), XI c t ., U 461. 
\\9 \.A ìis tr , б. командир Фрьойґейра (FreygaeiRR), бр. Акі (Äki), 
Ґудстейна (Guöstaeinn) і невід., після 1050 р., U 1158.
1192. AZistr, с. Ґудфаста (Guöfastr), XI c t ., U 766.
1193. AZistr, б. Гомґейра (HomgaeiRR) і Карла (Karl), XI c t ., U 1050,
1060.
\ 194. AZistr, бр. Голмстейна (Holmstaeinn) і Стейнбйорна (Staein- 
biom), XI c t ., U 780.
1195. AListr, c. Інґі (Ingi------ ) і Йоґерд (Iögaerör), бр. Ерінфаста
(iErinfastr), XI c t ., U 855.
1196. AZistr, c. Свартгаувді (Svarthauföi) і Торґунн (l>orgunn), бр. 
Анунда (Anundr), б. Саксі (Saxi), XI c t ., U 458, 459.
1197. AZist-UlfR, c.Фрьойстейна (Froystaeinn), XI c t . ,  U 791.
И98. AList-UlfR, c. Торґерд (I>orgaerör), (звідний?) бр. Сіґдьярва 
(SigdiarfR) і Стоді (Stööi); брати й мати поставили йому каменя, 
XI c t ., U 968.
1199. ALivisl, (Ejvisl), с. Ейріка (jEirikR), командувач, загинув на 
сході, бл. 800—840 pp., Ög 8; Vg 119.
1200. ALrinfastr, с. Інґі (Ingi) та Йоґерд (Iögaerör), поставив каменя 
своєму брату Ейсту (jEistr), XI c t ., U 855.
1201. AErinmundr, с. Інґи (Inga), бр. Інґімунда (Ingimundr), ймо
вірно, варяг, п. у Греції, після 1050 р., U 72—73.
1202. ALrinmundr, с. (?) Ґісмунда (Gismundr), бр. Сіббі (Sibbi) і 
Торіра (I>örir), поставив каменя Свейну (Svaeinn), XI ст. (після 
1050 р.), U 283.
1203. ALrinmundr, бр. Сіґвата (Sighvatr), Сіґстейна (Sigstaeinn), 
Торбйорна (t>örbiorn) і Торґріма (l>örgrimR), після 1050 р., U 180.
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1204. /Erinmundr, с. командувача Торстейна (J>órstaeinn) і (віро
гідно) Кетільой (Kaetiloy), (імовірно) бр. Бйорна (Віогп) і Кетіля 
(Kaetill), бл. 1050 р., U 209, 360.
1205. /Erinvarór, с. Геґґі (Haeggi), поставив каменя своїм п’ятьом 
пращурам, XI ст., Sm 71.
1206. Аїегп-----, бр. Антсвара (Antsvarr), вени поставили каменя
їхньому батьку, який п. у Греції, XI ст., So 85.
1207. Airnvì, др. Іґулла (Igull) з Карбю, м. Торбйорна (fcórbiom) і 
Інґітори (Ingi[)óra), бл. 1050 р., U 151.
1208. Airra, бр. Асґота (Asgotr), huskarlToKi (Toki), бл. 980—990 рр., 
DR 296.
1209. JEsbiorn Noef командувач, бл. 940— 1000 рр., його skipari 
був Сперла (Spcerla), DR 218.
1210. AZsbiorn, бр. Броті (fìro|)iR), skipari невідомого, бл. 1000— 
1050 рр., DR 275.
1211. jEsbiorn^ компаньйон Дверґа (DwaergR), поставив каменя 
на його честь, бл. 1000— 1050 рр., DR 262.
1212. jEsbiorn, с. Фундіна (Fundinn), бр. Торда (І>огдг), XI ст., Vg 157.
1213. ALsbiorn, с. Кулбена (Kulben) і Аси (Àsa), род. (fraendi) 
Аґмунда (Agmundr), вірогідно, варяг, п. у Греції, до 1050 р., 
Vg 178.
1214. ASsbiorn,félagi Слути (Sluta), XI ст., Vg 182.
1215. /Esbiorn, c. Токі (Toki) (або Тові (Tofi)), компаньйон Саксі 
(Saxi), п. у битві під Фюрисом, бл. 980—990 рр.; «він не тікав 
під Уппсалою, але бився, доки мав зброю», DR 279.
1216. ALsbiorn, huskarlТокі (Toki), бл. 1000— 1050 рр., DR 297.
1217. ALsgir Віогп, б. Ріфлі (Rifli), бл. 1000— 1050 рр., DR91.
1218. ALshaiór, родичка (fróèndkuna) Стейна (Staeinn), XI ст., So 139.

ALskell, див. також ALskil та Àskeil
1219. j€skelly бр. Ґнаудіманда (Gnaudimandr) і Сверрі (Svaerri); 
брати зробили kumbl на честь Сверрі (Svaerri), після 1050 р., So 46.
1220. jEskell, б. Гедінфрід (Heóinfrlòr) і Голмфрід (Holmfriór), 
командувач, «він бився на Східному шляху, доки йому, князю 
над людьми (folksgrimmR), не випало загинути», 1020— 1060 рр., 
So 126.
1221. ALskell із Рослаґена, один із різьбярів рун на Пірейському 
леві, бл. 1050 р., див. с. 387.
1222. aEskell, різьбяр рун із Сьодерманланду, до 1050 р.. So 333.
1223. /Eskell, різьбяр рун із Уппланду, бл. 1041 р., U 778.
1224. ALskil, с. Ані (Ani), п. в Ересунді з Торіром (ї>огіг), бл. 940— 
1000 рр., DR 117.
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1225. ASskil* дружинник Токі Ґормссона (Toki Gormsson), поставив 
йому каменя, бл. 1000— 1050 pp., DR 295.
1226. ALstriór, др. Анунда (Anundr), м. Раґнвальда (Ragnvaldr), 
встановила kumbl на їхню честь, бл. 1030 р., Sö/R 83.
\227. ßstridr з Ед, др. iHrBapa(Ingvarr) і Гарґа (Harg), м. команду
вача Раґнвальда (Ragnvaldr), XI c t ., U 310.
1228. AZstridr, а . Сіґфаста (Sigfastr)зі Сноттсти, стр. Ґюрід(ОугІ5г)
і Раґнфаста (Ragnfastr), бл. 1060 р., U 329.
1229. ŻEstridr, др. Ейстейна (0ystaeinn) із Бробю, м. Ґаґа (GagR), 
Інґіфаста (Ingifastr), Інґвара (Ingvarr (І)), Свейна (Sväeinn) (І) і 
Ейстейна (0ystaeinn), п. бл. 1050 р., U 101, 135— 137, 143.

0 = Q

1230. Oökcßtill, б. Асґаута (Äsgautr) hlu, «дуже високородний 
pcegn>t XI c t . ,  Vg 102, 103.
1231. Qgmundr [зі Спонгейма, мандрував до Б’ярмаланду, 1222 р.], 
NYR 427.
1232. Qgmundr Hreppisson, мужчина (або чоловік) Раннвейґ (Ran- 
nveig), бл. 1000 р., NYR213.
1233. 0gotr, felagi Ful-a, бл. 1000 р., DR 66.
1234. Qlvi, б. Ерленд (Erlendr) із Ґерді, бл. 1030 р., NYR 271.
1235. Qlviy с. Гроара (Hróarr), бл. 1000 р., NYR 59.
1236. 0mundi, ч. Аси (Asa), huskarl Фінульва (FinulfR); Аса 
поставила йому каменя, 1000— 1050 pp., DR 155.
1237. 0ndry поставив каменя своєму братові Еті (0(>і), бл. 1000— 
1050 pp., DR 259.
1238. ÖpiR, різьбяр рун, бл. 1070— 1100 pp., Sö 308; U 104, 181, 
687, 898, 922, 984.
1239. 0piR, ч. Тори (ї>бга), бився на заході, «цей камінь/стоїть 
на честь Епіра (Ö piR )/на місці тінґу (p ing ),/на честь чоловіка 
Тори», бл. 1030 р., Sö 137.
1240. 0ringR ,c . EńcTa(j£istr)i Фастлауґ (Fastlaug), бр. Фастульва 
(FastulfR), Ґейра (GaeiRR) і Голмлауґ (Holmlaug), XI c t ., U 461.
1241. Q m , б. Оттара (Óttar), його батько поставив йому каменя, 
950— 1000 pp., NYR453.

0sten , див. також 0ystceinn
1242. Osten, с. Асульва (Asulfr), бл. 800—900 pp., DR 144.
1243. Osten, б. Сперли (Spaerla), бл. 940— 1000 pp., DR 218.
1244. Ostman із Фрьосьо, c. Ґудфаста (Guöfastr), зробив Ємтланд 
християнським, бл. 1050 р., L 1085.
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1245. 0рі, бр. Енда (0ndr), п. у Готланді, бл. 1000— 1050 рр., 
DR 259.
1246. 0уЬіогпл поставив каменя Скердіру (SkaeröiR), бл. 1030 р., 
Sö 160.
1247. 0yborg, др. (Г)Рульва ((H)RölfR), м. Гамунда (Hamundr) і 
Ульва (UlfR), до 1050 р., Sö 367.
1248. 0ygceiRR , б. Дренґа (DraengR), XI c t . ,  Ög, див. с. 487—
488.
1249. 0yrikR , бр. Гельґі (Haelgi), поставив йому каменя, після 
1050 р., U 954.
1250. 0yslt б. Ґісла (Glsl), вбитий в А., до 1050 р., Vs 9, 10.
1251. 0ystceinn, с. Альфгільд (Alfhildr), імовірно, п. з Інґваром 
(Ingvarr) у 1041 р., Sö 254.
1252. 0ystceinn, б. Ассура (Assurr) і Вікетілля (Vikaetill), потонув 
разом з усією своєю командою, XI c t ., U 349.
1253. 0ystoeinn,c. Ґуннара (Gunnarr); KK^bBÌHr(KylfingR), Сіґфаст 
(Sigfastr) і Стейнфрід (Staeinfriör) поставили йому каменя, XI ст., 
U 419.
1254. 0ystoeinn, с. Унни (Unna), п. «у білих одежах», XI ст., 
U 613.
1255. 0ystoeinn, с. Вікінґа (VlkingR), landburinn, до 1050 р., Sö 54.
1256. 0ystoeinn (І) із Бробю, ч. Естрід (iEstriör), 6. Ґаґа <GagR), 
Інґіфаста (Ingifastr), Інґвара (Ingvarr), Свейна (Svaeinn)i Ейстейна 
(0ystaeinn), вирушив до Єрусалима, але п. у Греції, бл. 1000 р., 
U 135— 137.
1257. 0ystoeinn (II), с. Ейстейна (0ystaeinn) з Бробю, бр. Ґаґа 
(GagR), Інґіфаста (Ingifastr), Інґвара (Ingvarr) (І) і Свейна (Svaeinn), 
бл. 1040 р., U 135, 136.
1258. 0yst(Binn, один із тих, хто встановив каменя на честь 
(Г)Равна ((H)Rafn), HaRufstain (Дніпровському порозі) в Україні, 
до 1000 р., G/R 193.
1259. 0yvindr, «дуже добрий poegm, XI c t ., Vg 62.
1260. 0yvindr, його батько п. у Готланді, XI c t ., U 527.
1261. 0yvindrt п. в А.(?), бл. 1050 р., Sm 28.
1262. 0yvindrt його с. п. у «білих одежах у Данії», бл. 1080—
1100 pp., U 896.
1263. 0yvindr, б. Ассура (Assurr), «найбільш благородний (іunlöTngr, 
пор. DR 68) з-поміж людей», XI ст., Sm 37.
1264. 0yvindr, б. Гальвдана (Halfdan), Скарді (Skaröi) і Сп’юті 
(Spiati), бл. 1041 р., Sö 131.
1265. 0yvindr9 с. Стікура (Stikur), загинув на сході разом з 
Ейвіслом (divisi), бл. 800 р., Ög 8; Vg 119.
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1266. 0yvindr, бр. Свейна (Svaeinn), п. на заході (Англія) на 
кораблі Верінґа (VSringR), бл. 1020 p., Og 68.

Список написів

Пронотований тут список написів, дані яких лягли в основу 
вікінґівсько-варязького біографічного довідника, подає місце, де 
кожен пам’ятник знайдено, його адміністративну одиницю та 
номер у даному корпусі написів.

Для кращої орієнтації подано також номери у чотирьох 
спеціальних збірках, а саме:

/  = Ingrid S. Johnsen. Stuttruner і vikingatidens inskrifter (Oslo,
1968);
M = Lucien Musset. Introduction a la runologie (Paris, 1965; 2-re 
вид. 1976);
М ел = Елена А. Мельникова. Скандинавские рунические  
надписи (Москва, 1977);
R = Arndt Ruprecht. Die ausgehende Wikingerzeit im Lichte der Runen- 
inschriften (Gottingen, 1958).

Написи упорядковані за краями. Спочатку подані написи, 
взяті із відносних національних корпусів (а). Опісля йдуть 
написи із вищеназваних публікацій під (Ь), (с).

Адміністративні одиниці подаються мовами оригіналу. їх 
список із українським перекладом такий:

amt (Данія) — повіт 
fylke (Норвегія) — область 
hd (herred, Данія)

(hared, Швеція) 
lan (Швеція. Смоланд, Вестер Йотланд) — побережна область 
Pgd (prestegjeld, Норвегія) — церковна парафія 
sg (skeppalag, Швеція) — побережна область
sn (socken, Швеція

(sogn, Данія, Норвегія 
ting (Готланд) — віче

церковна парафія, район

Індекс до списку:

Данські руни: (a) DR; (b) J 
Фарерські руни
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Готландські руни: (а) й; (Ь) (с) Л
Давньогрецькі руни (Візантія): (а) Константинополь; (Ь) Пі-
рейський лев
Ґренландські руни
Ґебрідські руни
Ємтландські руни
Менські руни
Норвезькі руни: N¥1*
Руни із кол. Радянського Союзу 

Латвія 
Україна 
Росія 

Шведські руни
Ґестрікланд 
Гельсін Гланд 
Нерке
Естер Ґотланд: (а) С^; (Ь) И; (с) інші 
Оланд: 01 
Смоланд: Б т
Сьодерманланд: (а) Бо; (Ь) Н 
Уппланд: (а) II; (Ь) Н; (с) З 
Вестер Ґотланд:
Вестманланд: Уб

Д анські руни

(a) DR №

1 Haddeby 1, Gottorp amt, Південна Ютландія = М 110 = R 12.
2 Haddeby 2, Gottorp amt, Південна Ютландія = М 111
3 Haddeby 3, Gottorp amt, Південна Ютландія = М 112 = R 16
4 Haddeby 4, Gottorp amt, Південна Ютландія = М 111
6 Slesvig, Gottorp amt, Південна Ютландія = R 33
9 Nerre Brarup, Angel, Gottorp amt, Південна Ютландія
15 0ster Legum, S. Rangstrup hd, Abenrä amt, Південна Ютландія
17 Starup, Haderslev hd і amt, Південна Ютландія
22 Astrup 2, Gording hd, Ribe amt, Північна Ютландія
26 Laeborg, Malt hd, Ribe amt, Північна Ютландія = M 113
29 Baekke 1, Anst hd, Ribe amt, Північна Ютландія
30 Baekke 2, Anst hd, Ribe amt, Північна Ютландія
34 Home, 0ster Home hd, Ribe amt, Північна Ютландія
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36 Sender Vilstrup, Brüsk hd, Vejle amt, Північна Ютландія
37 Egtved, Jerlev hd, Vejle amt, Північна Ютландія = R 6
40 Randbol, Torrild hd, Vejle amt, Північна Ютландія
41 Jelling 1, Terrild hd, Vejle amt, Північна Ютландія = M 114
42 Jelling 1, Torrild hd, Vejle amt, Північна Ютландія = M 115
44 Grindsted, Slaugs hd, Ribe amt, Північна Ютландія
53 Gylling, Hads hd, Arhus amt, Північна Ютландія
54 Odder-Ege, Hads hd, Arhus amt, Північна Ютландія
55 Sonder Vissing 1, Tyrsting hd, Arhus amt, Північна Ютландія 

= M 116 = Мел З
56 Sender Vissing 2, Tyrsting hd, Arhus amt, Північна Ютландія
58 Homing, Hjelmslev hd, Arhus amt, Північна Ютландія
62 Sjelle, Framlev hd, Arhus amt, Північна Ютландія = R 18
66 Arhus 4, Arhus amt, Північна Ютландія = M 117 = R 19

= Мел 2
68 Arhus 6, Arhus amt, Північна Ютландія = M 118 = R 13
70 Hammel, Gern hd, Arhus amt, Північна Ютландія
77 Hjermind 1, Middelsom hd, Viborg amt, Північна Ютландія
78 Hjermind 2, Middelsom hd, Viborg amt, Північна Ютландія
81 Skem 2, Middelsom hd, Viborg amt, Північна Ютландія
82—83 Sonder Vinge 1—2, Middelsom hd, Viborg amt, Північна

Ютландія = R 17 ( = 82)
85 Langä 2, Middelsom hd, Viborg amt, Північна Ютландія
86 Langä 3, Middelsom hd, Viborg amt, Північна Ютландія
90 Torup, Middelsom hd, Viborg amt, Північна Ютландія
91 Grensten, Middelsom hd, Viborg amt, Північна Ютландія
94 Alum 1, Sonderlyng hd, Viborg amt, Північна Ютландія
98 Bjerregrav 1, Sonderlyng hd, Viborg amt, Північна Ютландія
99 Bjerregrav 2, Sonderlyng hd, Viborg amt, Північна Ютландія
105 Laurbjerg, Galten hd, Randers amt, Північна Ютландія
106 0rum, Galten hd, Randers amt, Північна Ютландія
107 Egä, 0ster Lisbjerg, Randers amt, Північна Ютландія = M 121
108 Kolind, Sonder Djurs hd, Randers amt, Північна Ютландія 

= R 28 = Мел 1
HO Virring, Sonder Haid hd, Randers amt, Північна Ютландія
114 Rimso, Norre Djurs hd, Randers amt, Північна Ютландія
117 Mejlby, Stovring hd, Randers amt, Північна Ютландія = M 122 

= R 1
118 Stenalt, 0rsted sn, Rovso hd, Randers amt, Північна Ютландія
121 Asferg, Norhald hd, Randers amt, Північна Ютландія
123 Glenstrup 2, Norhald hd, Randers amt, Північна Ютландія



125 Dalbyover, Gerlev hd, Randers amt, Північна Ютландія = R 4
127 Hobro 2, Onsild hd, Randers amt, Північна Ютландія = R 40
130 Giver, Ars hd, Alborg amt, Північна Ютландія
132 Flejsborg, Ars hd, Alborg amt, Північна Ютландія
133 Skivum, Ars hd, Alborg amt, Північна Ютландія
134 Ravnkilde 1, Ars hd, Alborg amt
138 Suldrup 2, Homum hd, Alborg amt, Північна Ютландія = Мел 4
140 Lyngby, Helium hd, Alborg amt, Північна Ютландія
143 Gunderup 1, Fleskum hd, Alborg amt, Північна Ютландія
144 Gunderup 2, Fleskum hd, Alborg amt, Північна Ютландія
145 Ferslev 1, Fleskum hd, Alborg amt, Північна Ютландія
154 Torup, Vang sn, Hundboig hd, Tisted amt, Північна Ютландія = R 8
155 Sjering, Hundborg hd, Tisted amt, Північна Ютландія = R 9
160 Jetsmark, Hvetbo hd, Hjerring amt, Північна Ютландія
161 Hune, Hvetbo hd, Hjerring amt, Північна Ютландія
188 0rbaek, Vindinge hd, Svendborg amt, Fyn
189 Avnslev, Vindinge hd, Svendborg amt, Fyn
190 Helnaes, Big hd, Odense amt, Fyn
192 Flemlese 1, Bäg hd, Odense amt, Fyn
193 Flemlese 2, Big hd, Odense amt, Fyn
202 Renninge, Asum hd, Odense amt, Fyn = M 123
209 Glavendrup, Skamby sn, Skam hd, Odense amt, Fyn = M 124
211 Nerre Naerä, Skam hd, Odense amt, Fyn
213 Skovlaenge, Sender hd, Maribo amt, Lolland
216 Tirsted, Fuglse hd, Maribo amt, Lolland = R 7 = Мел 5
217 Saedinge, Fuglse hd, Maribo amt, Lolland
218 Tägerup, Fuglse hd, Maribo amt, Lolland = R 5
219 Bregninge, Müsse hd, Maribo amt, Lolland
220 Sender Kirkeby, Sender hd, Maribo amt, Falster = R 29
227 Sandby, Tybjerg hd, Praeste amt, Sjaelland
230 Tryggevaelde, Karise el, Härlev sn, Fakse hd, Praeste amt

= M 125
238 Fjenneslev, Alsted hd, Sore amt, Sjaelland
239 Gerlev, Leve hd, Holbaek amt, Sjaelland
248 Snoldelev, Tune hd, Kebenhavns amt, Sjaelland
250 Heje Tästrup, Smerum hd, Kebenhavns amt, Sjaelland
259 Fuglie 1, Skytts hd, Malmöhus län, Skäne = M 126 = R 30
262 Fosie, Oxie hd, Malmöhus län, Skäne = R 14
266 Uppäkra, Вага hd, Malmöhus län, Skäne = R 31
268 0stra Vemmenhög, Vemmenhögs hd, Malmöhus län, Skäne
269 Källstorp, Vemmenhögs hd, Malmöhus län, Skäne
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270 Skivarp, Vemmenh5gs hd, Malmohus lan, Skine = R 20 
27$ Solberga, Vemmenhogs hd, Malmohus lan, Skine = R 32
276 Orsjo, Vemmenhogs hd, Malmohus lan, Skine
277 Sodra Villie, Ljunits hd, Malmohus lan, Skine
279 Sjorup, Ljunits hd, Malmohus lan, Skine = R 27
288 Bjaresjo 2, Herrestads hd, Malmohus lan, Skine
289 Bjaresjo 3, Herrestads hd, Malmohus lan, Skane
291 Sovestad 2, Herrestads hd, Malmohus lan, Skine = M 127
293 Stora Herrestad, Herrestads hd, Malmohus lan, Skine

Hallestad-stenene 1—3, Toma hd, Malmohus lan, Skine
= M 128 = R26

2У/
298 Dalby, Toma hd, Malmohus lan, Skine
315 Lund 2, Malmohus lan, Skine
316 Norra Nobbelov, Toma hd, Malmohus lan, Skane = R 21
318 Hastad, Toma hd, Malmohus lan, Skine = R 10
321 Vastra Karaby, Harjagers hd, Malmohus lan, Skine = R 22
329 Girdstinga 1, Frosta hd, Malmohus lan, Skine = R 23
330 Girdstinga 2, Frosta hd, Malmohus lan, Skine = R 15
333 Órja, Ronnebergs hd, Malmohus lan, Skane
334 \  Vastra Stró monument, Onsjó hd, Malmohus lan, Skine
335 /  = M 129 = R 24
337 Valleberga, Ingelstads hd, Kristianstads lan, Skine = M 130 

= R 25
338 Glemminge, Ingelstads hd, Kristianstads lan, Skine
339 Stora Kópinge, Herrestads hd, Malmohus lan, Skine = R 2 
343 Ostra Herrestad, Ingelstads hd, Kristianstads lan, Skine

Simris 1—2, Jarestads hd, Kristianstads lan, Skine = R 11 (345)

356 Solvesborg, Listers hd, Blekinge
363 Sturko, Ostra hd, Blekinge = R 3
379—380 Ny Larsker 1—2, Vester hd, Bornholm = M 132 = R 189
411 Karlevi, Vickleby sn, Oland = 01 1 = M 94
412 London (St. Pauls-st.), St. Pauls Church, London, Англія

= M 133
412a London-City, London, Англія

(b) J №

Ellekopinge, Ahus, Kristianstad
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Ф арерські руни

J №

69 Kirkjuba, Stromsae (nop. APS 24 [1959], p. 124)

Готландські руни

(a) G №

109 Olleifs, Alskogs sn, Garda ting = J 3
110 Tjangvide, Alskogs sn, Garda ting, Nu і Statens Historiska

Museum = J 4
111 Ardre kyrka 1 (= H. Pipping nr IV), Kraklinge ting,

Nu і Statens Historiska Museum
112 Ardre kyrka 2 (= H. Pipping nr VII), Kraklinge ting,

Nu і Statens Historiska Museum
113 Ardre kyrka 3 (= H. Pipping nr III), Kraklinge ting,

Nu і Statens Historiska Museum
114 Ardre kyrka 4 (Nu і Statens Historiska Museum),

Kraklinge ting = Мел 16
134 1 Sjonhems kyrka (Nu і Gotlands Fornsal), Halla ting = M 92
135 /  = R 192 = Мел 20—21
136 Sjonhems kyrka, Halla ting
207 Stenkumla kyrkog&rd = M 91 = Мел 19 = R 191
216 Timans, Roma sn = Мел 22 = R 196
220 Hallfreda, Follingbo sn = Мел 23 = R 197

(b) R №

193 Pilg&rds, Boge sn = M 90 = Мел 17
195 Rute kyrka = Мел 18

(c) J №

1 Hangvar, Hangvars sn
2 Lokrume, Lokrume sn
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Давньогрецькі (Візантія) руни

(a) Константинополь
Айя-Софія. Стамбул

(b) Пірейський лев
Венеція

Ґренландські руни

] 68 Иагевад, .ГиІіапеїііЬ

Гебрідські руни

] 76 КіІЬаг, Вагга = М 158

Ємтландські руни

Ь №

Ь 1085 Ргбвб = М 151

М енські руни

АхкЗгеа5П(= М. С. 103 = В 2) = і  79 = М 153 
Ва11аи^(= М. С. 77 = В 6) = ; 82

Н орвезькі руни

2 Е^игпеЬу, Оедегпев вп і Ьсі, ИаккеБІасі р^сі, 08іії>1<і Гуіке
= ) 31

6 ЕісІвЬегд кігке, е., 0в1^1с1 Гуіке
29 1^0геІеЬ0, Ьевіа р§(1, Ор1ап<і ґуіке = М 134
57 Ліі^еЬи кігке 2 (СисІЬгапсізсіаІеп), Оріапсі Гуіке
59 РйЬег£, вп, Ь<і і р§сі, ОисіЬгапсІзсІаІеп, Ор1ап<1 ґуІке

= і 40 = М 135



61 1 Alstad 1—2, Hof sn, 0stre Toten hd, Opland fylke
62 /  = M 135— 138 = Мел 6 (62)
63—64 Gran кігке 1—2, Hadeland, Opland fylke = J 38 (= 64)
68 Dynna, Gran sn, hd і pgd, Opland fylke = M 139 
84 Vang, Vang sn, hd і pgd (Valdres), Opland fylke = J 39 
98 Tanbeig 4, Norderhov sn, hd і pgd, Buskerud fylke = J 37
102 Honen, Norderhov sn, hd і pgd, Buskerud fylke = J 36
127 Hon, Haug sn, Eiker pgd, Buskerud fylke
137 1 Oseberg [ship], Slagen sn, Sem hd і pgd, Vestfold fylke
138 /  = J3 3 —34
139 Nedre Gokstad [ship], Sandar sn, hd і pgd, Vestfold fylke 

= J32
140 Valby, Tjelling sn, hd і pgd, Vestfold fylke
182 Hafstad, Landvig sn і hd, Hommedal pgd, Aust-Agder fylke
184 Galteland, Evje sn, hd і pgd, Aust—Agder fylke = M 142
208 Ryen, Tveid sn, hd і pgd, Vest-Agder fylke = J 41
209 \ Oddernes 1—2 (near Kristiansand), Vest-Agder fylke 
2 1 0 /  = M  143 (210) = J 42 (209)
211 Segne, Segne gamle pgd, Vest-Agder fylke = J 43 
213 Skollevoll, Vanse pgd, Lister og Mandal amt, Vest-Agder fylke

= M 144
217 Algärd, Sokndal sn, hd і pgd, Rögaland fylke = J 44
221 Orrestad, Helleland sn, hd і pgd, Rogaland fylke = J 45
223 1 Njaerheim 1—2, Naerbe sn і hd, Hä pgd, Rogaland fylke
224 /  — J 46—47
225 1 Klepp 1—2, Klepp hd і pgd (Jaeren), Rogaland fylke
226 /  = J 4 8 —49
228 Tu, Klepp sn, hd і pgd (Jaeren), Rogaland fylke = J 50 
230 Reve, Bore sn, Klepp hd і pgd (Jaeren), Rogaland fylke 

= J51
239 Stangeland, Heiland sn, hd і pgd, Rogaland fylke 

= M 145 = J52
244 \  Heiland 2—3, Sola sn і hd, Häland pgd, Rogaland fylke
245 / =  M 146 (244) = J 53—54
252 Stavanger 3, Rogaland fylke = M 148
271 \  Gjerde kirke 1—2, Gjerde sn, Etne hd і pgd, Hordaland fylke
272 /  = J 55 (271)
273 Grindheim kirke, Grindheim sn, Etne hd і pgd,

Hordaland fylke
274 Nerheim kirke, 01en sn, hd і pgd, Hordaland fylke
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282 І
283 f Тг »̂ Granvin sn і hd, Ulvik pgd, Hordaland fylke = J 56
284
2g7—288 Bergen 1—2, Hordaland fylke
300 Eikeland, Hamre sn, hd і pgd, Hordaland fylke = J 57
330 Urnes kirke 13, Solvorn sn, Hafslo hd і pgd, Sogn og

Fjordane fylke
338 Urnes kirke 21, Solvorn sn, Hafslo hd і pgd, Sogn og

Fjordane fylke
358 Borgund kirke 11, Borgund sn і hd, Lærdal pgd, Sogn og

Fjordane fylke = M 149 
391 Hopperstad kirke 2, Vik sn, hd і pgd, Sogn og Fjordane fylke
417 Svan0j kirke 13, Svan0j sn, Kinn hd і pgd, Sogn og

Fjordane fylke = J 58
421
422 
427
449 Kuli, Ed0y sn, hd and pgd, M0re og Romsdal fylke = J 60
450 Strand, Âfjord sn, hd і pgd, S0r-Tr0ndelag fylke
453 Hârberg, Rissa sn і hd, Stadsbygd pgd, S0r-Tr0ndelag fylke 

= J61
459 Furen, Geitastrand sn і hd, B0rsa pgd, S0r-Tr0ndelag fylke

= J63
529 \ Sakshaug kirke A— 5, Inder0y hd і pgd, Nord-Tr0ndelag
530 j fylke
537 Engstad, Overhalla hd і pgd, Namdalen, N-Tr0ndelag fylke 

= J64
540 Senja («Botnhavn»), Hilles0 hd і sn, Lenvik pgd, Troms 

fylke
541 x
543 > Ukjent sted і Norge (невідоме місце в Норвегії) 4, 6, 7
544 3
579 Nordre Kaupang, Tj0lling sn, hd і pgd, Vestfold fylke = J 35
598 \
602 J Runemynter (рунічні монети)
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^  Henn0y 3, Rugsund sn, Davik hd і pgd, Sogn og
Fjordane fylke = М е л і  (422)

Руни із кол. Радянського Союзу

Мел №

А. Лат вія
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140 Daugmale (Історичний музей Латвії, № А9964: 6493)

B. Україна

109 Березань (Одеський археологічний музей, № 50378) =
М 109 = R 194 

121 Сошичне, б. Ковеля (Волинь)

C. Росія

141 Великий Новгород І
142 Великий Новгород II
143 Стара Ладога І (Державний Ермітаж (СПб.), № DLS

1969) = J 30
144 Стара Ладога II

Ш ведські руни

A. Gastrikland 

L №

1049 Soderby, Gavle = R 187 = Мел 15
Jarvsta, Gavle (NK VI, pp. 208—209)

B. Halsingland 

L №

L 1065 Malsta, Rogsta sn (NK VI, pp. 160— 161) = M 88 = R, p. 81.

C. Narke 

R №

R 114 Apelboda, Glanshammars sn і hd

D. Oster Gotland

(a) Og №

8 Kalvesten-stenen, v. Stenby kyrka, Aska hd = R 67b = Мел 96
= J20

30 Skjorstad, T&by sn, Bjorkekinds hd = R 63 = Мел 97



38 Boberg, Fornâsa sn, Bobergs hd = J 18
43 Ingelstad, Östra Eneby sn, Brâbo hd = J 19
^0 «Järmsta-stenen», Dais hd
54 Bjälbo, kirka, Göstrings hd = M 96 = R 64
68 Ekeby, kyrka, Göstrings hd = R 66
81 Högby gamia kyrka, Göstrings hd = M 97 = R 60—61 = Мел 95
83 Högby kyrka, Göstrings hd = R 62
9 4  Harstads kyrkogârd, Väderstad-Harstads sn, Göstrings hd =

R 58 = Мел 115
104 Gillberga, Kaga sn, Hanekinds hd = R 67
111 Landeryds kyrka, Hanekinds hd = R 65
117 Slaka kyrka, Hanekinds hd = J 24
136 Rök, kyrkogârden, Lysings hd = M 47 = J 22
145 Dagsberg, kyrkogârdsmuren, Losings hd = Мел 93
149 Furingstads, prâstgârd, Losings hd
152 Agetomta, Furingstads sn, Losings hd
155 «Sylten», Bjällbrunna ägor, Styrstads sn, Losings hd = Мел 94
200 Uddarp, Sya sn, Vifolka hd

(b) R №

59 Kallerstads ägor, S:t Lars sn, Hanekinds hd

(c)
Tornevalla, див. c. 488.

E. Öland 

Öl №

I Karlevi, Vickleby sn = DR 411 = M 94
28 Gârdby kyrkogârd = M 95 = R 190 = Мел 92
33 Runstens kyrkoby, västra gärdet і en bro, Runstens sn = J 7

F. Smâland 

Sm №

5 Transjö, Hjortsberga sn, Allbo hd, Kronobergs län = R 50
10 Växjö, domkyrkan, Kronobergs län = R 57
II Kârestad, Furuby sn, Konga hd, Kronobergs län
20 Rottnekvam, Söraby sn, Norrvidinge hd, Kronobergs län = J 27
27 Berga kyrkogârd A, Sunnerbo hd, Kronobergs län = R 54
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28 В е^а кугкс^ігсі В, 8иппегЬо Ьсі, КгопоЬє^ б Іап = Я 55
29 Івдекіасі, В е^а вп, ЗиппегЬо Ьсі, Kгonobergs Іап = Я 46
35 Яерібва, ^ип§Ьу вп, БиппегЬо Ьсі, КгопоЬе^в Іап
37 ЯбгЬго, N 61^ вп, БиппегЬо Ьсі, Kгonobeгgs Іап
42 Типа, ЯиввЬу бп, ЗиппегЬо ЬсІ, Kгonobeгgs Іап = Я 52
46 Егікввіасі, УіПагусІБ бп, виппегЬо Ьсі, Kronobcгgs Іап = Я 51

= Мел 59
48 Тогр, Вгесіагуск бп, УавЛо Ьсі, J6nk6pings Іап
52 РогвЬесіа а і іт а п п ^ , РогвЬесіа вп, УавЛо Ьсі, J6nk6pings Іап 

= Я 47
71 Иогта 8апдз]6 рга5І§&гсі, Уави-а Ьсі, J6nk6pings Іап
76 ЗаувЗб (f. сі. Иогга Ljunga вп), КопШасі, Уавіїа Ьсі, ^ п к о р ^ Б  

Іап = Я 48
77 Заувіб (£ <і. Иогта Ljunga вп), Заувіб У ^е^ ігсІ, Уавіїа Ьсі, 

Jбnkбpings Іап = Я 53
101 НбЬЬеІевЬоІт, Мауефб бп, Ов^а Ьсі, Д бпкбр^Б Іап = Я 49
104 УеІЇапсіа кугка, ОбХть 1і<і, іб п к б р ^ в  Іап = Я 56
127 Вопа, Вгесіевіасіз бп, Могга УесІЬо Ьсі, іопкоріїда Іап = Я, р. 67
132 ЯіскеШогр, РІівЬу бп, Уе<1Ьо Ьсі, Іб п к о р ^ Б  Іап
144 С ш ^еп, Ьойа вп. (Ьіи уісі РоІкИ ^коІап , СатІеЬу), Могга

Ьсі, К аітаг  Іап = ] 26

в. Бдсіегтапіапсі

(а) Бо №

9 Lifsinge, ОіІІпаз вп, Daga Ьсі = Мел 36
14 СДвівде кугка, Daga Ьсі = Я 68
16 КаПпав кугкс^&гсі, Daga Ьсі = Я 106
22 Н ^ а , Мбгкб вп, НдІеЬо Ьсі
33 8к&ги^, У^пЬагаск вп, НбІеЬо Ьсі = Я 96 = Мел 42
34 1^  |  Т ^уб ^єп , Vagnhaгads вп, НбІеЬо Ьсі = Я 84 = Мел 55

39 Асіа, Х^пИагагів вп, НбІеЬо Ьсі = М 80 = Я 97 = Мел 40
45 81аЬго, №ко1аі вп, Дбпакегв Ьсі = Мел 43
46 Н о т ^ а ,  Иукугка бп, іопакегв Ьсі = Я 98
49 Епе, 8 ^ о п П а  кугка, ібп&кеге Ьсі = Я 69
53 Уа^асі, ВеПпа вп, Оррипсіа Ьсі = Я 85
54 В^сіЬу, ВІаскБІа бп, Оррипсіа Ьсі
55 В^сіЬу, ВІаскБІа бп, Оррипсіа Ьсі = Я 86
62 Нздбіо, ЬегЬо бп, Оррипсіа Ьсі = Я 87
65 ЦіиІеАоге, 8и>га М аїїт бп, Оррипсіа Ьсі = М 81 = Я 88 = Мел 58



g2 Tumbo kyrka, Väster Rekame hd = R 99 = MeA  111
g3 Tumbo kyrka, Väster Rekame hd = R 107
g5 Västerby, Tumbo sn, Väster Rekarne hd = R 70 = MeA  102
90 Lövhulta, Hammarby sn, Östra Rekarne hd
92 Husby kyrkogärd, Östra Rekame hd = R 100 = MeA  54
96 Jäders kyrka, Östra Rekame hd = MeA  33
101 Ramsundsberget, Mora, Jäders sn, Östra Rekame hd = M 82
105 Högstena, Kjula sn, Öster Rekame hd = MeA 52
106 Kungshället, Kjula äs and sn, öster Rekarne hd = R 101
107 Balsta, Klosters sn, Öster Rekame hd = MeA  25
108 Gredby, Klosters sn, Öster Rekame hd, Nu i Äskilstuna = MeA  30
110 Grönsta, Klosters sn, Öster Rekame hd = MeA  31
112 Kolunda, Stenkvista sn, Öster Rekarne hd
116 Sundby kyrka, Öster Rekarne hd
121 Bönestad, Allhelgona sn, Rönö hd = MeA  26
126 Fagerlöt, Hamra skog, Bogsta sn, Rönö hd = R 71 = MeA  50
130 Hagstugan, Sparsta ägor, Lid sn, Rönö hd = MeA  51
131 Lundby, Lids sn, Rönö hd = M 77d = MeA  37
137 Aspa, Ludgo sn, Rönö hd = R 80
139 Korpbron, Jursta ägor, Ludgo sn, Rönö hd
148 Innberga, Runtuna sn, Rönö hd = R 72 = MeA  34
151 Lövsund, Runtuna sn, Rönö hd
159 Österberga, Runtuna sn, Rönö hd = R 89
160—161 Räby kyrka 1—2, Rönö hd = R 108 (160), R 102 (161)
163 Rycicsta, Räby sn, Rönö hd = R 90 = MeA  108
164 Spänga, Räby sn, Rönö hd = R 73
165 Grinda, Spelviks sn, Rönö hd = R 81 = MeA  103
166 Grinda, Spelviks sn, Rönö hd = M 84 = R 91
170 Nälberga, Svärta sn, Rönö hd = R 74 = MeA  106
171 Esta, Säterstads sn, Rönö hd = R 75 = MeA  57
173 Tystbeiga, Tystberga sn, Rönö hd = MeA  49
174 Aspö kyrka, Selebo hd = R 92
176 Kärnbo ödekyrka, Selebo hd = J 17
179 Gripsholm, Kärnbo sn, Selebo hd = M 77e = MeA  32
^82 Läggesta, Kärnbo sn, Selebo hd
197 Kolsundet, Husby, Ytterselö sn, Selebo hd
198 Mervalla, Ytterselö sn, Selebo hd = M 85 = R 82 = MeA  38 
202—203 Östa, Ytterselö sn, Selebo hd
207 Överselö kyrka, Selebo hd = R 76
215 Sorunda kyrka, Sotholms hd
216 Aska, Sorunda sn, Sotholms hd = R 109 = MeA 24
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217 Berga, Sorunda sn, Sotholms hd = R 77
233 Trollsta, Sorunda sn, Sotholms hd
254 Vansta, Òsmo sn, Sotholms hd = MeA 28
260 S. Betby, Òsterhaninge sn, Sotholms hd = R 93
269 Sòderby malm, Òsterhaninge sn, Sotholms hd
271 Tàckeràker, Òsterhaninge sn, Sotholms hd
277 Strangnas, Domkyrkan = MeA  44
279 Strangnas, vid Domkyrkan = MeA 45
281 Strangnas, Domkyrkan = MeA 46
287 Hunhammar (nu Norsborg), Botkyrka sn, Svartlòsa hd = MeA 53
292 Bròta, Gròdinge sn, Svartlòsa hd
308, 312 Sòdertàlje, Vid jàmavàgen = R 94 = MeA 41 (= 308) =

MeA 41
318 Sund, Helgesta sn, Villàttinge hd
319 Sannerby (nu Stàringe), Àrdala hd, Villàttinge hd = R 78
320 Stàringe, Àrdala sn, Villàttinge hd = MeA 47
327 Gòksten (Nàsbyholm), Hàrads sn, Akers hd = MeA 29
333 Àrja òdekyrka, Akers sn and hd = R 95
335 Àrja òdekyrka, Akers sn and hd = MeA  56
338 Turinge kyrka, Óknebo hd = M 86 = R 79 = MeA 48
345 Ytterjarna kyrka, Óknebo hd = R 110 = MeA  120
352 Linga, Òverjàrna sn, Óknebo hd = R 103
360 Bjuddby, Blacksta sn, Oppunda hd = R 104 = MeA  27
367 Slabro, S:t Nikolai sn, Jònàkers hd

(b) R №

83 Aspa bro, Lòten, Ludgo sn, Rònò hd
111 Nolinge, Gròdinge sn, Svartlòsa hd = MeA 39
112 Lagnò, Vansò sn, Akers hd = MeA  35
113 Giberga, Lunda sn, Jònàkers hd

H. Uppland

(a) U №

! }9 3
11
16
29

Bjòrkò, Adelsò sn, Fàrentuna hd = J 9(4), 10(5), 11(9)

Hovgàrden, Adelso sn, Fàrentuna hd
Nibble, Ekerò sn, Fàrentuna hd
Hillersjò, Hilleshògs sn, Fàrentuna hd = M 48



34 Sundby, Sànga sn, Fàrentuna hd
70 Flysta, Spànga sn, Sollentuna hd
72 \  Hansta (numera Hàgerstalund), Spànga sn (Nu pà Skansen,
73 ì  Stockholm), Sollentuna hd = M 49 = R 134 = MeA  114
g0 Sundby, Spànga sn, Sollentuna hd
100 Skàlby, Sollentuna hd
101 S. Sàtra, Sollentuna sn i hd = M 78a
104 Eds kyrka (Nu i Oxford, Ashmolean Museum), Sollentuna hd 

= R 115 = MeA  117 
HI Ed, Hjàltaràngen, Eds sn, Sollentuna hd
112A—B Ed, kyrkstigen, Eds sn, Sollentuna hd = M 50 = R 174 = MeA  118
126 Òver-Jàrva, Solna sn, Danderyds sg
127 Danderyds kyrka, Danderyds sg
133 Tàby kyrka, Danderyds sg, nop. № 141

\  Broby, Tàby sn, Danderyds sg = M 51 = MeA  99 (136)
136 3
137 Broby, Tàby sn, Danderyds sg
140 Broby, Tàby sn, Danderyds sg = R 152 = MeA  100
141 Fittja, Tàby sn, Danderyds sg = R 135
142 Fàllbro, Tàby sn, Danderyds sg = M 78b
143 Hagby, Tàby sn, Danderyds sg
145 Hagby, Brohammaren, Tàby sn, Danderyds sg
147 Hagby, Sparingsberg, Tàby sn, Danderyds sg
148 Hagby, Sparingsberg, Tàby sn, Danderyds sg
149 Hagby, Tàby sn, Danderyds sg
150 Karby, Tàby sn, Danderyds sg
151 Karby, Tàby sn, Danderyds sg
153 Lissby, Tàby sn II, Danderyds sg = R 153 = MeA  68
154 Lissby, Tàby sn III, Danderyds sg = R 154 = MeA  69
158 Lòttinge, Tàby sn, Danderyds sg = R 128

J  Risbyle, Tàby sn, Danderyds sg

|  Tàby Tà, Tàby sn, Danderyds sg = M 78c

173 Vàsby, Vàrmdò sn i sg
175 Ósteràkers kyrka, Òsteràkers sn, Àkers sg
180 ì  ..
181 i  Osseby-Garns kyrka, Vallentuna hd = R 155

194 Vàsby, Ósseby-Garns sn, Vallentuna hd = M 52 = R 175 
201 Angarns kyrka, Vallentuna hd = R 116 = MeA  98 
209 Veda, Angarns sn, Vallentuna hd = M 53 = R 136 = MeA  63 
212À—B Vallentuna kyrka, Vallentuna hd = M 78d
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225
226
240
241

214 Vallentuna kyrka, Vallentuna hd = M 54 = R 129 = Me a  61
215 Vallentuna kyrka, Vallentuna hd

|  Balista, Vallentuna sn i hd

|  Lingsberg, Vallentuna sn i hd = R 169 (241)

243 Molnby, Vallentuna sn i hd
258 Fresta kyrka, Vallentuna hd = M 55 = R 117

2^ j |  Fresta kyrka, Vallentuna hd

270 Smedby, Fresta sn, Vallentuna hd = R 118 = Me a  110
283 Torsàker (Tjursàker), Hammarby sn, Vallentuna hd = R 119

= MeA 83
309 Harg, Skànela sn, Seminghundra hd
310 Harg, Skànela sn, Seminghundra hd
320 Kimsta, Skànela sn, Seminghundra hd
328 Lundby, Markims sn, Seminghundra hd
329 Snottsta, Markims sn, Seminghundra hd
330 Snottsta, Markims sn, Seminghundra hd
331 Snottsta, Markims sn, Seminghundra hd
332 Vreta, Markims sn, Seminghundra hd
335 Orkesta kyrka, Seminghundra hd
336 Orkesta kyrka, Nu skolhusgàrden, Seminghundra hd

|  Yttergàrde, Orkesta sn, Seminghundra hd = M 56 = R 120

346 FrOsunda kyrka, Seminghundra hd = M 57 = R 137 = MeA 86 
^  \  Nàs, FrOsunda sn, Seminghundra hd = R 121
34o J
349 Odenslunda, FrOsunda sn, Seminghundra hd = R 122
356 Àngby, Lunda sn, Seminghundra hd = M 57 = R 137 = MeA 91
357 Skepptuna kyrka, Seminghundra hd
358 Skepptuna kyrka, Seminghundra hd = R 138 = MeA 109 
360 Gàdersta, Skepptuna sn, Seminghundra hd
363 Gàdersta, Skepptuna sn, Seminghundra hd = R 139
364 \  Gàdersta, Skepptuna sn, Seminghundra hd = R 156 (366)
366 ì  = MeA 66 (366)
374 órby, Skepptuna sn, Seminghundra hd = R 157 = MeA 119
379 Sigtuna, Kyrkogàrden = M 58 = R 171
385 Sigtuna, S:t Olovs ruin = R 170
391 Sigtuna, vid Pràstgatan, Villa Karlsro = R 172
414 Norrsunda kyrka, Àrlinghundra hd -  R 158

343
344



4 1 9  Norslunda, Norrsunda sn, Nu pä Skansen, Stockholm, 
Ärlinghundra hd

4 3 1 Ashusby, Norrsunda sn. Nu і Norrsunda kyrka, Ärlinghundra 
hd = R 140 = Мел 107

432 Ashusby, Norrsunda sn, Ärlinghundra hd
436 Amberga, Husby-Ärlinghundra sn, Ärlinghundra hd 
4 3 9  Steninge, Husby-Ärlinghundra sn, Ärlinghundra hd = M 77a

= Мел 78
444 \  Bromsta, Odensala sn, Ärlinghundra hd
445 /
446 Droppsta, Odensala sn, Ärlinghundra hd = R 159 = M 104
457 1
458 f Skrämsta, Haga sn, Ärlinghundra hd
459
461 Torslunda, Haga sn, Ärlinghundra hd
467 Tibbie, Vassunda sn, Ärlinghundra hd = Мел 80
479 Prästgärden, Alsike sn, Ärlinghundra hd = R 160
498 Aby, Husby-Länghundra sn і hd
504 Ubby, Närtuna sn, Länghundra hd R 161 = Мел 85
513 Rimbo kyrka, Sjuhundra hd = Мел 72
518 V. bedinge, Skederids sn, Sjuhundra hd = R 130 = Мел 65
527 Frötuna kyrka, Frötuna och Länna sg = R 123
532—533 Rosslags-Bro kyrka, Bro och Vätö sg = R 141 = Мел 74
539 Husby-Lyhundra kyrka, Lyhundra hd = M 59 = R 162
540 Husby-Lyhundra kyrka, Lyhundra hd = R 142 = Мел 88
582 Söderby-Karls kyrka, Lyhundra hd = M 60 = R 143 = Мел 76
605 Stäket, Stockholms-Näs sn, Bro hd = Мел 79
611 Tibbie (Granhammar), V. Ryds sn, Bro hd = R 144 = Мел 81
613 Torsätra, V. Ryds sn, Bro hd = M 61
614 Torsätra, V. Ryds sn, Bro hd = R 163
616 Tang, V. Ryds sn, Bro hd = R 164
617 Bro kyrka, Bro hd = M 62 = R 180
623 Jursta, Bro sn і hd
636 Läddersta, Kalmar sn, Häbo hd = R 145 = Мел 70
643 \  Ekilla bro, Yttergrans sn (Nu vid Ekolsund, Husby-Sjutolfts
644 /  sn), Häbo hd = M 77b (644) = Мел 90 (644)
649 Övergrans kyrka, Häbo hd
654 Varpsund, Vi ägor, Övergrans sn, Häbo hd = Мел 62
661 Räby, Hätuna sn, Häbo hd = Мел 73
668—669 Kälsta, Häggeby sn, Häbo hd = M 63 (668) = R 124 (668)
670 Rölunda, Häggeby sn, Häbo hd
22*
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681 Skoklosters kyrka, Bro hd
687 Sjusta, Skoklosters sn, Hàbo hd = M 64 = R 131 = MeA  89
698 Veckholms kyrka, Trògds hd = R 146 = MeA  64
699 Amnò, Veckholms sn, Trògds hd. Nu vid Ekholmen = M 65 

= R 132
722 Lòts kyrka, Trògds hd = MeA 67
729 Àgersta, Lòts sn„ Trògds hd
766 Norrby, Back-Norrby, Vàrfrukyrka sn, Àsunda hd
778 ì  Svinnegarns kyrka, Àsunda hd = M I le  (778) = MeA  75 (778)
780 /
785 Tillinge kyrka, Àsunda hd = M 68 = R 165 = MeA  82
791 Tibble, Tillinge sn, Àsunda hd
792 Ulunda, Tillinge sn, Àsunda hd = M 69 = R 166 = MeA  112
802 Làngtora gàrde, Làngtora sa Nu vid Làngtora kyrka, Lagunda hd
812 Hjàlsta kyrka, Lagunda hd = R 125
813 Brunnsta, Hjàlsta sn, Lagunda hd
837 Alsta, Nysàtra sn, Lagunda hd = MeA  60
855 Pràstgàrden, Balingsta sn. Nu vid Bòksta backe, Hagunda hd
896 Hàga, Bondkyrka sn, Ulleràkers hd. Nu i Universitetsplanter-

ingen, Uppsala = R 147 
898 Norby, Bondkyrka sn, Ulleràkers hd = R 167 = MeA  71
922 Uppsala Domkyrkan = R 126 = MeA  113
925 Uppsala Domkyrkan = R 127
948 Danmarks by, Fàlebro, Danmarks sn, Vaksala hd = R 148
954 Sòderby, Danmarks sn, Vaksala hd = R 168 = M 71
956 Vedyxa, Danmarks sn, Vaksala hd = R 133 = MeA  101
968 Bolsta, Vaksala sn i hd
978 Gamia Uppsala kyrka, Vaksala hd = R 176
984 Ekeby, Gamia Uppsala sn, Vaksala hd
1011 Órby, Rasbo sn i hd. Nu i Universitetsplanteringen,

Uppsala = R 177
1016 Fjuckby, Àrentuna sn, Norunda hd = M 73 = R 149 = MeA  87
1028 Lena kyrka, Norunda hd = R 178
1036 Tensta kyrka, Norunda hd
1041 Gol vasta, Tensta sn, Norunda hd
10«, 1050 Bjòrklinge kyrka, Norunda hd = R 150 (1048)
1060 Tibble, Bjòrklinge sn, Norunda hd
1087 Lòvsta, Bàlinge sn i hd = R 151 = MeA  105
1143 Tierps kyrka, òrbyhus hd = MeA  84
1158 Stora Salfors, Simtuna sn i hd
1181 Lilla Runhàllen, Ràsbo, Nora sn, Vàia hd = R 179



(b) R №

173 Sigtuna (MiAflHa CKpHHbKa)
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(c) J №

> Björkö, Adelsö sn, Färentuna hd
14 i
15 Ulvsunda, Stockholm

I. Väster Götland

Vg №

8 Hjälstads sn, kyrkan. Nu pà kyrkogàrden, Vadsbo hd,
Skaraborgs län

17 Torsö sn, Skeberga, Vadsbo hd, Skaraborgs län
20 Gösslunda sn, Västanäker, Kàllands hd, Skaraborgs län = R 35
40 Ràda sn, kyrkan, Kàllands hd, Skaraborgs län = M 99 = R 36
59 Norra Härene sn, gamia kyrkan. Nu vid Dagsnäs, Bjärka sn,

Kinnefjärdings hd, Skaraborgs län
61 Edsvära sn, Härlingstorp, Skänings hd, Skaraborgs län 

= M 100 = R 37
62 Edsvära sn, Ballstorp, Skànings hd, Skaraborgs län
73 Synnerby sn, kyrkan. Nu pà kyrkogàrden, Skànings hd, 

Skaraborgs län
74 Vinköls sn, skolgàrden (gamia kyrkogàrden), Skànings hd, 

Skaraborgs län
101 Fio sn, Bragnum. Àse hd, Skaraborgs län
102 Hàle sn, gamia kyrkan. Nu pà odekyrkogàrden. Àse hd, 

Skaraborgs län
103 Hàle sn, odekyrkogàrden. Àse hd, Skaraborgs län
108 Tängs sn, gamia kyrkan. Nu pà odekyrkogàrden. Àse hd,

Skaraborgs län
112 Äs sn, kyrkan. Àse hd, Skaraborgs län = M 102 = R 40
113 Bjärby sn, Töfta, Lärkegapet, Viste hd, Skaraborgs län
115 Grästorps köping (Tängene sn), Stora Västölet, Viste hd,

Skaraborgs län
119 Sparlösa sn, kyrkan. Nu pà kyrkogàrden, Viste hd, Skaraborgs

län = J 25
122 Barne-Asaka sn, Abrahamstorp. Nu vid Dagsnäs, Bjärka sn,

Barne hd, Skaraborgs län = R 44



678 Податки.

135 Kinneve sn, Hassla by, Frökinds hd, Skaraborgs län = R 42
= MeA  11

137 Kinneve sn, Sörby. Nu vid Alarp, Frökinds hd, Skaraborgs län
146 Slöta sn, kyrkan. Vartofta hd, Skaraborgs län
150 Väne-Asaka sn, Velanda, Skatteigärden. Väne hd, Älvsboigs län
151 Eggvena sn, kyrkan. Nu pä kyrkogärden. Kullings hd. Älvsborgs 

län
152 Eggvena sn, Häkansgärden, Kullings hd, Älvsborgs län
155 Hols sn, kyrkan, Kullings hd, Älvsborgs län
157 Hovs sn, Fröstorp, Storegärden, Gäsene hd, Älvsborgs län
158 Fänneslunda sn, kyrkan. Nu vid Fänneslunda, As hd, Älvsborgs 

län
178 Kölaby sn, kyrkogärden. Redvägs hd, Älvsborgs län = R 34

= MeA  116
181 Norra Asarps sn, Frugärden, Redvägs hd, Älvsborgs län 

= R38 = MeA  10
182 Norra Asarps sn, Hög, Skattegärden, Älvsborgs län = R 45
184 Smula sn, kyrkogärden. Nu vid Dagsnäs i Bjärka sn, Redvägs

hd, Älvsborgs län = R 39 = MeA 9 
187 Vists sn, kyrkan. Nu pä kyrkogärden, Redvägs hd,

Älvsborgs län = R 41 
197 Dalums sn, kyrkan. Nu pä kyrkogärden, Redvägs hd, Älvs

borgs län = M 105 = R 43 = MeA  8

K. Västmanland 

Vs №

1 1 Stora Rytterns kyrkoruin, Rytterns sn, Snevringe hd = M 79
2 /  = R  183 = MeA  13
5 Vändle, Sörgärden (Gästgivargärden), Dingtuna sn, Tuhundra

hd = R 186
9 \  Vesteräs, Saltängsbron (f. d. Lundby sn) = R 184
10 /
18 1 Berga, Skultuna sn. Nu vid Skultuna bruk, Norrbo hd
19 /  = R 182 (18) = MeA  12 (19)
20 Prästgärden, Romfartuna sn. Nu i kyrkan, Norrbo hd
22 Ulvsta, Haraker sn. Nu vid Svanä bruk, Norrbo hd = R 185

= MeA  14
24 Hassmyra, Fläckebo sn. Nu vid Hembygdsgärden
27 Grällsta, Kila sn, Övertjurbo hd = R 181



Д О Д А ТО К  Д РУ ГИ Й

Базові тексти ісландської 
«Gelehrte Urgeschichte»

Свідчення Сноррі Стурлуссона про ранній  період 
Східної Європи

S n o rra  E d d a , P ro lo g u e

2. Veröldin var greind ( J)rjär hälfur, 
frä  su ö r i і v e s tr  ok in n  a t M iö - 
jaröarsjö ; sä hlutr var kallaör Affrfkä. 
Inn syöri h lu tr (jeirar deilöar er heitr, 
svä at J)ar brennr, a f sölu.

H e im sk r in g la , Y n g lin g a  sa g a

1. K ringla heim sins, sü er m annfölkit 
byggvir, er m jgk  v äg sk o rin . G anga 
h q f  stör 6r utsjänum  inn f jgröina. Er 
l>at kunnigt, at haf gengr frä N ^rvasun- 
dum  ok a llt ü t til Jö rsa la lan d s . A f 
hafinu gengr langr hafsbotn til land- 
norörs, er heitir Svartahaf.
Sä skilr heim s)m djungana.
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Annarr hlutr frś vestri til norórs ok inn 
til hafsins; er sa kalladr Evrópa eóa Ćnea.

Inn nyrdri hluti er |>ar sva kaldr, at 
eigi vex gras a ok eigi ma byggja.

Fra nordri ok um austrhalfur allt til 
sudrs, [>at er kallat Asia.

I J>eim hluta veraldar er oil fegrd ok 
prydi ok eignir jardar-avaxtar, gull ok 
gim steinar. I>ar er ok mid veroldin. Ok 
sva sem Jjar er jó ró in  fegri ok betri 
óllum  kostum  en i odrum  stódum , sva 
var ok m annfólkit )>ar m est tignat a f  
óllum  giftunum , spekinni ok aflinu , 
fegrdinni ok alls konar kunnustu.

680

3. Naer midri veroldinni var gert J)at hus 
ok herbergi, er agaetast hefir verit, er kal
lat er Tijóa, |)ar sem ver kóllum Tyrkland.

I>essi stadr var m iklu m eiri gerr en 
adrir ok med m eira hagleik  ą m arga 
lund meó kostnaói ok fbngum , en |>ar 
vara til.

H eitir fyrir austan Asfś, en fyrir vestan 
kalla sum ir Europa, en sum ir Enea.

ModamKu

En nordan at Svartahafi gengr Svi))jód 
in m ik la  eda in kalda. SviJ)jóó ina 
miklu kalla sum ir menn eigi minni en 
Serkland it m ikla, sum ir ja fna  henni 
vid B lśland it m ikla.

Inn iwróri hhitr Svi])jódar liggr óbyggór 
a f  frosti ok kulda, sva sem inn syóri 
hlutr B lalands er audr a f  sólarbruna.

i Svi|)jóó eru stórherud mgrg. I>ar eru 
ok margs konar bjódir ok margar tungur. 
t>ar eru risar, ok ]>ar eru dvergar, )>ar 
eru blam enn, ok }>ar eru margs konar 
undarligar J)jódir. I>ar eru ok dyr ok 
drekar furduliga stórir.

Ór nordri frś fjgllum Jjeim, er fyrir 
utan eru byggd alia, fellr a um Svi|)j00, 
su er at rettu  he itir Tanais. Hon var 
fordum kqllud Tanakvisl eda Vanakvisl. 
Hon kom r til sjśvar inn 1 Svartahaf. I 
V anakvislum  var [>a kallat V analand 
eda Vanaheimr. Su a skilr heims))rid- 
jungana. H eitir fyrir austan A sia, en 
fyrir vestan Európa.

2. Fyrir austan Tanakvisl i Asia var kal
lat Asaland eda Asaheimr, en hgfudboigin, 
er var i landinu, kq 1 ludu j>eir Asgard.
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|>аг vàru tó lf  konungdóm ar ок einn 
yfirkonungr, ok làgu mörg b joölönd 
til hvers konungdóm sins.

t>ar väru і borginni tó lf  höfdingjar. 
t>essir höfdingjar hafa verit um fram 
aöra menn, t>a er verit hafa і veröldu, 
um alla m anndóm liga hluti.

Einn konungr l Trjóu er nefndr Mùnón 
eòa M ennón. H ann a tti d ó ttu r hö- 
fuökonungsins Priam i. Sü hét Tróan. 
t>au àttu son. Hann hét Trór, er vèr 
köllum I>ór. Hann var at uppfaeöslu i 
T rakia meö hertoga |>eim, er nefndr 
er Lórikùs, en er hann var tiu vetra, 
\>à tók hann viö vapnurn fööur sins. 
Svä var hann fagr älitum , er hann kom 
meö öörum  m önnum , sem J)à er fils- 
bein er grafit i eik. H ar hans er fegra 
en gull. I>a er hann var tó lf  vetra, J)à 
haföi hann füllt afl. t>a lyfti hann a f 
jöröu tiu bjarnstökkum  öllum  senn, ok 
\>à drap hann Lórikùm  hertoga, fóstra 
sinn, ok konu hans, Lórà eöa Gl óra, 
ok eignaöi sér rik it Trakia. f>at kö l
lum vèr t>ruöheim. I>à fór hann viöa 
um lönd ok kannaöi a liar heim shäl- 
fur ok sigraöi einn sam an alla berser- 
ki ok alla risa ok einn inn m esta dreka 
ok mörg dyr. f norörhalfu heim s fann 
hann spàkonu j)à, er Sibil hét, er vèr 
köllum Sif, ok fekk hennar. Engi kann 
at segja sett Sifjar. Hon var allra kvin- 
na fegrst. H ar hennar var sem  gull. 
fceira sonr var Loriöi, er likr var feÖr 
sinum . H ans sonr var E in riö i, hans 
sonr VingeJjórr, hans sonr V ingener, 
hans sonr M óda, hans sonr M agi, hans 
sonr Seskef, hans sonr Beövig, hans 
sonr A thra, er vèr köllum  Annan, hans 
sonr ttrm an n , hans so n r H erem oö, 
hans so n r S k ja ldun , e r v èr kö llum

En і borginni var hqföingi sa, er Óóinn 
var kallaör. ї>аг var blotstaör mikill. I>at 
var |)ar siör, at tólf hofgoöar vàru oeztir.

Skyldu J>eir ràda fyrir blótum  ok dó- 
mum m anna і m illi. I>at eru diar kal- 
laöir eöa dróttnar. t>eim skyldi f)jónos- 
tu veita ok lotning allt folk.
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Skjöld, hans sonr Bjàf, er vèr köllum  
Bjàr, hans sonr Jàt, hans sonr Guöolfr, 
hans sonr Finn, hans sonr Friallaf, er 
vèr köllum  Friö leif. Hann atti Jjann 
son, er nefndr er Vóden. I>ann köllum  
vèr 0 ö in . Hann var àgaetr m aör a f  spe- 
ki ok a llr i a tg e rv i. K ona hans hét 
Frigiöa, er vèr köllum  Frigg.

4. Ó òinn hafói spadóni ok svà kona 
hans, ok a f  j>eim visendum  fann hann 
t>at, at nafn hans myndi uppi vera haft 
i noròrhàlfu heim s ok tignat um fram 
alla konunga.
Fyrir J)à sok fystist hann at byrja feró 

sina a f  Tyrklandi ok hafói m eó ser 
m ik in n  fjò ld a  liò s , unga m enn ok 
gam ia, karla ok konur, ok hofóu med 
ser m arga gersem liga hluti. En hvar 
sem Jjeir fóru yfir lònd, \>a var àgaeti 
m ikit fra J>eim sagt, svà at Jjeir ))óttu

Ó dinn, var herm adr miki 11 ok m jgk 
viöfgrull ok eignaöisk m grg riki.

Hann var svà sigrsaell, at \ hverri or- 
rostu fekk hann gagn, ok svà kom, at 
hans menn trüöu J>vi, at hann aetti hei- 
m ilan sig r i hverri orrostu . I>at var 
hàttr hans, e f  hann sendi m enn sina 
til o rro stu  eöa aö ra r sen d ifa ra r , at 
hann lagöi aör hendr \ hgfuö J?eim ok 
g a f J>eim bjannak. Truöu J)eir, at 
myndi vel farask. Svà var ok um  hans 
m enn, hvar sem ]>eir uröu i nauöum  
staddir à sjà eöa a landi, \>à kglluöu 
J>eir a nafn hans, ok jjótti, jafnan fa a f  
Jjv i fro . I>ar ))ó ttusk  J^eir e ig a  a llt 
traust, er hann var. Hann fór opt svà 
langt l brot, at hann dvalöisk \ feröin- 
ni mgrg m isseri.

5. Fjallgarör mikill gengr af landnoröri til 
utsuörs. Sa skilr SvijDjóò ina miklu ok 
gnnur riki. Fyrir sunnan fjallit er eigi 
langt til Tyrklands. I>ar atti Ööinn eignir 
stórar. I J^ann tima fóru Rümveijahqföingj ar 
viöa um heiminn ok brutu undir sik aliar 
fcjoöir, en margir hgföingjar flyöu fyrir 
])eim ofriöi a f sinum eignum.

En fyrir Jjvi at Ööinn var forspar ok 
fjg lkunn ig r, \>à v issi hann , at hans 
afkvaemi myndi um norörhalfu heim - 
sins byggva. I>à setti hann brceör sina, 
Vé ok Vili, yfir Asgarö, en hann fók ok 
diar allir meö honum ok mikit fólk annat.
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likari goòum en mònnum. Ok Jjeir 
gefa eigi staó feróinni, fyrr en J)eir 
koma norór i jDat land, er nù er kallat 
Saxland. I>ar dvalóist Óóinn langar 
hrióir ok eignadist vióa J)at land.

|>ar setti Ódinn til landsgaezlu j)rjà 
sonu sina. Er einn hefndr Vegdeg. Var 
hann rikr konungr ok réó fyrir Austr- 
Saxlandi. Hans sonr var Vitrgils. Hans 
synir vàru |>eir Vitta, faóir Heingests, 
ok Sigarr, faóir Svebdeg, er vèr kòl- 
lum Svipdag. Annarr sonr Óóins hét 
Beldeg, er vèr kòllum Baldr. Hann atti 
J>at land, er nù heitir Vestfàl. Hans 
sonr var Brandr, hans sonr Frjóóigar, 
er vèr kóllum Fróóa. Hans sonr var 
Freóvin, hans sonr Uvigg, hans sonr 
Gevis, er vèr kòllum Gave. Inn j)riói 
sonr Ódins er nefndr Sigi, hans sonr 
Rerir. t>eir langfeór réóu {>ar fyrir, er 
nù er kallat Frakland, ok er |)adan sù 
aett komin, er kòllud er Vòlsungar. Fra 
òllum ()eim eru stórar aettir komnar ok 
margar.

I>à byrjaói Óóinn ferÓ sina norór ok 
kom i Jjat land, er J>eir kòlluóu Reió- 
gotaland, ok eignaóist 1 landi allt 
[)at, er harìn vildi. Hànn setti J)ar til 
landa son sinn, er Skjòldr hét. Hans 
sonr var Frióleifr. t>aóan er sù aett 
komin, er Skjòldungar heita. t>at eru 
Danakonungar, ok Jjat heitir nù Jót- 
land, er J)à var kallat Reiógotaland.

Gylfaginning

Gylfi konungr réó j>ar lòndum, er 
nù heitir SviJ)jóó. Fra honum er J)at 
sagt, at hann gaf einni farandi konu 
at launum skemmtunar sinnar eitt 
plógsland і riki sinu, j)at er fjórir òxn 
draegi upp dag ok nótt. En sù kona var 
ein af Asa aett. Hon er hefnd Gefjun.

Fór hann fyrst vestr i Garóariki ok \>à 
suór i Saxland. Hann atti marga sonu. 
Hann eignaóisk riki vióa um Saxland 
ok setti J)ar sonu sina til landsgaezlu.

Pà fór hann norór til sjàvar ok tók 
sér bùstaÓ і ey einni. I>ar heitir nù 
Óóinsey і Fjóni.

I>à sendi hann GeĘun norór yfir sun- 
dit і landaleitan. t>à kom hon til Gyl- 
fa, ok gaf hann henni eitt plógsland.
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Hon tók fjóra òxn noròan ór Jòtun- 
heimum, en J>at vàru synir jòtuns 
nòkkurs ok hennar, ok setti J>à fyrir 
plóg, en plógrinn gekk svà breitt ok 
djupt, at upp leysti landit, ok drógu 
oxninir )>at land ut a hafit ok vestr ok 
nàmu staóar 1 sundi nòkkuru. t>ar set
ti Gefjun landit ok gaf hafn ok kal- 
laòi Selund.

Ok \>ai sem landit hafòi upp gengit, var 
J>ar eftir vatn. I>at er nu Lògrinn kalladr \ 
SviJ)jód, ok liggja svà vikr i Leginum sem 
nes i Selundi. Svà segir Bragi skàld gamli:

t>à fór hon і Jqtunheima ok gat )>ar 
fjóra sonu vid jotni ngkkurum. Hon 
brà J)eim f yxnaltki ok foeròi )>à fyrir 
plóginn ok dró landit ut à hafit ok 
vestr gegnt Ódinsey, ok er J>at kolluò 
Selund. I>ar byggói hon sidan. Hen
nar fekk Skjgldr, sonr Ódins. I>au 
bjoggu at Hleidru.

I>ar er vatn eda sjàr eptir. I>at er kal- 
lat Logrinn.
Svà liggja firdir і Leginum sem nes і 
Selundi. Svà kvad Bragi inn gamli:

1. Gefjon dró fra Gylfa 
glqò djuprgdul góla, 
svàt af rennirauknum 
rauk, Danmarkar auka. 
Вфги 0xn ok àtta 
ennitungl, j>ars gingu 
fyr vineyjar vidri 
valrauf, fjogur haufuó.

Prologue

5. Eftir ]>at for hann nordr, J)ar sem 
nu heitir Svifrjod. t>ar var sa konungr, 
er Gylfi er nefndr. En er hann spyrr 
til ferdar |)eira Asiamanna, er aesir 
varu kalladir, for hann i moti )>eim ok 
baud, at 6dinn skyldi slikt vald hafa 
i hans riki, sem hann vildi sjalfr.

Ok sa timi fylgòi ferò J)eira, at hvar 
sem )>eir dvóldust і lòndum, \>à var |)ar 
àr ok fridr, ok trudu allir, at J>eir vaeri 
|)ess radandi, |>vi at )>at sa rikismenn, 
at t>eir vàru ólikir òdrum monnum, 
(>eim er |)eir hòfdu set, at fegrd ok svà 
at viti.

I>ar J)ótti Ódni fagrir vellir ok lands- 
kostir gódir ok kaus sér |)ar borgstad, 
er nu heita Sigtun.

En er Ódinn spurdi, at gódir landsko- 
stir vàru austr at Gylfa, fór hann 
t>annok, ok gerdu )зеіг Gylfi sactt sina, 
|>vi at Gylfi })óttisk engi krapt til hafa 
til mótstQdu vid Asana.

Mart àttusk )>eir Ódinn vid ok Gylfi і 
brQgdum ok sjónhverfingum, ok urdu 
jEsir jafnan rikri.

Ódinn tók sér bóstad vid LQgrìnn, |)ar 
sem nu eru kalladar fomu Sigtunir, ok 
gerdi )>ar mikit hof ok blót eptir sid- 
venju Àsanna. Hann eignadisk |>ar Iqnd 
svà vitt sem hann lét heita Sigtunir.
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Skipaòi hann |>ar hòfdingjum ok i 
j)à liking, sem vcrit hafdi i Trója, set
ti tólf hòfuómenn i staóinum at daema 
landslòg, ok svà skipaòi hann rèttimi 
òllum sem fyrr hafòi verit I Trója ok 
Tyrkir vàru vanir.

5. Eftir |>at fór hann nordr, J>ar til er 
sjàr tók vid honum, sa er |>eir hugdu, 
at laegi um ol lònd, ok setti |>ar son sinn 
til )>ess rikis, er nu heitir Nóregr.

Sa er Sxmingr kalladr, ok telja |>ar 
Nóregskonungar sinar aettir til hans ok 
svà jarlar ok adrir rìkismenn, svà sem 
segir і Hàleygjatali.

Hann gaf bustaòi hofgodunum. Njgrdr 
bjó i Nóatunum, en Freyr at Upp- 
SQlum, Heimdallr at Himinbjgrgum, 
l>órr à l>rudvangi, Baldr à Breidabli- 
ki. Qllum fekk hann J)eim goda ból- 
stadi.
8. Óóinn setti lgg i landi sinu, )>au er 
gengit hgfdu fyrr meò Àsum. Svà setti 
hann, at alla dauòa menn skyldi bren
na ok bera a bài med )>eim eign J>eira. 
Sagòi hann svà, at med J)viHkum 
audoefum skyldi hverr koma til Val- 
hallar sem hann hafdi à bài, }>ess sky
ldi hann ok njóta, er hann sjàlfr hafdi 
i jorÒ grafit. En Qskuna skyldi bera ut 
à sjà eda grafa nidr i jgrd, en eptir 
ggfga menn skyldi haug gera til min- 
ningar, en eptir alla J>à menn, er 
ngkkut manns mót var at, skyldi rei- 
sa bautasteina, ok helzk sjà sidr lengi 
sidan. Pà skyldi blóta i mòti vetri til 
àrs, en at midjum vetri blóta til gród- 
rar, it J^riòja at sumri, f>at var sigrblót. 
Um alla Svi|)jód guldu menn Ódni 
skatt, penning fyrir nef hvert, en hann 
skyldi verja land )>eira fyrir ófridi ok 
blóta |>eim til àrs.

Njgrdr fekk konu ]>eirar, er Skadi het. 
Hon vildi ekki vid hann samfarar ok 
giptisk sidan Ódni. Attu )>au marga 
sonu. Einn ]>cira het Saemingr. Um 
hann orti Eyvindr skaldaspillir )>etta:
_Til Ssmings taldi Hakon jarl inn
riki langfedgakyn sitt. I>essa Svi))jód 
kglludu )>eir Mannheima, en ina mik- 
lu Svi]>jód kglludu (>eir Godheima. Ór 
Godheimum sggdu )>eir mgrg tidendi.

9. Ódinn vard sóttdaudr \ SviJ)jóó. Ok 
er hann var at kominn dauda, let hann 
marka sik geirsoddi ok eignadi ser alla
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väpndauöa menn. Sagöi hann sik 
mundu fara 1 Goöheim ok fagna |jar 
vinum sinum. Nu hugöu Sviar, at hann 
vaeri kominn i inn foma Asgarö ok 
myndi )>ar lifa at eilifu. Hófsk J)à at 
nyju ätrünaör viö Óóin ok àheit. Opt 
|)ótti Svium hann vitrask sér, aör 
stórar orrostur yröi. Gaf hann j)à su- 
mum sigr, en sumum bauö hann til sin. 
I>ótti hvàrrtveggi kostr göör. 0öinn 
var brenndr dauör, ok var sü brenna 
gQr allveglig. I>at var trua J)eira, at J>vf 
haera sem reykinn lagöi i loptit upp, 
at J>vi hàleitari vaeri sä 1 himninum, 
er brennuna ätti, ok Jjess auögari er 
meira fé brann meö honum. Njqrör af 
Nóatunum geröisk (>a valdsmaör yfir 
Svium ok heit upp blótum. Hann 
kqlluöu Sviar J)à dróttin sinn. Tók 
hann ))à skattgjafar af j>eim. À hans 
dqgum var fridr allgódr ok alls konar 
àr svà mikit, at Sviar trüöu J>vi, at 
Njqrör rèdi fyrir ari ok fyrir fésaelu 
manna. À hans dqgum dó flestir diar 
ok vàru allir brenndir ok blotaöir 
siöan. Njqrör varö sottdauör. Lét hann 
ok marka sik Ööni, äör hann dó Sviar 
brenndu hann ok grétu allmjqk yfir 
leiöi hans.

10. Freyr tók J)à viö riki eptir Njqrö. 
Var hann kallaör dróttinn yfir Svium 
ok tók skattgjafar af )>eim. Hann var 
vinsaell ok arsaell sem faöir hans.

Freyr reisti at Uppsqlum hof mikit 
ok setti (Dar hqfuöstaö sinn, lagöi J>ar 
til aliar skyldir sinar, lqnd ok lausan 
eyri. I>à hófsk Uppsalaauör ok hefir 
haldizk ae siöan. À hans dqgum hófsk 
Froöafriör. I>à var ok àr um qll lqnd. 
Kenndu Sviar J)at Frey. Var hann J>vi 
meirr dyrkaör en qnnur goöin sem à 
hans dqgum varö landsfólkit auögara 
en fyrr af friöinum ok ari. Gerör 
Gymisdóttir hét kona hans. Sonr |>eira 
hét Fjqlnir.
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Бп Óòinn hafói meó sér J)ann son 
sinn, er Yngvi er nefndr, er konungr 
var і Sviftjódu eftir hann, ok eru fra 
honum komnar J)aer aettir, er Ynglin- 
gar eru kalladir.

Freyr hét Yngvi qòru nafni. Yngva 
nafn var lengi sidan haft i hans aett 
fyrir tignarnafn, ok Ynglingar vàru 
sióan kalladir hans asttmenn.

Freyr tók sótt, en er at honum leò sót- 
tin, leitudu menn sér ràós ok létu fa 
menn til hans koma, en bjoggu haug 
mikinn ok létu dyrr a ok Jjrjà glugga. 
En er Freyr var daudr, bàru J>eir hann 
leyniliga i hauginn ok sqgòu Svium, 
at hann lifòi, ok varòveittu hann }>ar 
J>rjà vetr. En skatt qllum helltu J>eir i 
hauginn, i einn glugg gullinu, en i 
annan silfrinu, 1 inn f>riója eirpennin- 
gum. I>à helzk àr ok friór. Freyja helt 
J)à upp blótum, Jjvi at hon ein lifòi J)à 
eptir goóanna, ok vard hon )>à in fraeg- 
sta, svà at med hennar nafni skyldi 
kalla aliar konur tignar, svà sem nu 
heita fruvur. Svà hét ok hver freyja 
yflr sinni eigu, en su husfreyja, er bu 
a. Freyja var heldr marglynd. Ódr hét 
bóndi hennar. Dcetr hennar hétu Hnoss 
ok Gersimi. I>aer vàru fagrar mjqk. Af 
Jjeira nafni eru svà kalladir inir dyrstu 
gripir. I>à er allir Sviar vissu, at Freyr 
var daudr, en helzk àr ok fridr, \>à tru- 
du f>eir, at svà myndi vera, medan 
Freyr vaeri a SviJjjód, ok vildu eigi 
brenna hann ok kqlludu hann veral- 
dargod, blótudu mest til ars ok fridar 
alla asvi sidan.

11. Fjqlnir, sonr Yngvifreys, réd \>à 
fyrir Svium ok Uppsalaaud. Hann var 
rikr ok àrsaell ok fridsaell. I>à var Frid- 
Fródi at Hleidru. ]>eira i millum var 
heimbod ok vingan. I>à er Fjqlnir fór 
til Froda a Selund, J)à var J)ar fyrir 
buin mikil veizla ok bodit til vida um 
lqnd. ...

12. Sveigdir tók riki eptir fqdur sinn. 
Hann strengdi J^ess heit at leita Goò- 
heims ok Ódins ins gamia. Hann fór 
med tólfta mann vida um heiminn.
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I>eir /Esir tóku sér kvànfòng |>ar in
nari lands, en sumir sonum sinum, ok 
uróu gessar aettir fjòlmennar, at umb 
Saxland ok allt })adan of nordrhàlfur 
dreifóist svà, at |)eira tunga, Àsiaman- 
na, var eigin tunga um oli J>essi lònd.

Ok |)at j)ykkjast menn skynja mega 
af |)vi, at ritud eru langfedganòfn 
|>eira, at |)au nòfn hafa fylgt |)essi tun- 
gu ok |)eir aesir hafa haft tunguna 
norór hingat i heim, i Nóreg ok 1 
Svifrjód, 1 Danmòrk ok і Saxland, ok 1 
Englandi eru forn landsheiti eòa 
stadaheiti, |>au er skilja ma, at af an
naffi tungu eru gefin en |)essi.2

Hann kom ut 1 Tyrkland ok 1 Svifrjód 
ina miklu ok hitti t>ar marga fraendr 
sina ok var 1 J)eiri fqr fimm vetr. t>à 
kom hann aptr til SviJ)jódar. Dvalóisk 
hann J)à enn heima um hrìò. Hann 
hafdi fengit konu )>à, er Vana hét, ut 1 
Vanaheimi. Var J>eira sonr Vanlandi.

Sveigdir fór enn at leita Godheims. 
Ok 1 austanverdri Svi|)jóó heitir bcer 
mikill at Steini.

I>ar er steinn svà mikill sem stórt 
hus. Um kveldit eptir sólarfall, }>à er 
Sveigdir gekk fra drykkju til svefn- 
bùrs, sa hann til steinsins, at dvergr 
sat undir steininum. Sveigdir ok hans 
menn vàru mjok drukknir ok runnu til 
steinsins. Dvergrinn stód i durum ok 
kallad a Sveigdi, bad hann l>ar inn 
ganga, ef hann vildi Ódin hitta. Sveig
dir hljóp 1 steininn, en steininn lauksk 
t>egar aptr, ok kom Sveigdir aldri u t . ...'

Переклад

Едда Сноррі, Пролог Круг земний, Саґа про Інґлінґів

1. Круг земний, що на ньому 
живуть люди, надто покраяний 
затоками.
З океану врізаються в землю
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2. Світ поділений на три час
тини. З півдня на захід до Мі- 
біагдаг б]ог [Середземномор’я] 
була частина, знана як АіТгікі 
[Африка], а найпівденніша її 
частка така спекотна, що все 
на ній попалене сонцем.
З півночі до сходу і далі до 
півдня пролягає Азія...
Друга частина, що простя
гається з заходу на північ аж 
до океану, називається Євро
пою або Енеєю; її північна 
частина така холодна, що там 
не росте трава і не живуть 
люди. ...
Ці краї світу  [А зія] дуже 
красиві й величн і. Зем ля 
народжує особливі плоди, такі 
як золото і коштовне каміння. 
Центр світу також знаходиться 
там, а що земля там родючіша 
й в усіх відношеннях краща, 
ніж будь-де, то й людність 
тамтешня вирізняється з-поміж 
своїх сусідів всіма достоїнст
вами — мудрістю , силою, 
красою і всілякими обдаруван
нями.

великі моря.
Відомо, що море простягається 
від Ньорвасунду (Ґібралтар
ської протоки) аж до Йорсала- 
ланду [землі Єрусалимської, 
тобто Палестини, Святої Землі]. 
Від цього моря на північний 
схід відгалуж ується довгий 
рукав , що зветься  морем 
Чорним [моря Середземне та 
Чорне].
Воно розділяє три частини 
світу.

Східна частина називається 
Азія;
а ту, що лежить на захід від 
неї, дехто називає Європою, 
інші —Енеєю.

На північ від Чорного моря 
лежить Велика або Холодна
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Швеція (Буї^од іп шікіа еда іп 
каїсіа).
Дехто вважає, що Велика Шве
ція (Зуі^од іп т ік  1а) за розмі
рами не менша від Великої 
Землі Сарацинів [Бегкіапсі іп 
тікіа, тобто ісламського Близько
го Сходу], а дехто гадає, що за 
розмірами вона дорівнюється 
до великої землі чорних людей 
(Віаіапсі іп шікіа, тобто Афри
ки).
Північна частина Швеції (8уф]6б) 
[Великої] через мороз і холод 
не обробляється, так само як 
південна частина Африки ли
шається пустельною почерез 
сонячний пал.
У Швеції (ву ї^од) [Великій] 
багато великих областей. У ній 
також багато племен і багато 
говірок.
Там є велетні (гіваг) і гноми 
(ске^аг); там є чорні люди (Ш - 
шепп) і багато всяких незви
чайних племен.
Там живуть також тварини й 
дракони неймовірних розмірів. 
З півночі, з гір, що по той бік 
залюднених районів [ = кла- 
сичних Ріпейських гір], через 
Швецію (8уф]6б [Велику]) проті
кає ріка, яку правильно нази
вати Танаїсом (Доном). Колись 
давно її називали Заплавою 
Тана (Тапа-куіві) або Заплавою 
Ванів (Уапа-куізі). Її гирло 
поєднане з Чорним морем. 
Земля довкруг Заплави Ванів 
називалася Ваналандом або
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3. Близько середини світу, де 
лежить званий нами Тюркланд, 
зведені найзнаменитіш і бу
динки й палаци під назвою 
Троя (Тцоа).
Це місто (віабг) вибудуване 
значно більшим за ті, що 
постали потім, майстерно в 
усіх відношеннях й ошатно 
зладнане.

Було там дванадцять коро
лівств (копип§-(16таг) з одним 
зверхнім королем (уйг-копип§г), 
і кожне королівство включало 
багато народів.
У твердині були дванадцять вож
дів (ЬоЯ тдаг).

Одного з королів звали Му- 
ноном чи Менноном. Він одру
жився з дочкою зверхнього 
короля Пріама, яку називали

Ванагеймом. Ця ріка розділяє 
три континенти. На схід від неї 
Азія, на захід — Європа.

2. Земля на схід від Тапа-куіві 
(Дону) називалася обителлю 
Асів — Асаландом або Аса- 
геймом, а столицею (ЬдЛхдЬог§) 
тієї країни називали Асґард.

У цій столиці правив вождь 
(1іо£5ііщі), ім’я якого було Одін. 
Там знаходився великий майдан 
для жертвоприношень (Ьіо^ 
віабг).
За давнім звичаєм, було там 
дванадцять найвищих вождів [в 
ориг. Ь о^одаг «жерців*].

Вони мали здійснювати жертво
приношення і розсуджувати 
людей.
Вони називалися сііаг [кельт
ське слово] або вождями. Всі 
люди мали служити їм і вкло
нятися.
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Троаною, і мали вони сина на 
ім’я Трор (Тгог) — ми звемо 
його Тор (І>огг). Його зростив 
у Фракії (Тгакіа) герцог, званий 
Лорікусом, а коли йому було 
десять  років, він одерж ав 
зброю свого батька. Коли він 
посів належ не місце серед 
інших мужів, то був такий 
красивий на вигляд, як різьбле
ний бивень, оправлений дубом; 
його волосся було чудовішим 
за золото.
Дванадцятирічним він досяг 
своєї сили уповні, а затим він 
підняв з землі дванадцять 
ведмежих шкір разом і вбив 
свого названого батька Лоріку- 
са, а з ним і його дружину Лору 
чи Ґлору і заволодів фракій
ською державою, яку ми нази
ваємо 1>гйбЬеішг.
Після цього він багато й далеко 
мандрував, обстеживши всі 
куточки світу і самотужки 
перемігши всіх берсеркерів і 
велетнів, неймовірного дракона 
і багато диких звірів.
У північних краях світу він 
зустрівся і одружився з провіс
ницею на ім’я Сібіл, котру ми 
звемо Сіф (віО . Я не знаю 
родоводу Сіф, однак вона була 
найчарівнішою жінкою з волос
сям, подібним до золота. їхнім 
сином, схожим на свого батька, 
був Лоріді. Сином Лоріді був 
Ейнріді, його сином — Вінґе- 
тор, його сином — Вінґенер, 
його сином — Моді, його 
сином — Маґі, його сином —
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Сескеф, його сином — Бедвіґ, 
його сином — Атра, котрого ми 
називаємо Аннаром, його си
ном — Ітрман, його сином — 
Геремод, його сином — Ск’ял- 
дун, котрого ми називаємо Скйолд 
(Skjoldr), його сином — Б ’яв, 
котрого ми звемо Б ’яр, його 
сином — Ят, його сином — 
Ґудольв, його сином — Фінн, 
його сином — Фріалав, котрого 
ми звемо Фрідлейвом; він мав 
сина на ім’я Воден (Vöden), 
котрого ми називаємо Одін 
(Ööinn)3; він був мужем, про
славленим своєю мудрістю і 
всілякими достоїнствами.
Його дружиною була Фріґіда, 
котру ми звемо Фріґ (Frigg).

Одін був великим воїтелем і 
багато мандрував, підкоривши 
численні країни.

Він був такий всепереможний, 
що брав гору в кожній битві; 
через те його люди повірили, 
що йому роковано бути пере
можцем у кожній битві. За 
своїм звичаєм, перед тим як 
послати своїх мужів на битву 
чи з іншими дорученнями, він 
клав їм на голови руки і давав 
Іцаппак [кельтське означення 
«благословення»]. І вони вірили, 
що будуть успішливими. 
Помічено також, що люди його, 
де б вони не були в біді, на суші 
чи на морі, промовляли його 
ім’я і вважали, що це мусить 
допомогти їм. Вони покладали 
на нього всі свої надії. Часто 
він вирушав так далеко, що не 
повертався багато років.

5. Велике пасмо гір пролягає з
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4. Одін та його жінка, обоє 
мали хист до провісництва, і 
за допомогою цього магічного 
мистецтва він зрозумів, що 
його ім’я повинно прослави
тися в північній частині світу 
і що його вшановуватимуть 
більше ніж всіх королів.
Тому й вирушив він у подорож 
з [міста в ] Тюркланді.
Його супроводжувала велика 
кількість старих і молодих, 
чоловіків та жінок, і мали вони 
з собою багато коштовностей. 
До яких тільки земель вони 
прибували, то звершували там 
такі славні подвиги, що й на 
вигляд вони були вже подіб
ніші до богів, ніж до людей. 
Вони не спинялися у своїй 
мандрівці, аж поки досягли 
півночі на землі, знаній нині як 
Саксланд. Там, у Саксланді, 
Одін жив довго, заволодівши 
значними землями.
На тих землях Одін посадив 
трьох своїх синів боронити їх.

північного сходу до південного 
заходу.
Воно відділяє Велику Швецію 
(Буфіоб іп шікіа) від інших 
володінь.
Південь [Ріпейських] гір неда
леко від Тюркланду; Одін мав 
там значні володіння.
У ті часи римські полководці 
ходили в д алек і й великі 
походи, підкорюючи всі народи, 
і через те багато хто з вождів 
(Іід ґб ії^аг) втікав зі своїх 
володінь.
А що Одін мав хист до провіс
ництва і був обізнаний на 
ворожбитстві, то знав, що його 
нащадки мешкатимуть у північ
ній частині світу.

То й посадив він своїх братів 
Be та Вілі правити [містом в] 
Асґарді (As-gardr), а сам з 
усіма богами (diar) та багатьма 
іншими людьми (folk) від’їхав.

Найперше він вирушив на захід 
до Ґардарікі.
А потім він вирушив на південь 
до Саксланду. Він мав багато 
синів. Він заволодів багатьма 
значними землями в Саксланді 
і посадив своїх синів боронити 
їх.
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Одного звали Веґдеґ; він був 
могутнім королем і правителем 
над Східним Саксландом; його 
сином був В ітрґільс; його 
синами були Вітта, батько 
Гейнґеста, та Сіґар, батько 
Свебдеґа, котрого ми нази
ваємо Свіпдаґом. Другого сина 
Одіна звали Белдеґом, а ми 
звемо його Бальдом (Ваісіг); він 
мав країну, що називалася Вест- 
фал (УєбіШ, Вестфалія); його 
сином був Бранд; його си
ном — Фрьодіґар, котрого ми 
називаємо Фроді (Ргоді); його 
сином — Фреовін; його сином — 
УвігТ; його сином — Ґевіс, котро
го ми називаємо Ґаве. Третього 
сина Одіна звали Сіґі; його 
сином був Рерір. Цей правив 
над нині званим Фракландом 
(Франкія), а від того походить 
рід, відомий як Вьолсунґи (Урі- 
Біп^аг).
Від них походить великий і чис
ленний рід.
Потім Одін спрямував свої 
мандри на північ

до землі, що називалася Рейд- 
ґоталанд (І1еід£0іа1ап(і), і в тій 
країні заволодів усім, чого 
бажав. Правити там він призна
чив свого сина Скйолда (Зідокіг); 
його сином був Фрідлейв. Від 
того походить рід, знаний як 
Скйолдунґи (8^дМип§аг). Вони

Потім [Одін] вирушив на північ 
до моря і зупинився на острові. 
Це місце називають нині Одін- 
сей [=6біпз-еу — острів Одіна; 
сучасне місто О денсе] на 
острові Фьоні (=Фюнен/Фюн; 
У Данії).
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були королями Данії (Бапако- 
пиі^аг), а те, що тоді назива
лося Рейдґоталандом (Яеід£0- 
Іаіапсі), нині має назву Ютланд 
Оогіапсі).

Gylfaginning

1. Король Ґюльві (вуШ) правив 
землями, що нині звуться Шве
цією ( 8 уі^ 66). Про нього 
розповідають, що він у своєму 
королівстві дав шмат родючої 
землі розміром, що його могли 
б обробити чотири бики за день 
і ніч, жебрачці за те, що зуміла 
його розважити. Однак ця жінка 
була з родини Асів (Лівіг); її 
ім’я було Ґевйон (ве^оп).
На північ від Й отунгейм а 
ОоПіпЬеітаг) вона взяла чоти
рьох биків і запрягла їх до 
плуга, а то були її сини від 
велетня. Плуг занурився так 
міцно й глибоко, що вигорнув 
землю і бики протягли її на 
захід у море, зупинившись аж 
у певній затоці. Ґевйон спо
добала ту землю і нарекла її, 
назвавши Зеландією (Селунд).

А на місці, звідки вигорнули 
землю, стало потім озеро; воно 
зн ан е  тепер  у Ш веції як 
Льоґрін (Іл^гіпп; <1о§г — озе
ро, тобто Маїагеп).
І в Льоґріні рівно стільки заток, 
скільки мисів на Зеланді.

По тому [Одін] послав богиню 
Ґевйон на північ над затокою 
[до Швеції] пошукати землі. 
Вона прибула до короля Ґюльві, 
і він дав їй родючої землі.

Тоді вона вирушила до Йотун
гейма і там народила чотирьох 
синів від одного велетня. Вона 
перетворила їх на биків, запрягла 
їх до плуга і вигорнула землю на 
захід у море навпроти Одінсея, 
і від того утворився [острів], 
знаний нині Зеландія (Селунд); і 
опісля вона оселилася там.
З нею одружився син Одіна 
Скйолд. Вони жили на Глейдрі 
(Ніеідга, Лейре).
Там, де вигорнули землю, зали
шилося озеро, яке називається 
Льоґрін.

Так затоки того озера відпо
відні до мисів Зеланду.
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Скальд Б ра ґі Старий каже так:

Гевйон випросила у Ґюльві, 
усміхаючися, золото землі (=3еландію), 
аж бики вигорнули [землю], 
побільшення Данії (Бапшагкаг аикі).
Вісім очей волових горіли 
биків сяйнолобих, 
полем широким здобутим ішли, 
чотириголові, на оранці.

Пролог

5. По тому Одін вирушив на 
північ до званого нині 8уф366-у. 
Там був король на ім’я Ґюльві, 
і коли він почув про похід 
азіатів, як то називалися Аси, 
то вирушив на зустріч з ними 
і запропонував Одінові стільки 
влади в його корол івств і, 
скільки він сам бажав.

Удача була їхнім добрим супут
ником у мандрах, бо де б у країні 
вони не спинялись, там зроста
ли добрі врожаї і наставав мир 
і кожен вірив, що саме вони 
були тому причиною, бо дотоді 
місцеві жителі ніколи не ба
чили людей, подібних до цих 
за подобою й розумом. 
Звичайне й природне багатство 
життя у Швеції вразило Одіна 
своїм благополуччям,

і він обрав для себе місце, що 
нині зветься Сіґтуною (Sigtйn).

А коли Одін довідався, що 
існує добра земля на сході в 
королівстві Ґюльві, то вирушив 
туди; і Ґюльві дійшов згоди з 
ним, бо не вважав себе таким 
сильним, щоб протистояти 
Асам.
Одін та Ґюльві часто змагалися 
один з одним у чарах  та 
закляттях, однак Аси завжди 
брали гору.

Одін оселився біля озера 
Льоґрін (Меларен) в місцині, 
що звалась колись Сіґтунір 
(Сіґтуна). Там збудував він 
велике святилище і вчиняв 
жертвоприношення за звичаєм 
Асів.
Він заволодів значними земля
ми, назвавши їх Сіґтунір (8і§-
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Він призначив там на зразок 
Трої дванадцятьох вождів (Ьо- 
А5іп&іаг), встановивши дванад
цятьох предводителів (ЬдЛід- 
шепп) блюсти закони землі 
(\ands\qg),

і він уклав закона, подібно до 
того, що мав у Трої і що був 
звичний тюркам.

иіпіг).
Він оселив Ік^одаг [= вожді в 
<жерців].
Ньйорда оселив у Ноатуні 
(Ибайп)4;
Фрейра — в Уппсалі; 
Геймдаля — в Гімінбьорґу; 
Тора (ї>огг) — в Трюдванґу 
(1>гйбуаі^г);
Бальда — в Брейдабліку.
Всім їм він дав добрі маєтки 
(Ьоі-Біабіг).
8. У своїй країні Одін запро
вадив такі самі закони, що 
раніше діяли серед Асів.
Так, він постановив, що всіх 
померлих слід спалювати на 
поховальному вогнищі разом з 
їхнім добром, каж учи, що 
кожен мусить приходити до 
В альгалли  (УаІЬдІІ) з тим 
багатством, яке було при ньому 
на поховальному вогнищі, і що 
він може ще скористатися тим, 
що сам закопав у землю. 
Попіл його слід вивозити в 
море або ховати в землю.
У пам’ять про знатних людей 
слід насипати курган (Ьаі^г). 
А для всіх тих, хто проявив 
велику мужність, слід ставити 
пам’ятні камені (ЬаиіаБІеіпаг); 
звідтоді цей звичай продов
жував існувати довгий час.
На добру пору слід було 
приносити жертву на початку 
зими і ще одну — для доброго 
врожаю —в середині зими, а 
третю — влітку — для пере
моги.
По всій Швеції люди спла-
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5. П ісля цього він (О дін) 
вирушив на північ, аж поки 
досяг моря, що, як гадали, 
обіймає увесь світ, і посадив 
свого сина над королівством, 
що зветься нині Норвегією

Сина їхнього звали Семінґ 
(Заетії^г), і, як оповідають у 
«Галейґ’яталі», королі Норвегії 
(Н б^вкопш ^аг), ярли ^агіаг) 
та інші правителі (гіківтепп) 
ведуть свої родоводи від нього.

чували Одінові данину — один 
пінязь (реппіп§г) З К О Ж Н О Ї  

голови, а він мав захищати 
їхню землю від набігів і прино
сити жертви для них, аби мали 
вони добрі часи.

Ньорд одружився з жінкою, 
котру звали Скаді. Вона не 
схотіла жити з ним і пізніше 
побралася з Одіном.
Мали вони багато синів. 
Одного з них звали Семінґ. Про 
нього Ейвінд Плагіатор Скаль
дів [пом. 1038 року] склав ці 
вірші [у «На1еу£уа1а1]. ...
Ярл Гакон Могутній [Сіґур- 
дарсон, Гладаярл, 970—995] 
вів свій родовід від Семінґа. 
Цю [частину] Швеції (8уі^ о6) 
вони назвали Мангеймом (Мапп- 
Ьеішаг); а Велику Ш вецію 
(ЗуіЦоб іпшікіа) вони назвали 
Ґодгеймом (Сосіїїеітаг).
Про цей Ґодгейм оповідають 
багато історій.

9. Одін помер на своєму одрі у 
Швеції. Передчуваючи смерть, 
він зробив на собі позначку 
вістрям списа і проголосив 
своїми всіх, хто поліг у битвах. 
Він казав, що скоро вирушить 
до Ґодгейма і прийматиме там 
своїх друзів. Тому надалі шведи
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(Sviar) вірили, що він вирушив 
до давнього Асґарда (1 inn for- 
naÀsgard) і житиме там вічно. 
Через те віра в Одіна знову 
примножилася і^о  нього знову 
почали звертати ся . Ш веди 
часто згадують, як з ’являвся 
він перед великими битвами, 
аби одним дати перемогу, а 
інших забрати до своєї оби
телі. Обидві долі вважалися 
щасливими.
Одін був спалений по смерті, і 
це сп ален н я його тіла на 
поховальному вогнищі відбу
лося з великою помпою. Люди 
вірили: що вище дим підні
м ається до неба, вище на 
небесах буде той, кого спа
люють, а знатніший буде той, 
у кого більше багатств згорить 
разом з ним.
Після нього серед шведів узяв 
владу Ньорд з Ноатуна і про
довжив жертвоприношення. 
По тому шведи нарекли його 
своїм господарем (dróttinn), і 
він брав з них данину (skatt- 
gjafar).
За його днів панував добрий 
мир і були такі багаті врожаї, 
що шведи повірили, що Ньорд 
має владу над врожаями і над 
добробутом людей.
За його днів померли всі вожді 
(diar) і всіх їх було спалено, а 
люди приносили їм жертви. 
Ньорд помер на своєму одрі. 
Так, як і Одін, він позначив 
себе перед смертю.
Шведи спалили його тіло і
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Одін мав при собі сина на ім’я 
Інґві (Уі^ уі), який був королем 
(копип§г) Ш веції (Б у і^ б б ) 
після нього і від якого ведуть 
свою лінію Інґлінґи (Уі^ііі^аг).

тяжко плакали над його моги
лою.
10. Після Ньорда владу успад
кував Фрейр. Його називали 
господарем (drottinn) шведів, і 
він брав з них данину (skatt- 
gjafar). Його дуже любили, і 
уславився він, як і його батько, 
добрими часами.
Фрейр збудував велике свя
тилище (hof) в Уппсалі (Uppsa- 
Ііг) і мав там свою головну 
резиденцію (hgfu6stadr), куди 
зносилася йому вся данина як 
з земель, так і з рухомого май
на.
Так постало багатство Уппсали 
[=Uppsala audr, тобто коронне 
добро], яке лишається й по
нині.
За його днів розпочався так 
званий мир Фроді’я (Frodafridr). 
В усіх країнах були тоді добрі 
врожаї. Шведи приписували 
це Фрейрові. І його шанували 
більше, ніж інших богів, адже 
за його днів, завдяки мирові і 
добрим врожаям, селяни (lands- 
folk) стали заможніш і, ніж 
будь-коли.
Його дружину звали Ґердою, 
дочкою Ґюміра. їхнім сином був 
Фйольнір.
Фрейр мав ще одне ім’я — 
Інґві; а ім’я Інґві в його роду 
тривалий час було високим почес
ним титулом (tignar-nafn) пра
вителів, і відтоді його родичі 
стали називатися Інґлінґами. 
Фрейр захворів; і, коли недуга 
зовсім зборола його, шануваль-
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ники виріш или обм еж ити 
доступ до нього до кількох 
чоловік, а самі вони насипали 
величезний курган з дверима і 
трьома вікнами.
І коли Фрейр помер, вони 
потай занесли його до гроб
ниці, а шведам сказали, що він 
ще живий, його ж тримали там 
три роки. А всю данину вони 
зсипали в гробницю, — золото 
в одне вікно, срібло — в друге, 
мідні гроші (еігреппіі^аг) — у 
третє. Тому добрі і мирні часи 
продовжувалися.
Жертви продовжувала прино
сити Фрея, адже вона була 
єдиною живою серед головних 
богів. Тому вона уславилася 
так, що її ім’ям почали нази
вати всіх знатних жінок. ... 
Коли всі шведи довідалися, що 
Фрейр помер, а добрі і мирні 
часи продовжуються, то по
вірили, що так буде дотоді, 
поки Ф рейр л и ш ається  у 
Швеції; а відтак вони не спа
лили його, а назвали богом 
світу (уегаШаг §об) і приносили 
йому жертви після кожного 
доброго врожаю й за мирних 
часів.
11. Після цього шведами і 
багатством Уппсали правив 
Фйольнір, син Інґві-Фрейра. 
Був він могутнім; добрі врожаї 
та мир панували  за його 
правління. У ті часи в Глейдрі 
[у Зеландії, Д анія] правив 
Фроді Мирний (Ргід-Бгобі), і 
була дружба між ними, і вони
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приїздили один до одного на 
бенкети. ...
12. Свейґдір успадкував трон 
після свого батька (Fjglnir). Він 
поклявся собі віднайти Ґодгейм 
та Одіна Старого (inn gamli). 
З одинадцятьма іншими довго 
мандрував він по світу. Він 
відвідав Тюркланд і Велику 
Швецію і зустрів там багато 
своїх родичів (ok hitti [>аг marga 
fraendr sina). П’ять років він 
мандрував.
По тому повернувся він до 
Швеції і деякий час лишався 
там.
У Ванагеймі він одружився з 
жінкою на ім’я Вана; їхнім 
сином був Ванланді.
Свейґдір вирішив знову пошу
кати Ґодгейм. У східній частині 
Швеції (SviJjjó6) є велика сади
ба, що н ази в ається  «Біля 
каменя» (at steini).
Там знаходиться камінь завбіль
шки в будинок. Увечері, після 
того як сонце зайшло, коли 

• Свейґдір повертався з бенкету 
до своєї оп очи вальн і, він 
побачив гнома, що сидів на 
камені.
Свейґдір та його люди були 
надто п’яні і побігли до каменя. 
Гном стояв на дверях [на 
камені], і він покликав Свей- 
ґдіра, запрошуючи його увійти, 
якщо він хоче побачити Одіна. 
Свейґдір ускочив до каменя, а 
камінь стулився за ним, і він

А / „  . v . . . .  ніколи вже не повернувся...5Аси (Лівіг) і дехто з їхніх синів
одруж илися з ж інками на
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зем л ях , де п осели л и ся , і 
родини їхні стали такими 
численними в Саксланді, а 
потім по всій півночі, що мова 
їхня, [мова] Асів, стала мовою, 
властивою всім цим країнам. 
Від того, що родоводи їхні 
записані, люди вважали ці 
імена прийш лими разом з 
мовою і що вони принесені до 
північного краю світу — Нор
вегії (№герт), Швеції (Буї^об), 
Данії (Баптогк) та Німеччини 
(Бахіапсі) — Асами.
Однак в Англії є давні райони 
і назви місць, які слід розуміти 
як похідні з іншої мови6.

ІІр р Ь аГ  а ііг а  fr& sagna

Пергаментний звід XIV ст. АМ 764, 4° містить кілька 
історичних, географічних та міфологічних текстів різного 
походження7. Найбільш досліджений серед них «Історико- 
географічний огляд* («НІ8ІогІ8к^ео§гаЙ8к oveгsigt»), що постає 
з листків 39—40 (позначений окремо як АМ та В, 4°); його було 
повністю опубліковано двічі8 і кілька разів — в уривках. Він 
включає в себе уривки відомих історичних текстів , що 
стосуються ранніх Каролінґів та данської історії IX ст., зокрема 
християнських місій у Данії (за Адамом Бременським та «Саґою 
про Олава Трюґґвасона»), і містить деякі дані про відкриття 
Ісландії та Ґренландії (за «ЬапсіпатаЬок»). Він містить також 
«иррЬаГаііга — анонімний трактат про похід Асів (Лівіг)
під орудою Одіна на північ та про добу династії Фроді (Ргббі) в 
легендарній історії Данії. Наприкінці, в уривках, складених в 
основному за «Неіпкіузівд», подано всі географічні відомості 
про тогочасний світ.

Текст і переклад тієї частини «иррЬаЬ, де йдеться про 
переселення Одіна, доповнюють обидві версії Сноррі Стурлуссона 
про ці події9:

ІІррЬаГ аііга fгasagna і поггаеппі (й і^и , Початком всіх історій, [викладених] сканди* 
(кігга сг Баппіпсіі Г у і^а, ИбГві |>& сг навською  мовою (і поггаеппі г інк ії),
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Тугкіг ок Àsiamcnn byg5u Norórit;

jjvi cr t>at rncó sgnnu at scgja, at 
tungan kom mcd |)cim nordr hi[n]gat, 
cr ver kQ llum  norrsnu, ok gckk su

tunga um Saxland, Danmgrk ok 
Svidjó)}, Nórcg ok um ngkkum hluta Eing- 
lands.

Hgfudmadr |>cssa fólks var Óóinn,

son I>órs; hann àtti marga sonu.
Тії Ódins tclja margir menn aettir sinar.

Hann skipadi sonum sinum til landa ok 
gerdi hofdingja.
Einn af sonum hans cr ncfndr Skjoldr, 
sa cr land tók scr, j)at cr nu heitir Dan- 
mqrk.
En t>a vàru Jjcssì lqnd, cr Àsiamcnn 
bugdu, kQllud Godlgnd, cr fólkit

Goó|)jóò.
l>ar vàru sctt cndimQrk milli 
Skjaldar ok Ingifrcyrs, bródur hans, 
cr f>at rìki bygòi, cr nu kalla menn Sviarìki.

Óóinn ok hans synir vàru stórum vitrir 
ok fjQlkunnigir,
fagrir at àlitum ok sterkir at afli.

Margir adrir і |>cirra aett vàru miklir af- 
burdarmcnn mcò

ymisligum algcrlcik, ok ngkkura af |)cim 
tóku menn til at blóta 
ok trua à, ok kglludu god sin.

є їх правдиві записи про те, що Тюрки 
і «азіати» (Às!amerin=/Esir<AHCH) осе
лилися в північній частині [землі].
Через те зрозуміло, що мова прийшла з 
ними сюди, на північ, і та мова, яку ми 
називаємо скандинавською (norraenu), поширилася 
повсюдно — до
[Давньої] Саксонії (Німеччини), Данії та 
держави Свіар (Sviar)
(Швеції), Норвегії та на деякі частини 
Англії.
Вождем тих народів [тюрків та «азіатів»] був 
Одін, син Тора, котрий мав багато синів. 
Багато [визначних] людей виводять свої родоводи 
від Одіна.
На тих землях він посадив своїх синів 
і призначив їх вождями.
Один з його синів, званий Скйолдом, заволо
дів землею, що нині називається Данією.

І тому земля, яку заселили [тюрки і] «азіати», 
була названа Ґодльондом (Оодіопд), 
а
народ — ґодтьйодами (вод^бд).

Була встановлена межа між Скйолдом та його 
братом Інґі-Фрейром;
[і] була заселена та країна, яку нині люди на
зивають країною Свіар (Швецією).
Одін та його сини були мудрішими й обізнаніши
ми на ворожбитстві, кращими на вигляд і силь
нішими тілесно, ніж [інші] могутні [люди]. 
Багато інших [крім Скйолда та Інґі-Фрейра] їх
ніх родичів [Асів] були значними людьми, 
відміченими
різними достоїнствами, і [прості] люди 
почали приносити їм жертви і 
шанувати
їх, і назвали їх своїми богами.

23 7-142
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Географія короля Альфреда

Опис Європи

Загальний опис

Англосаксонський король Вессексу, Альфред Великий (871 — 
899), окрім того що був рятівником своєї країни від данів, 
законодавцем, воєначальником і реформатором адміністративної 
та фінансової системи, виступав також покровителем культури. 
З метою підвищити рівень навчання в країні 887 року він 
запровадив програму із забезпечення перекладами народною 
мовою «деяких книжок, що їх було необхідно знати всім людям»1. 
З-поміж шести праць2, перекладених за його ініціативою та за 
його участю (хоч він сам так і не навчився ні читати, ні писати), 
була «Історія* Оросія. Іспанський теолог Павло Оросій (бл. 414— 
417), учень і послідовник Авґустина Гіппського, написав свою
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«H istoriarum  adversum paganos libri VII*3, історичну апологію 
римського християнства та його опору нашестям варварів, як 
підручник із всесвітньої історії. Ця праця зажила надзвичайної 
слави впродовж Середньовіччя.

Історія Оросія відкривається географічним вступом (топо
графічною викладкою, використовуючи його власний винахід, 
так званою Т-подібною мапою)4, що поділяє землю на три 
частини — Азію, Європу та Африку — і описує їхні кордони5. 
Топографія Оросія (дегенеративна форма географії) не відбиває 
ситуації в другому десятилітті V ст., коли автор перебував у 
розповні сил, оскільки його матеріал не був оригінальний. Він, 
матеріал, по суті, належ ить до великої епохи римської 
імператорської науки І— II ст. н. е. Спочатку Альфред 
дотримується поділу Оросія і залишає його назву, «Германія», 
для власне Європи, тобто для тих країн на схід і на північ від 
римського кордону (limes), що проходив по Рейну та Дунаю:
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Opocifi6
Explicit! sunt quam 
breuissime fines Asiae.

Nunc Europam in quan
tum cognitioni hominis 
conceditur stilo peruaga- 
bor.
Incipit a montibus Rip- 
haeis ac flumine Tanai 
Maeotidisque paludibus 
quae sunt ad orientem, 
per litus septentrional is 
oceani usque ad Galliam 
Belgicam et flumen 
Rhenum quod est ab 
occasu descendens, 
deinde usque ad Danuuium 
quem et Histrum uocant, 
qui est a meridie

Альфред7 Переклад8
Nu hsebbe we Отож, ми коротко сказали про кордони
scortlice gessd ymbre Азії.
Asia londgemsro. Тепер розповімо про кордони Європи,
Nu wille we ymbe Eu- оскільки про них краще відомо, 
горе londgemane areccean 
swamicel swa we hit łyp 
mest witon.

From J>*re ie Danais 
west oJ> Rin |>a ea, seo 
wild o f)« m  beorge |>e 
mon Alpis haet ond imö 
|юппе поф lyhte on (»es 
Garsecges' ekrm |>e |>act 
lond uton ymbliö )>e mon 
Bryttania haet.
Ond eft su|> od Donua 
ea, Jrare acwielme is 
neah Rines ofre |>*re

Від річки Дон (Danais) на захід, до 
річки Рейн (Rin), що бере початок у го
рах під назвою Альпи (Alpis), а тоді 
на північ до затоки океану (Garsecg), 
що омиває країну під назвою Британія/ 
Англія (Bryttania). Потім [кордон 
прямує] знову на південь до річки Ду
най (Donua), витік якої лежить непо
далік від берегів Рейну,

et ad orientem directus 
Ponto (Чорне море) ассі- 
pitur;

»b oriente Alania est, 
in medio Dacia ubi et 
Gothia,

23*

і повертає на схід, північніше Греції, 
ond is si|>|>an east до Чорного моря |Wendelsaex CepeA-
imende wid пофап земного моря];
Creca lond ut on [юпе і йде на північ до океану (Garsecg),
W endeiss1"; що зветься Білим морем (Cwaensea).
ond поф of) |юпе Garsecg 
ре топ Cwensae Лоті".
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deinde Germania est ubi Binnan J>asm sindon У цих межах проживає багато народів,
plurimam partem Suebi monega |>eoda, ас hit а все це зветься Германією,
tenent; quorum omnium mon hæt eall Germania12,
sunt gentes LIIII.

Внесок Альфреда

Після цього дещо поверхового і обмеженого топографічного 
опису варварських країн Оросій спрямовує свою увагу на більш 
розвинуті південні регіони: «Nunc quidquid Danuuius a barbarico 
ad Mare Nostro secluditexpediam»13. Однак розумного і практичного 
Альфреда де не могло так просто задовольнити, й він вирішив 
осучаснити застарілу інформацію Оросія14. Насамперед він додав 
свій власний опис країн на північ від Дунаю і на схід від Рейну. 
Цей опис спирався на його власні нові свідчення, він лише час 
від часу вживав класичні терміни — очевидно, коли вважав, 
що вони можуть сприяти розумінню15. Він також включив 
оригінал опису Огтере (Ohthere) і частково редагований переказ 
Вульфстана (Wulfstan).

Вочевидь, Альфред зрозумів, що поза його спроможностями 
осучаснити факти Оросія про країни на південь від Дунаю, 
тому його переклад відтворює порядок оригіналу, лише з 
незначними змінами, випущеннями й додатками16. На жаль, 
досягнення Альфреда залишилося недоступним для середньо
вічних скандинавських учених, які мусили по-своєму впоратися 
із завданням осучаснення класичної християнської праці. А проте 
обране ними джерело було не «Історією» Оросія, а скоріше 
«Етимологіями» (Etymologiae) Ісидора Севільського, молодшого 
співвітчизника Оросія.

Опис Європи Альфреда винахідливий за своєю простотою і 
точністю. Автор згрупував наявні матеріали відповідно їхньому 
походженню і певним «кардинальним пунктам», для яких він 
уживав важливі економічні й політичні одиниці того часу. Інші 
політичні об’єднання поставали залежно від цих пунктів17. 
Дев’ять північно-східних європейських пунктів Альфреда були 
такі:

Реґенсбурґ, столиця Східної франкської держави Каролінґів 
(континентальна) Стародавня Саксонія, стародавня домівка 
англосаксів

Моравія, держава-спадкоємниця Аварської імперії, на тери
торії сучасних Чехії, Словаччини та Угорщини (бл. 818—907)
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держава таламінців (ґломачів) із сурбської (полабсько- 
сербської) групи, біля сучасного Мейссена на річці Ельба та ЇЇ 
допливів (Саксонія) 

південні дани (Ютландія) 
північні дани (Сконе та данські острови) 
балтійсько-фінські народи (Овії/ЕвН ести) 
острів Борнгольм 
(Уппсала) свеї/ш веди (8\уеоп). 

Оригінальний опис Європи Альфреда (розбитий тут на па
раграфи згідно з дев’ятьма кардинальними пунктами) такий:

1. І>оппе'” wiö пофап Donua æwielme 
ond be eastan Rine sindon Eastfran- 
cna, ond be su[)an him sindon Swæfas, 
on o[>re healfe |)sre ie Donua;

ond be sufean him ond be eastan sindon 
Bægware, se d s l |)e mon Regnesburg 
hæt,
ond ryhte be eastan him 
sindon Bæme
ond eastnor|> sindon I>yringa[sJ; 
ond be пофап him sindon Eald Seaxan.

2. Ond be nor|>anwestan him sindon Frisan; 
[ond] be westan Ealdseaxum is Ælfe
т іф а t>ære ie, ond Frisland, ond |>onan 
westnord is |)æt lond |>e mon Ongle 
hæt, ond Sillende, ond sumne dæl 
Dene;

ond be пофап him is Afdrede,

ond eastnort> Wilte, t>e mon Hæfeldan 
hæt;
ond be eastan him is Wineda lond, l>e 
mon hætt Sysyle, ond eastsu|>, ofer 
sum[ne] dæl, Maroara.

3. Ond hie Maroara habbad be westan 
him l>yringas, ond Behemas, ond 
Begware healfe;
ond be suj>an him, on o|)re healfe

Donua, |)ære ie, is J>æt land Carcndre, 
su|) o|j |)a beorgas j>e mon Alpis hæt.
To |>æm і lean beorgan licgad Begwara 
landgemæro ond Swæfa;
[ond] t>onne be eastan Carendran londę, 
begeondan poem westernie2', is 
Pulgara land, ond be eastan pœm 
is Creca land; ond be eastan Maroara 
•onde is Wisle lond;

Далі19 [на територіях] північніше від 
джерел Дунаю (Donua) і східніше від 
Рейну (Rin) зустрічаються [спершу] східні 
франки (Eastfrancna), південніше від них — 
шваби (Swæfas), на протилежному березі Ду
наю;
на південний схід від них живуть баварці 
(Bægware), в тій частині, що зветься Ре- 
ґенсбурґом (Regnesbuig), 
а на сході — богемці (Bæme «чехи»), 
на північному сході — тюрінґці (t>yringas), 
а північніше за них — стародавні саксони 
(Eald Seaxan).

На північний захід від них є фризи (Frisan); 
на захід від стародавніх саксонів лежить гирло 
річки Ельби (Ælfe mu|>a) і Фризія (Frisland), 
і звідти на північний захід лежить країна, що 
зветься Анґельн (Ongle), а також Сілленде 
(=східна частина Південного Ютланду)*’, і деякі части
ни Данії:
ще північніше лежить країна оботритів (Afdrede); 
а на північному сході перебувають велетаби 
(Wilte), що звуться гаволанами (Hæfeldan);

східніше від них є країна вендів (Wineda) 
Сусюле (Sysyle), а на південному сході, поза 
певною відстанню, живуть моравці (Maroara).

На захід ці моравці мають сусідами тюрінґ- 
ців (1>уringas), богемців (Behemas) і части
ну баварців (Begware);
на південь від них [моравців] на іншому боці 
Дунаю лежить
Карінтія (Carendre), південніше гір, що 
звуться Альпами (Alpis).
До тих самих гір доходять кордони 
баварців і швабів (Swæfas); 
далі на схід від країни Карінтії, поза від
людною місцевістю, лежить 
Болгарія (Pulgara land), а ще східніше —
Греція (Creca land); на схід від Моравії 
розташована країна віслян (Wisle land):



ond be eastern pcem sint Datia, pa  
pe iu wceron Cotan.
Be nor|>aneastan Maroara sindon 
Dalamentsan.

4. Ond be eastan Dalamentsan sindon 
Horigti,
ond be пофап Dalamentsan sindon 
Surpe, ond be westan him [sindon] 
Sysyle.
Be norpan Hori/gjti is Moegpa land, 
ond be norpan Moegpa londe / sindon] 
Sermende, op pa beorgas Riffen22.

5. [Ond] be westan Su^denum is |>ss 
garsecges earm )>e Іф ymbutan J>aet land 
Brettania, ond be пофап him is )>ss 
sacs earm, \>e mon haet Osts*;

ond be eastan him ond be пофап [him] 
sindon Norddene, seg|>er ge on |>8m 
maran landum, ge on |>sm iglandum; 
ond be eastan him sindon Afdrede, 
ond be su|>an him is £ lfe  mu|>a feaere 
ie ond Ealdseaxna sum dael.

6. Norddene habbad, be пофап him, 
)>one і lean sacs earm |>e mon haet 
Ostsae, ond be eastan him sindon 
Osti )»a leode, ond Afdrede be su|>an.

7. Osti habbad, be пофап him, |>one 
ilcan sees earm, ond Winedas, ond 
Burgendan;
ond be su|>an him sindon Haefeldan.

8. Burgendan habbad |>one ilcan sacs 
earm be westan him, ond Sweon be 
пофап;
ond be eastan him sint Sermende. 
ond be su|>an him Surfe.

9. Sweon habbad be su|>an him |>one 
s s s  earm [ond] Osti,
ond be eastan him Sermende;

ond be пофап him ofer |>a westenne 
is Cwenland;

ond be westannorpan him sindon 
Scridejinnas, ond be westan 
Nor|>menn.
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а східніше від неї живуть даки (Datia), 
котрі спершу були ґотами (Gotan)
На північному сході від моравців живуть 
таламінці/ґломачі (Dalamentsan).

На схід від таламінців селяться (чеські] 
хорвати (Hori[g]ti)t
на північ від таламінців — сурби (Sur|>e), а 
на захід від них — сусюли (Sysyle).
На північ від (чеських] хорватів (Hori[g]ti) 
лежить Amazonum terra, Країна Жінок 
(Maeg|>a land), а північніше Країни Жінок 
живуть сармати (Sermende), аж до Ріфейсь- 
ких гір.

На захід від південних данів (Su|>-Dene) 
лежить океанська затока, що омиває Британію/ 
Англію (Brettania), а на північ від півден
них данів лежить морська затока, названа 
морем Остів/Естів («Балтійським морем; Ost sae); 
східніше від них і північніше живуть північ
ні дани (Nord-Dene), як на континенті, 
так і на островах;
на схід від них мешкають оботрити (Afdrede), 
на південь — лежить гирло річки Ельби 
(iElfe mu|)a) і проживає частина стародавніх 
саксонів (Eald Seaxan).

Північні дани мають у себе на півночі 
ту саму морську затоку, що зветься морем Остів, 
у себе на сході — племена остів /ест ів  (Osti)*1, 
і племена оботритів (Afdrede) — на півдні.

У остів /естів  на півночі — та сама морська 
затока, а ще венди (Winedas) і борнгольмці 
(Bürgendes);
на півдні — гаволанн/гавельди (Hacfeldan).

У борнгольмців (Burgendas) на заході — 
та сама морська затока, а на півночі — ш веди/ 
свеї (Sweon);
на сході від ннх — сармати (Sermende), 
на півдні — сурби (Surfe).

У шведів (Sweon) на півдні — морська 
затока [і ще] ости (Osti), на сході — сар
мати (Sermende);
на півночі, поза пустельною місцевістю, лежить 
(фінська] Кайну-маа/Квенланд (Cwenland); 
на північному заході живуть лопарі (Scride-Finnas)*. 
на заході — скандинави/норвежці (Nort>menn).
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Описи Огтере і В ульф стана

Вступ

З метою розгромити загарбницькі морські сили данів, 
очолювані королем Ґутормом (Guthorm), Альфред збудував флот 
і найняв досвідчених моряків. Стежачи за перекладом історії 
Оросія, він вирішив, що слід осучаснити топографію іспанця, 
зокрема для Північної та Східної Європи, і, тримаючи це на 
думці, включив до своєї версії описи двох досвідчених моряків, 
котрі вступили до його флоту25. їх звали Огтере і Вульфстан. 
На жаль, неможливо встановити, чи ті оригінальні описи було 
включено повністю. Слушно, однак, припустити, що обидва 
мореплавці здійснили свої подорожі, змальовані в їхніх описах, 
до вступу на службу до короля Альфреда. Можливий terminus 
ante quem, отож, 887 p.; a post quem — близько 870 p.26.

Огтере «зазначив, що провінція, в якій він жив, називалася 
Гальґоландом», тож було вирішено, що його домівка містилася 
на одному з великих Галоґаландських островів (Senjaa6oKvaley) 
у Маланґенському фйорді (69° N)27. Однак це зовсім не означає, 
що він походив з цієї місцевості. Нам лише відомо достовірно, 
що певний час він активно діяв як лопарський відкупник данини 
й знав два північні економічні центри: Sciringes-heal (Каупанґ) 
у фйорді Осло (Південна Норвегія) і Нофе (Гедебю, Гайтабу) в 
Південному Ютланді. Ім’я Огтере — це, вочевидь, англізована 
форма давньоскандинавського Оттар28.

На жаль, текст Альфреда мовчить про походження Вульфста
на. Єдина корисна інформація, Яку звідти можна видобути, це 
те, що Вульфстан подорожував від Гедебю до Єстландського 
Трусо, що лежав біля гирла Вісли. Одні вчені вважають, що 
Вульфстан був даном29, другі — що він був англійським купцем30, 
треті (скажімо, Лябуда) — що він був англійцем і відповідальним 
секретарем за англосаксонське видання праці Оросія31. Певний 
варіант першої гіпотези — а саме, що Вульфстан був «полі
тичним даном», очевидно, фризького походження, — схоже, 
найближчий до істини32. Але так чи так, і Огтере, і Вульфстан 
обидва належать до балтійського культурного середовища і 
відбивають традиції того регіону, тому їхні свідчення не можна 
опустити в цьому огляді. Ми мусимо бути вдячні англійській 
традиції за те, що вона зберегла ці два описи скандинаво- 
балтійського середовища.
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У праці Альфреда обидва описи організовано відповідно до 
змалювання морських подорожей та етнографічної інформації 
про далекі народи, зустрінуті під час мандрів. Зрозуміло, зовсім 
невипадково, що поруч із двома скандинавськими портами — 
Sciringes-heal/Каупанґом у Норвегії та Наеїзе/Гедебю в Данії — 
було обрано для доповнення переглянутої праці Оросія ще два 
східні торговельні центри. Важливість Трусо полягала в тому, 
що він служив входом до торгового шляху, який з ’єднував 
Балтійське море з Константинополем. Цей торговий шлях 
починався від гирла Вісли і йшов по самій річці та її притоці, 
Бугу, до Прип’яті, а тоді — по Дніпру33 до Чорного моря. 
Альдейґ’юборґ/Стару Ладогу та Голмґард/ Великий Новгород 
ще не було включено до цього давнішого варіанта путі «з варяг 
у греки». Отож, уппландський центр Бірка ще не складав інтересу 
для Альфреда, хоча шведи (як Sweon) з ’являються в його описах 
і топографії.

У гирлі Північної Двіни лежав порт Біармії34, найважливіший 
торговий центр на півночі в IX ст., переважно через його зв’язки 
зі Сходом.

До своєї праці Альфред включив описи чотирьох подорожей. 
Три з них належали Огтере: з Галоґаланду до Біармії, з Гало- 
ґаланду до Каупанґа, з Каупанґа до Гедебю; четвертий, з Гедебю 
до Трусо, належав Вульфстану. Разом ці описи складали одне 
ціле, охоплюючи важливу в торговельному значенні територію 
від Біармії на півночі до Трусо на півдні. «Східними» народами, 
що їх, як вважав Альфред, не слід випускати з очей, були на 
півдні ести, котрі, вочевидь, контролювали шлях від Балтики 
до Дніпра, а на півночі біармійці й квени, котрі боролися між 
собою за перевагу.

Річард Геклуйт (Hakluyt) у першому томі своєї праці «Princi
pal Navigations, Voiages, Traffiques and Discoveries of the English 
Nation», видрукуваній у Лондоні 1598 року, знову представив 
щойно відкриту працю короля Альфреда з описами Огтере та 
Вульфстана. Сам по собі Альфредівський «Оросій» дійшов до 
нас у двох давніх рукописах, які походять від одного й того 
самого протографа. Давніший з них — Ь=Лаудердейльський 
(також його називають Гуттонським або Толлемахським) було 
зроблено, очевидно, наприкінці IX — на початку X ст. З 1952 р. 
він зберігається в Британському музеї (Additional Manuscript 47, 
967); факсимільне видання з нього було зроблено Алістером



Кемпбеллом (Campbell): «The Tollemache Orosius» (Early British 
Manuscripts in Facsimile, № 3 [Копенгаген, 1953]).

Пізніший рукопис — C = Коттонський, бл. 1050 р. У 1757 році 
цей рукопис з рештою колекції сера Роберта Коттона (Cotton) 
(розпочатої 1588/1590 р.) став частиною Британського музею; 
його занесено до списку під номером Tiberius В 1. Частково 
рукопис було відтворено у вигляді факсиміле Джозефом 
Босвортом (Bosworth) у його праці «Description of Europe and the 
Voyages of Ohthere and Wulfstan» (Лондон, 1855).

На жаль, частину рукопису L втрачено; первинний список 
складався з одинадцяти зшитків по шістнадцять сторінок кожен. 
З них повністю втрачено зшиток другий (с. 17—32). Така втрата 
дуже відчутна, оскільки в другому зшиткові мусили міститися 
більша частина розповіді Огтере й уся розповідь Вульфстана. 
На щастя, топографія і початок розповіді Огтере збережені в 
рукописі L, а увесь текст доступний в рукописі С.

Існують три критичні видання повного тексту: Б. Торпе (Thor
pe), «Альфредівська англосаксонська версія Оросія» як додаток 
до його перекладу з німецької праці Р. Паулі «Життя Альфреда 
Великого» (Лондон, 1853), з дослівним перекладом і словником; 
Джозеф Босворт (Bosworth), «Англосаксонська версія короля 
Альфреда короткої всесвітньої історії Оросія» (Лондон, 1859),
з перекладом; Генрі Світ (Sweet), «Оросій короля Альфреда», 
частина перша: «Давньоанглійський текст і латинський оригінал» 
(Товариство давньоанглійських текстів, серія «Першоджерела» 
79) (Лондон, 1883), 229 с., — найкраще видання з-поміж трьох.

З-поміж неповних видань одне, в якому приділяється окрема 
увага публікації топографії (з коментарями), включаючи описи 
Огтере та Вульфстана, — це «ChorografiaOrozjusza w anglosaskim 
przekładzie króla Alfreda» польського медієвіста Ґерарда Лябуди 
в його «Źródła», с. 1 — 118 (сс. 42—57 містять факсиміле топо
графії згідно з манускриптом С, f. 6v— 15г).

Описи Огтере та Вульфстана наводяться нижче; оригінальну 
частину топографічного опису Альфреда було наведено вище. 
Список відповідної додаткової літератури представлений у 
зведеній бібліографії.

Тексти описів Огтере та Вульфстана і топографічний опис 
Альфреда спираються на видання Генрі Світа і Лябуди, щоправда 
вивірені з обома існуючими манускриптами (L і С). Було 
використано спрощену графічну систему й більш-менш уніфі
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ковану орфографію. Англійський переклад враховує працю 
вчених-попередників.

«Розповідь про плавання вздовж берегів*35 Огтере 

Ш лях із Г алоґаланду до Білого моря36

Ohthere ssde bis hlaforde, Alfrede 
cyninge, |)s t he calra Norömonna n o r 
mest bude.
He cw sd |>st: he bude on J>sm lande 

nor|>wenrdum wi|> |>a Wests«.
He ssde )>eah: |>st land sie swi)>e lang 

nor|> f>onan, ac hit is eal weste, buton on 
feawum stowum styccemslum wicciad 
Finnas, on huntoöe on wintra, ond on 
sumera on fisca|>e be |>sre ss .
He ssde t>aet he s t  sumum cirre 

wolde fandian hu longe |>st land nor|>- 
ryhte lsge, o|>|)e hwsöer sn ig  mon be 
noröan l>sm westenne bude. 
fra for he nor|>ryhte be |>sm lande: 

let him ealne weg l>st weste land on 
ö s t steorbord, ond [>a wid s s  on ö s t 
bscbord, t>rie dagas. 
l>a w ss he swa feor norf) swa |>a 

hwslhuntan firrest faraf) 
l>a for he |>a giet norjjryhte swa feor 

swa he meahte on |>sm oJ>rum J>rim 
dagum gesiglan.
t>a beag J>aet land J>sr eastryhte, o|>|>e 

seo s s  in on ö s t lond, he nysse hwsöer; 
buton he wisse ö s t he ö s r  bad westan 

windes ond hwon nordan, ond siglde da 
east be lande swa swa he meahte on feower 
dagum gesiglan.
I»a sceolde he ö s r  bidan ryht nordan 

windes, for dsm  l>st land beag |>sr su\>- 
ryhte, o|)|>e seo s s  in on d s t land, he 
nysse hws|>er.
l>a siglde he )>onan suöryhte be lande 

swa swa he mehte on fif dagum gesiglan.

Da lsg  [rer an micel ea up in on t>st 
land.

!>a cirdon hie up in on da ea, for J>sm 
hie ne dorston for|> bi |>sre ea siglan 
for unfri|?e, for |>sm 6 st land w ss eall 
gebun on o|>re healfe |>sre eas.
Ne mette he s r  nan gebun land, si|>|>an 

he from his agnum ham for.
Ac him w ss ealne weg weste land on 

|>st steorbord, butan fiscerum ond fugel- 
erum ond huntum, ond |>st wsron eall 
Finnas, ond him w ss a wid s s  on d s t 
bscbord.

Огтере розповів своєму господареві, королю Альфре- 
ду. що він жив північніше всіх скандинавів 
(ealra Norömonna nor|>mest)17.
Він сказав, що жив у країні, що лежить на північ, 
на Західному (Норвезькому) морі3*.
Ще він сказав, що ця країна дуже далеко на пів
ніч звідси; але вся вона безлюдна, за винятком кіль
кох місць, у яких тут і там живуть лопарі 
(Finnas)39, полюючи 
взимку і рибалячи влітку.
Він сказав, що якось вирішив дослідити, як да
леко на північ простягається та країна і чи хтось 
живе на північ від того безлюддя40.

Отож, він вирушив на північ, тримаючись берего
вої лінії так, що незаселена земля лишалася з пра
вого борту, а відкрите море — з лівого протягом 
трьох днів.
І він заплив так далеко на північ, куди ледь 
доходили китобої.
А потім плив ще далі на північ, скільки міг, про
тягом наступних трьох днів.

Тоді суша повернула на схід, чи це море зай
шло в сушу, він напевно не знав; 
єдине знав, що дочекався там на західний ві
тер, дещо північно-західний, і плив 
на схід уздовж берега так довго, як міг, про
тягом чотирьох днів.
Потім мусив дочекатися відповідного північ
ного вітру, оскільки суша повернула на південь 
чи це море зайшло в сушу, він того напевне не 
знав.
Отож, він плив звідти уздовж берега на південь 
так далеко, як тільки міг. протягом п’яти 
днів4'.
Коли це серед суші трапилася велика річка42.

Вони завернули до тієї річки, не наважив
шись проминути її, бо боялися, що до них пос
тавляться вороже43, адже на протилежному бере
зі була заселена земля.
До того, покинувши свою домівку, він не 
стрічав слідів населеності.
Увесь час з правого борту в нього була 
безлюдна земля, не рахуючи рибалок, птахоло
вів та мисливців, які всі були лопарями, а 
з лівого борту — відкрите море.
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Етнографічні та географічні нотатки44 Огтере

l>a Beormas haefdon swij>e wel gebud 
hira land; ac hie ne dorston |>aer on 
cuman.
Ac [>ara Terfinna land waes eal weste, 

buton [daer] huntan gewicodon, o fte  
fisceras, o|>J>e fugel[er]as.

Fela spella him saedon J)a Beormas 
£gt>er ge of hiera agnum lande ge of 
[)«m landum |>e ymb hie utan wcron; 
ac he nyste hwaet )>aes so)>es waes, for 
J,*m he hit seif ne geseah.
|»a Finnas, him |>uhte, ond \>a Beormas 
spraecon neah an ge|>eode.
Swi|>ost he for dider, to eacan }>aes 

landes sceawunge, for )>sm horschwaelum, 
for daem hie habbad swi|>e ae|>ele ban 
on hiora to|>um; |>a ted hie brohton sume 
|>aem cyninge; ond hiora hyd bid swide 
god to sciprapum.
Se hwael bid micle laessa |>onne odre 

hwalas: ne bid he lengra donne syfan elna 
lang.
Ac on his agnum lande is se betsta 

hwaelhuntad: |>a beod eahta and feower- 
tiges elna lange, ond |>a maestan fiftiges 
elna lange.
t>ara he saede |>aet he syx asumM ofsloge 

syxtig on twam dagum.

He waes swyde spedig man on |>aem 
aehtum |>e heora speda on beod, is, 
on wildrum.
He haefde )>agyt, da he |>one cyningc 

sohte: tamra deora unbebohtra syx hund.
I>a deor hi hatad hranas; |>ara waeron syx 
staelhranas; da beod swyde dyre mid 
Finnum, for daem hy fod J)a wildan hranas 
mid.
He waes mid |>aem fyrstum mannum on 

|>aem lande: naefde he |>eah ma donne 
twentig hrydera ond twentig sceapa ond 
twentig swyna.
Ond |>aet lytle |>aet he erede, he erede 

mi(l horsan.
Ac hyra ar is maest on |>aem gafole |>ê da 

Finnas him gyldad. 
fraet gafol bid on deora fellum ond on 

fugela federum ond hwales bane ond on 
t>sm sciprapum, t>e beod of hwaeles hyde 
geworht ond of seoles.
^ghw ilc gylt be hys gebyrdum.
Se byrdesta sceall gyldan fiftyne mear- 

Öes feil ond fif hranes ond an beran fei 
ond tyn ambra fedra ond berenne kyrtel 
odde yterenne ond twegen sciprapas, acg^er 
sy syxtig elna lang, o|jer sy of hwaeles hyde

Земля там була дуже добре оброблена біармін- 
цями (В ео гп т )^ , однак вони (мандрівники) 
не наважилися зійти там на берег.
А країна терських лопарів (ТегГіппав)46 
була геть незаселена, за винятком тих місць, 
де жили мисливці, рибалки та птахолови. 
Біармійці розповіли йому багато подро
биць як про свою країну, так і про ті, що 
лежали довкола, однак він не знав, чи це 
правда, бо не бачив на власні очі.

Йому видалося, що лопарі та біармій
ці розмовляють майже однаковою мовою17. 
Окрім того, щоб побачити країну, він 
ходив у той бік переважно заради моржів, 
бо в них були чудові кістяні ікла, деякі 
були передані в дарунок королеві4"; а з морже
вих шкір виходили чудові корабельні линви.

Цей [вид] китових набагато менший за 
решту: завдовжки він не більше за сім 
ліктів [чотирнадцять футів].
У нього на батьківщині найкраще кито
ловство49: там кити завдовжки в сорок вісім 
ліктів [дев’яносто шість футів], а найбіль
ші — п’ятдесят [сто футів].
А цих, сказав він, з допомогою шести 
гарпунів він забив шістдесят протягом двох 
днів.
Він [Огтере] був дуже заможним чоловіком, 
володіючи тим, що складає статки, дикими 
[тваринами].
До того ж, коли він прийшов до короля, 
то мав шістсот свійських оленів 
власного виводку. їх називали 
«ренами»: з них шість були приман
ними оленями, що їх дуже цінували лопарі, 
бо з їх допомогою ловили диких [оленів]51.
Він був однією з найвищих осіб у країні, хоч 
мав лише двадцять голів рогатої худоби, двад
цять овець і двадцять свиней.

А клаптик орної землі він розорював кіньми.

Проте його,прибуто'к складала переважно дани
на, що її сплачували йому'лопарі.
Ця данина полягала в шкірах тварин, пташино
му пір’ї, моржевих іклах та корабельних линвах, 
виготовлених з моржевої та тюленячої шкіри.

Данину сплачували відповідно до статків52. 
Найбагатший мав сплачувати п’ятнадцять шкірок 
куниці, п’ять шкір північного оленя, одну ведме- 
жачу. сорок бушелів пір’я, каптан з ведмежачого 
хутра чи хутра видри, дві корабельні линви, кож
на завдовжки в шістдесят ліктів, одна виготовле-
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geworht, (фег of sioles.
He saede daet Nordmanna land waere 

swy|>e lang ond swyde smael.
Eal l̂ iKt his man а|зег odde ettan odde 

erian maeg |)aet lid da sac; ond [>aet is 
|)eah on sumum stowum swyde cludig; 
ond licgad wilde moras" wid eastan ond 
wid uppon emnlange Jjaem bynum lande. 
On I>®in morum eardiad Finnas. Ond 

J>aet byne land is easteweard54 bradost, 
ond symle swa nordor swa smaelre. 
Eastewerd hit masg bion syxtig mila 

brad, o|j|)e hwene brad re; ond middeweard 
Jjritig odde bradre, ond nordeweard, he 
cwaed, t>a;r hit smalost waere, })®t hit 
mihte beon |)reora mila brad to t>aem more. 
Ond se mor syö^an, on sumum stowum, 

swa brad swa man maeg on twam wucum 
oferferan: ond on sumum stowum swa 
brad swa man maeg on syx dagum ofer 
feran.
Donne is to emnes Jiaem lande sude- 

weardum. on odre healfe Ĵ aes mores, 
Sweoland, oJ> \)xl land nordeweard; ond 
to emnes |)aem lande nordeweardum Cwe- 
na land.
l>a Cwenas hergiad hwilum on da 

Nordmen ofer done mor, hwilum J>a 
Nordmen on hy.
Ond |>aer sint swide micle meras fersce 

geond t>a moras.
Ond berad )>a Cwenas hyra scypu ofer 

land on da meras ond |)anon hergiad on 
da Nordmen; hy habbad swyde lytle scypa 
ond swyde leohte.

Ohthere saede |>aet sio scir hatte Helgo
land, |>e he on bude.
He cwftd |)aet nan man ne bude be 

nordan him.

на з моржевої, друга — з тюленячої шкіри.
Він розповів, що країна норвежців (Норвегія) 
була дуже видовженою і вузькою.
Земля, придатна під пасовища чи орання, ле
жить біля моря, та й то подекуди дуже скеляста; 
на схід лежать дикі гори й заселена територія.

У цих горах живуть лопарі. Заселена земля 
ширша на схід й вужча на північ.

На сході територія завтовшки в шістдесят миль, 
а то й трохи ширше; посередині — тридцять 
миль або й
ширше, а на півночі, як він сказав, де найвужче, 
лише три милі завтовшки до гір33.
До того ж в окремих місцях гори такі широ
кі, що ними можна мандрувати протягом двох 
тижнів; а в інших місцях настільки широкі, що 
ними можна мандрувати протягом шести діб.

Далі, з півдня навпроти цієї країни, поза 
горами, лежить Швеція (Sweoland, тобто 
Swialand), що простягнулася на північ; а 
з півночі лежить навпроти [фінська]
Кайну-маа (Cwena land).
Кайнуанці (=Cwenas, тобто Kainulaiset)™ 
часом здійснювали походи проти норвежців 
(Nordmenn = Norwegians) за горами, часом 
норвежці (Norwegians) проти них.

Поза горами є великі прісноводні озера. 
Кайнуанці (Cwenas) переносять свої човни 
по суші до озер і звідти здійснюють походи про
ти норвежців (Norwegians); у них дуже малі й 
легкі човни.
Огтере сказав, що провінція, в якій він жив. 
називалася Галоґаланд (Helgoland).
Ніхто, за його словами, не жив північніше 
за нього.

Ш лях від Галоґаланду до Sciringes-heal57

fronne is an port on sudeweardum 
|)sem lande, t>one man hast Sciringes- 
heal.
l>yder he cwaed, t>aet man ne mihte 
geseglian ond anum monde, gyf man on 
niht wicode, ond aelce daege haefde ambyrne 
wind;
ond ealle da hwile he sceal seglian be lande.

Ond on )iaet steorbord him bid aerest 
Iraland ond |)onne da igland )>e synd 
betux Iralande ond |)issum lande.
I>onne is |>is land od he cymd to 

Sciringes heale, ond ealne weg on )>aet

Далі на півдні країни ІНорвегії] лежить 
порт, що зветься Зсіг^ев-ЬеаІ (=Каупанґ, в 
Осло-фйорді)58.
Він сказав, що його ледве досягне той. хто 
плистиме протягом місяця вздовж берега, якщо 
щоночі ставатиме табором, а щодня матиме сприят
ливий вітер.
[Морський шлях до] Ірландії (Ігаїапгі) мусив 
лежати в нього
з правого борту; спершу; а тоді — [шлях до Орк- 
нейських] островів, що лежать на півдорозі до кор
дону Ірландії чи цієї країни [Англії].
І нарешті — [прямий шлях] до цієї країни [Англії], 
коли він минув останню частину своєї путі до
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bscbord Noröweg.

Wid sudan |>one Sciringes-heal fyld 
swyde mycel s s  up in on d s t lond; seo is 
bradre bonne sn ig  man ofer seon msge. 
Ond is Gotland on odre heaife ongean 

ond sidda[n] Sillende.

Seo s s  lid msnig hund mila цр in on 
|)St land.

Sciringes-heale; [а проте подорож ця не пов’яза
на з Британськими островами, зрештою, й тому він 
тримається] ближче до норвезького берега з правого 
боку протягом всього шляху*'9.
Південніше Sciringes-heale величезна морська 
затока заходить у сушу; вона завширшки така, що не 
видно протилежного берега.
На протилежному березі лежить Ютланд (Gotland)60, 
а далі — Сілленде [^східна частина Південного 
Ютланду]61.
Затока заходить на багато сотень миль углиб 
суші.
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Шлях від Sciringes-heal до Гедебю62

Ond of Sciringes-heale he cw sd, |>st 
he seglode on fif dagan to J>sm porte, |>e 
mon hst s t  Hs|)um.
Se stent betuh Winedum ond Seaxum 

ond Angle ond hyrd in on Dene.

Da he t>iderweard seglode fram Scirin- 
ges heale, t>a w ss him on |>st bscbord 
Denamearc, ond on |>st steorbord wid s s  
t>ry dagas; ond |>a, twegen dagas s r  he to 
Hs|>um come, him w ss on )>st steorbord 
Gotland ond Sillende ond iglanda fela.

On t>sm landum eardodon Engle, s r  
hi hider on land coman.
Ond hym w ss da twegen dagas on dst 

bscbord )>a igland |>e in Denemearce 
hyrad.

А від Зсіг^ев-Ьеаїс, сказав він, доплив до 
порту, відомого як Гедебю (в Ж кішііі)6*, за п’ять 
днів.
Цей порт лежить між вендами (\Vinedas), 
[давніми] саксами та англами й належить 
данам.
Коли він поплив далі від 5сіг^е$-1іеаІе, то 
протягом трьох днів з лівого борту в нього була 
Данія (Оепатеагс), а з правого — відкрите море; 
а потім, за
два дні до прибуття в Гедебю, він мав з правого бор
ту Ютланд і Сілленде (східну частину Південного 
Ютланду) й безліч [данських] островів.
На цих землях жили англи, перш ніж прийшли 
до цієї країни (Англії].
1 протягом тих двох днів з лівого борту в 
нього були острови, що належали Данії.

Опис Вульфстана

Розповідь Вульфстана про плавання вздовж берегів6

Wulfstan ssde |>st he gefore of Hsdum, 
|>sm he w sre on Truso on syfan dagum 
ond nihtum; f>st fest scip w ss ealne weg 
ymende under segle.
Weönodland him w ss on steorbord 
ond on bscbord him w ss Langaland ond 
Lsland ond Falster ond Sconeg; ond |)as 
land eall hyrad to Denemearcan.
Ond |>onne Burgenda land w ss us on 
bscbord on f>a habbad him sylf cyning. 
bonne sfter Burgenda lande wsron us 

t>as land, |>a synd hatene srest Blecingsg 
ond Meore ond Eowland ond Gotland 
on bscbord;
ond (>as land hyrad to Sweon.
Ond Weonodlahd w ss us ealne weg 

on steorbord od Wislemudan.

Вульфстан розповів, що вирушив з Гедебю 
(Haedum) і був у Трусо (Truso)65 через сім діб, (а] 
корабель плив не спиняючись.

З правого борту в нього був Вендланд (Weono- 
dland), а з лівого — Ланґеланд (Langaland), Лол- 
ланд (Lsland), Фальстер і Сконе (Sconeg); 
все це володіння Данії (Denemearc).
А тоді з лівого борту в нас був Борнгольм 
(Burgenda land), де правив місцевий король. 
Після Борнгольму з лівого борту в нас з’явили
ся землі, які звалися, по порядку, Блекінґе 
(Blecingsg), Мьоре (Меоге), Еланд 
(Eowland) та (Естер) Йотланд (Gotland)™; 
і все це були володіння шведів (Sweon).
А вже біля гирла Вісли (Wisle muda) з право
го борту в нас був Вендланд (Weonodland)87.
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Seo Wisie is swyde mycel ea ond hio 
tolid Witland ond Weonodland; 
ond |ic t Witland belimped to Estum.
Ond seo Wisie lid ut of Weonodlande 
ond lid in Estmere.
Ond se Estmere is hura fiftene mila brad.

l>onne cymed Ilftng eastan in Estmere,

of dsm  mere, de Truso standed in stade, 
ond cumad ut samod in Estmere: Ilfing 
eastan of Estlande ond Wisie sudan of 
Winodlande.
Ond |>onne benimd Wisie Ilfing hire 

naman, ond liged of |>sm mere west ond 
nord on ss ; for dy hit man h s t Wisie 
muda.

Вісла — дуже велика річка, що лежить між Віт- 
ландом6" і Вендландом (Weonodland); 
а Вітлаид належить естам (Estum).
Вісла витікає з Вендланду (Weonodland) і 
впадає у Свіжу Бухту (Frisches Haf- Estmere)69. 
Свіжа Бухта — близько п’ятнадцяти миль зав
ширшки.
У Свіжу Бухту впадзє ще Ельбінґ [польськ. Elblgg] 
(Ilfing)70
зі сходу, з озера, на березі якого стоїть Тру- 
co, отож вони обидві впадають у Свіжу Бухту: 
Ельбінґ зі сходу, з Естланду, а Вісла з півдня, 
з Вендланду.
А потім Вісла позбавляє Ельбінґ її назви й 
біжить з Бухти на північний захід до моря; отож 
місце її впадіння називається естуарієм Вісли 
(Wisle muda) (а зовсім не естуарієм Ельбінґу].

Етнографічний опис Естланду та естів71

!>ct Estland is swyde mycél ond |>sr 
bid swyde manig burh, ond on slcere 
byrig bid cyningc.
Ond |)sr  bid swyde mycel hunig ond 

fisc[n]ad.
Ond se cyning ond |>a ricostan men 

drincad myran meolc, ond |>a unspedigan 
ond |>a t>eowan drincad medo. 
t>ær bid swyde mycel gewinn betweonan 

him.
Ond ne bid d s r  nænig ealo gebrowen 

mid Estum, ac |>sr bid medo genoh.
Ond |)ær is mid Estum deaw, t>onne 

|»ær bid man dead, |>æt he lid inne 
unforbæmed, mid his magum ond freon- 
dum, monad, ge hwilum twegen; ond |>a 
kyningas ond |>a odre heahdungene men, 
swa micie lencg swa hi maran speda 
habbad, hwilum healf gear |>st hi beod 
unforbæmed, ond licgad bufan eordan 
on hyra husum.
Ond ealle j)a while )>e )>st lic bid inne, 

|)sr  sceal beon gedrync ond piega, od 
done dæg |>e hi hine forbsmad. 
t>onne |>y ylcan dsge, [|>e] hi hine to 

|>aćnf adeberan wyllad, |>onne todslad 
• hi his feoh, t>æt f>ær to lafe bid, sfter 

)>«m gedrynce ond fesm plegan, on fif 
odde syx, hwylum on ma, swa swa |>ss 
feos andefn bid.
Alecgad hit donne forhwsga on anre 

mile |>one mæstan dæl fram |>æm tune, 
|>onne odeme, donne |>sne |>riddan, o|>
|>e hyt eall aled bid on |>sre anre mile; 
ond sceall beon se læsta d s l nyhst |)sm  
tune de se deada man on lid.
Donne sceolon beon gesamnode ealle da 
menn, de swyftoste hors habbad on )>sm

Естланд72 — дуже велика країна, там багато 
міст, і в кожному з них є свій король.

Там дуже багато меду й риби.

Король та найзаможніші п'ють кобиляче моло
ко, а бідні й раби — мед.

Між ними точиться безустанна війна.

Ести (Estas) не варять пива, але готують 
достатньо меду.
Є в естів також звичай73, що коли хтось по
мирає, то залишається неспаленим удома, в 
оточенні родичів та друзів, протягом місяця, 
а часом і двох: король же та інші можновладці 
залишаються неспаленими набагато довше, 
залежно
від статків, і часом лежать неспалені на долівці 
в своєму
будинку протягом півроку.
І весь той час, поки тіло залишається в 
будинку, мусять тривати узлиття й розваги до 
дня кремації.
А тоді, в той самий день, коли вони вирішують 
віднести небіжчика до похоронного вогнища, то 
ділять його маєтність, iiîo лишилася після узлиття 
й розваг, на п’ять-шість частин, часом більше, 
залежно від розміру власності. .

Найкращу частину кладуть на відста
ні милі від міста, потім другу, третю, й так 
усі частини в межах цієї милі;

найостанніша частина буде найближче до міста, 
в якому небіжчик лежить.
Тоді за п’ять-шість миль від розкладеної 
маєтності збираються всі, хто має найпрудкіших
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lande, for hwsga on fif milum odde on 
Syx milum fram l»em feo.
|»onne sm ad hy ealle toweard |>sm 

feo; donne cymeô se man se l>.Tt sw і I te 
hors hafad to J>æm ærestan il;vlc end to 
j>sm msstan ond swa л-Іс æfter odrum, 
op hit bid eall genuinen; ond se nimd 
fx>ne Isstan dæl se nyhst |>sm tune, |>st 
feoh geæmed.
Ond |>onne rided s ic  hys weges mid 

dan feo ond hyt motan habban eall; ond 
for dy |>sr beod t>a swiftan hors unge
füge dyre.
Ond |юппе hys gestreon beod )>us eall 

aspended, |юппе byrd man hine ut, ond 
forbærned mid his wspnum ond hrsgle. 
Ond swidost ealle hys speda hy for- 

spendad mid |>an langan legere [>ss deadan 
mannes inné, ond )>ss |»e hy be |>sm 
wegum alecgad, |>e da fremdan to srnad 
ond nimad.
Ond J>st is mid Estum |>eaw, |>st 

|>sr sceal sices gedeodes man beon for
bærned; ond gyf bar man an ban finded 
unforbsmed, hi hit sceolan miclum ge- 
betan.
Ond |>sr is mid Estum an m sgd74 t>st 

hi magon cyle gewyrcan; 
ond |>y |>sr licgad |>a deadan men swa 
lange ond ne fuliad, |>st hy wyrcad |>one 
cyle hine on.
Ond )>eah man asette twegen fstels 
full ealad odde wsteres, hy gedod |)st 
sgt>er bid oferfroren, sam hit sy sumor 
sam winter.

коней.

І всі мчать до тієї маєтності; і в кого кінь 
найпрудкіший, той приходить першим і забирає 
найбільшу частину, і так один за одним, поки 
не заберуть усе; і найменшу частину забирає той, 
хто підбігає найближче до міста.

А тоді кожен їде геть із здобутою частиною влас
ності й може залишити її собі; через те прудко
ногі коні там надзвичайно дорогоцінні.

Коли вся маєтність таким чином розподілена, 
небіжчика виносять і спалюють його при одязі й при 
зброї.
Найзвичайніше саме так витрачаються статки небіж
чика — на його довге утримування в домі й на те, що 
кладуть Імаєтності] на дорозі і нерідні, учасники 
змагання їх забирають.

А ще в естів є такий звичай, що всі з 
племені мусять бути спаленими; а якщо не спалено 
хоч якого кріпака, необхідно приносити ве
лику жертву.

А ще естам відомий спосіб видобування хо
лоду;
через те небіжчики лежать там так довго й не 
розкладаються, бо обкладені холодом.

Якщо принести дві діжки, повні елю чи води, 
вони можуть заморозити їх, хоч улітку, хоч 
узимку.

Ґотланд (G otland) Альфреда

В опису як Огтере, так і Вульфстана (і в «Опису Європи» 
Оросія) вживано географічний термін Ґотланд, однак у різних 
значеннях. 1928 року Кемп Мелоун (Malone) поклав край 
тривалій суперечці, встановивши беззаперечно, що Ґотланд 
Огтере (§ 19) слід витлумачувати як = давньосканд. Gautland, 
тобто теперішня Ютландія75. Він не розглянув Ґотланд Вульф
стана, очевидно, тому, що завжди вважалося, ніби йшлося про 
балтійський острів Ґотланд. Настав, однак, час піддати сумнівам 
це припущення.

По дорозі від Гедебю в Південному Ютланді до Трусо в гирлі 
річки Вісли Вульфстан згадує, що побачив острів Борнгольм на 
північ від свого шляху.
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Далі в його опису називаються не ті землі, що їх проїхав 
Вульфстан, а, згідно з Альфредівською системою подачі матеріалу, 
наводиться перелік земель, які належали королеві свеїв, коли 
за точку відліку береться Борнгольм: «Після Борнгольму з лівого 
борту в нас з ’явилися землі, які звалися, по порядку, Блекінґе, 
Мьоре (More), Йоланд і Готланд; і все це були володіння шведів». 
Тримаючи це на думці, можна зрозуміти, що Готланд Вульфстана 
(давньосканд. Gautland) є шведською землею, яка йде після 
Мьоре (Блекінґе, Мьоре), тобто історичний і нинішній Естер 
Йотланд (Oster Gotland). Вульфстанові не було сенсу згадувати 
про якийсь далекий острів Готланд [який тоді ще не належав 
свеям (шведам)].



ДОДАТОК ЧЕТВЕРТИЙ

Тексти ісландської подорожньої 
літератури

«Leidar-visir» Н ікуласа Берґссона

«Leidar-visir» Нікуласа Берґссона вміщено в географічному 
збірнику «Landafroedi»; збереглася вона у двох пергаментних 
рукописах: AM 194, 8° fol. 11 — 16 (написаному в Західній Ісландії 
1387 року) та AM 736 II, 4°, fol. 1 г. v. (написаному близько 
1400 року). Текст опубліковано двічі: E. C. Werlauff. Symbolae 
(Kbh, 1821) — текст та латинський переклад рр. 9—32; комен- 
тар — рр. 32—54; К. Kàlund // Alfroeöi fslenzk: Islandsk encyclo- 
poedisk litteratur. I. Cod. Mbr. AM 194, 8vo (Kbh, 1908) (SUGNL 
XXXVII), передмова pp. XIX—XXV та текст pp. 12—31.

Повний переклад тексту також опубліковано двічі — 
латинський переклад: E. C. Werlauff. Symbolae (Kbh, 1821), рр. 
32—54, та данською мовою — К. Kàlund // ÄNO 3rd ser., vol. З 
(Kbh, 1913), pp. 52—61. Частину латинського перекладу опублі
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ковано в AR II, pp. 405—415; Francis Peabody Magoun, Jr. 
переклав англійською й прокоментував більшу частину тексту 
(шлях з Ісландії до Рима, в тому числі й опис Вічного Міста) у 
чотирьох доскіпливо підготовлених статтях: // Mediaeval Studies
6 (1944), pp. 314—354; //Scandinavian Studies 17 (1943), pp. 167— 
173; //JEGP 42 (1943), pp. 210—218; //The Harvard Theological Re
view 33 (1940), pp. 267—289. Спеціальна література: P. Riant. Les 
Scandinaves en Terre Sainte (Paris, 1865), pp. 80—90; F. Jonsson, E. 
Jorgensen. // ANO 1923 (Kbh, 1924), pp. 1—36; та //Mémoires de la 
Société Royale des Antiquaires du nord 1920—1925 (Kbh, 1925), pp. 49— 
87 + 1 facs.; S. Blôndal. //Nordisk Tidskrift (Letterstedts) (1940), 
pp. 316—327; та //Skirnir 123 (Rvîk, 1949), pp. 67—97.

Наведений нижче текст «LeiSar-visir» почерпнуто з видання 
Колунда; в текст внесено поправки Magoun-a й частину пере
кладеного ним тексту з деякими змінами й вставками; остання 
частина перекладена мною.

Sva er [sa)gt, at umhverfis Island se VII 
[dægra] sigling ath [rajudum byr, ok 
skiptiz sva sem [È>arf, )>vtat eigi] ma eitt 
ve[dr] [hjafa.

Sva ok medal Island[s] [ok] No[regs] er 
kallat iamlangt.

Ur Noregi er fyrst a[t] fara til Danmerkr і 
АІгг-borg. Sva telia Romfertar, ath or 
Âla-borg se II dag[a] [for] til Vebiarga. 
I>a er viku for til Sles-vikr. t»a er skamt til 
Heida-bèiar2, |>a[er] dag-fór til Ægis- 
dyr[a];
bar métazt |>essi lond Danmork ok Holl- 
setu-land, Sax-[land] ok Vinn[d]land.
|>a er dagfor і Heitsinn[a]bè aa Hollsetu- 
landi. ї>а ferr yfir Saxelfi til Stòduborgar. 
Aa Saxlandi er Jiiod kurteisuzt, ok nema 
|>ar Nordmenn mart eptir ath breyta.
I Stoduborg er biskups-sto[ll] ath Mario 
kirkiu.
fra er II daga for til Ferdu-borgar. fra er 
skamt til Nyioborgar. fra er Mundio-borg, 
|>ar er byskups-stoll ath Petrs kirkio.
Nu skiptazt tungur.
I»a er II daga for Poddu-brunna, J>ar er 
byskups stoll ath Liborius kirkiu, (>ar 
hvilir hann. )>a er IIII daga for til Me- 
ginzo-borgar,
|>ar і milli er f>orp, er Horus heitir, annat 
heitir Kiliandr, ok |>ar er Gnita-heidr, 
er Sigurdr va ath Fabni.

«Кажуть, що довкола Ісландії — сім днів 
плавання (тобто бл. 1300 км] за дужого 
попутного вітру, за умови, що він змі
нюватиметься за потребою, оскільки не
можливо використовувати лише один вітер.
А також слід гадати, що й між Ісландією 
та Норвегією така сама тривалість плавання 
[тобто бл. 1300 км].
З Норвегії1 на першому етапі пливуть 
до Олборґа в Данії. Прочани до Рима пові
домляють, що з Олборґа два дні шляху до 
Віборґа. Далі — тиждень подорожі до Шлез- 
віґа. Звідти недалеко до Гедебю, потім — день 
подорожі до [річки] Ейдеру.
Там [на Ейдері] сходяться землі Данії й Гольстейну, 
[старої] Саксонії й Віндланду. Потім — день 
подорожі до Іцего в Гольстейні. Потім пере
тинають Ельбу — до Стаде.
У [старій] Саксонії люди найдобріші, і там скан
динави стараються їх наслідувати.
У Вердені4, в церкві Св. Марії [знаходиться] 
трон єпископа.
Потім — два дні шляху до Вердена.
Звідти недалеко до Нієнсбурґа.
Далі прибувають до Міндена, де в церкві Св. 
Петра — трон єпископа. Тут змінюється говірка1. 
Потім — дводенний шлях до Падерборна; тут, у 
церкві Св. Ліборія, де він [святий] спочиває, [знахо
диться] трон єпископа. Потім — чотириденний 
шлях до Майнца. Між цими місцями [тобто Паде- 
борном та Майнцом] є поселення, що його називають 
Горгаузен, [та] ще одне, що його називають Кіліанстедтен 
[на Нідді], і Пустище Гніти, де Сіґурд убив 
Вафніра5.
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Su er dnnur leid 6r Stodu-borg ath fara 
ith eystra of Saxland til Horsafellz, |>а|>ап 
til Val[f|obolBar» hadan til Hana-[b]ruin- 
borgar, [Ma til Hilldis-he [ims], |>ar er 
byskups stoll; |>ar hvilir enn helgi Gu[d] - 
hardus.
t>a til Gandurheims, |>a til Fridla, |>a til 
Arins-borgar, t>a er eigi lan[g]t til [Me]- 
ginzoborgar, sem adr foro ver.
!>esar II |>iod-leid[ir] [fara] [Nor]dmenn, 
[ok] kemr saman leidin і Meginzo-borg, ef 
[|>ess]ar ero fam[ar], ok er )>at [flestjra 
manna for.
Su er önnur leid til Roms [ath] f[ara] or 
Moregi [til Frislandz] til Deventar eda Trec- 
tar, oc taka menn f>ar sta[f] [ok skreppu]

ok vigslu til Rom-ferdar.
Ok Trekt er [V] I dag[a]f[or] [til] K[oln]is- 
borgar, J>ar er erkibyskups stoll ath Petrs 
kirkiu.
Af Kolnis [bjyskupi skal keisari taka 
vigslo і |>eiri kirkio er Aquis[g]rani heitir.

Or Köln і ero III dagleidir upp med Rin til

Meginzo-borgar, |>ar er erkibyskups stoll

ath k[irkiu]<Martini et Stephani. I>a er

dagfor til Vormizo-borgar, |>ar er biskups- 
stoll ath kirkju*>[P]etri et Pauli.
I>a er dag-for til Spiro, |>ar er byskups 
stoll ath Mario kirkiu. 
fra er dagfor til Sels-borgar. |>a er dagfor 
til Strans-[bor]gar, |>ar er byskups stoll 
ath Mario kirkiu.
!>a III dagleidir til Boslara-borgar. 
fra ferr fra Rin dagfor til Solatra.

fra er dag-for til Vivilsborgar, hon var 
mikil, adr Lodbrok[ar]-synir brutu hana, 
enn nu er hon litil.

fra er dag-for til Fivizu-borgar, hon stendr 
< vid Marteins-vatn, t>ar koma ledir saman 
.v frei re manna, er fara of Mundio-fiall sudr, 

FracVar, FI&Aingiar, Valir, EnglaiiCSrfxar, • 
^.Nordmenn.

fra er dag-for fil Mauricius-borgar, |>ar 
hvilir hann med allt lid sitt VI |>usundir 
ok VI hundroth ok VI tigir manna ok VI 
menn. I>ar er [Pejtrs-kastali.
Fra Mauricius-borg ero II dagleidir til 
[Biarnar]dz spitala, hann er kominn aa 
flall upp.

Другий шлях із Стаде [до Майнца]: це східніший шлях 
через Саксонію до Гарсефельда, звідти — до Валсроде, 
звідти — до Ганновера, потім — Гілдесгейма; там — 
трон єпископа, де спочиває Св. Ґоттард.

Далі— до Ґ андерсгейма, потім — до Фріцлара, потім —до 
Арнсбурґа; звідти недалеко до Майнца, до якого 
ми вже подорожували.
Скандинави подорожують цими двома шляхами, 
і якщо йти ними, то вони зустрічаються в Майнці. 
І це [тобто один із шляхів] — шлях більшості людей.

Існує також інший шлях, що веде з Норвегії до Рима: 
до [голландської] Фризії, [а саме] до Девентера або до 
Утрехта, і там люди одержують посох, 
приписання й
благословення для паломництва в Рим.
З Утрехта шестиденний шлях до Кельна, де в церкві 
Св. Петра — трон архієпископа.

(Німецький] імператор [до 1531 р.] має одержувати 
освячення з рук [архі]єпископа кельнського в 
тій церкві, що [знаходиться в місті] Аахені.
З Кельна триденний шлях вгору вздовж Рейну 
до Майнца,
де в церкві Св. Стефана й Мартіна — трон 
архієпископа^
Потім денний шлях до Вормса, де в церкві 
Св. Петра й
Павла — трон єпископа.

Далі — денний шлях до Шпеєра, де в церкві 
Св. Марії — трон єпископа.
Потім денний шлях до Зельца. Потім денний
шлях до Страсбурга,
де в церкві Св. Марії — трон єпископа.
Потім триденний шлях до Базеля.
Потім дехто йде від Рейну денним шляхом 
до Солотурна (Soleure).
Далі — денний шлях до Віфлісбурґа (Аванша); 
це було значне місто, поки сини [Раґнара] 
Лотброка не зруйнували його7, і тепер воно 
вкрай невелике*.
Потім денний шлях до Вівіса (Vevey), що стоїть 
На Женевському озері (Св. МартінаХ де шляхи тих, 
що подорожують півднем через гору Юпітера 
[^Л 6п( Jovis; перевал Сед-Бернарі — франків 
[з Північної Франції], флемінґів, франків [з 
Південної Франції], англійців, саксонців [та] 
скандинавів — сходяться.
Далі — денний шлях до [Св.] Маврикія [d’Agaune], 
де святий спочиває з усім своїм [Тебанським] легіоном 
у шість тисяч шістсот шістдесят шість чоловік. 
Потім — Бур-Сен-П’єр.
Від [Св.] Маврикія [Аґуонського] дводенний шлях 
до Заїжджого Двору Св. Бернарда; він розташований 
на вершині горн [тобто на Великому Гребені].
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[Aa Munjdio uppi er Petrs spital[i], 
jjar er opt ath Olafs messo & sumarit 
snaer a grioti ok iss i  vatni.

Fyrir sunnan Mundi[o] er frrela-borp9. 
l>a er Augusta, god bor[g], bar er byskups 
stoll at Ursus kirkiu, |)ar hvilir hann.

I>a er Marteins-kam[rar].
I>a er Ioforey"\ t>ar ero II dagle[i]dir a
milium ok A[u]gusta.
fra er dagfor til Fridselu", bar er byskups
[stoll] [a]th Eysebius kirkiu, far hvilir
hann.
l>a er dagfor [au]st[r] af Romaveg til 
Melans-borgar.

Gf }>u ferr rettan [R]oma-v[e]g, [>a er 
dagfor til Papeyiar, |>ar er keisara-stoll 
ath Sirus kirkiu, bar hvilir hann.

I>ar ox upp Martinus byskup, ok hann a 
t>ar hòfut-kirkiu eina.
[ї>а] er dagfor til Plazinzo, )>ar er byskups 
stoll ath Mario kirkiu.
Aa milium Papeyiar ok Plazinzo fellr é
[mi]k[i]l, er Padus heitir.
t>a kemr til |>eirar leidar, er Ilians-veg
foro.

Sudr fra Plazinzo er dagfor til Domna- 
borgar, bar er Eiriks spitali é milli.

I>a er à, er Tàr heitir, hon er mikith vatn 
ok skirt, ok saurgaz hon alldri ne blaungaz, 
biath bar saukkr til grunna hvert grand 
ok sauR, er a hana er kastat.
I>ar er Tars-borg fyrir sunnan.

l>a skal fara yfir fiali, er Munbard heitir.

Langbardaland heitir sunnan fra Mun
bard і ok nordr til Mundio.

Annar endir Mundiofials kemr til siofar 
vestr aa Styrio-landi, enn annar austr і 
Feneyiabotnum.

A Munbardi er Crucis-markadr ok Fracka- 
skàli.
l>a er Montreflar.
I>a er dagfor til Mario-gilldis.

[I>a] er Luna, bar ero Luna-sandar hia 
borginni, bar ero X mi[lur] ath fara of ba 
ena fògru sanda, ok ero òllum megin

На вершині Гірського Проходу Юпітера — 
Заїжджий Двір Св. Петра, де влітку в день 
Св. Олава (29 липня]" — часто сніг 
на скелях і лід на озері [Великий Сен-Бернар]. 
На південь від Гірського Проходу Юпітера — 
Етробль. Потім —Аоста, хороше місто, де 
в церкві Сан Орсо, де спочиває святий, — 
трон єпископа.
Потім — Пон-Сен-Мартен.
Потім — Іврея; між нею та Аостою — 
два дні шляху.
Потім — дводенний шлях до Верчеллі,
де в церкві Св. Євсевія,
де спочиває святий. — трон єпископа.
Звідси на схід (тобто на північний схід], 
осторонь шляху до Рима — 
дводенний шлях до Мілана.
Якщо ви прямуєте прямим шляхом до Рима, 
то звідси денний перехід до Павії, де в церкві 
Св. Сируса [пом. бл. 300 р.] спочиває 
святий, (знаходиться коронаційний] трон імператорів 
(sedia imperatorie].
Там виріс єпископ Мартін [Турськнй], 
і він має там собор.
Далі — денний шлях до П’яченци, де в церкві 
Св. Марії — трон єпископа.
Між Павією та П’яченцою протікає велика 
річка, що зветься По.
Потім ті, що прямували шляхом через 
Св. Жілля (=Провенс?)12, виходять 
на шлях [до Рима].
На південь [тобто на південний схід] від 
П’яченци одноденний шлях до Борґо 
Сан-Донніно, а між ними знаходиться Заїжджий 
Двір Еріка [Свейнссона Данського, 1095— 1103 рр.]. 
Потім — річка, що зветься Таро; це велика 
річка, і весь бруд, який скидається в неї, 
опускається на дно.

На південь (тобто на південний захід] —
Бор ґо- Вал ь-ді-Т а ро.
Потім слід перейти гірський хребет, що 
називається Мунбард (тобто Ліґурійські 
Апенніни].
Ломбарди — це назва району на південь від 
Ліґурійських Апеннін і на північ від 
Гори Юпітера (Альп).
Один кінець Альп виходить до моря із заходу 
в районі Стура l-ді-Демонте, притоки Танаро, 
що впадає в Генуезьку затоку], другий — 
зі сходу до лагун в районі Венеції.
На Апеннінах (Пасмо Брателло) є 
Crucis-markadr і Frasca-skali (Вілла Франка?). 
Потім — Понтремолі.
Потім — одноденний шлях до Гільдії 
Св. Марії [в Ауллі або бл. неї].
Далі — Луні, де біля міста — район Луніґіана 
[букв, «піски Луна»]; там можна десять миль 
прямувати цими красивими пісками Луна.
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borg[ir], Ok c[r] [Wangat vid-synt.

Aa millum M ario-gilldis ok Lunu er 
Stephanus-borg ok Mario-borg.

I Luno-söndum kalla sumir menn orm-

gard, er Gunnar var i settr.

j>a er sudr fra Kiofor[m]unt.
I Lunu koma leidir saman af Spani ok fra 
Jacobs.
D agfor or Lunu til Luku, far er byskups 
stöll ath Mario kirkiu, far er roda su, 
er Nichödemus 16t gera eptir gudi sealfum, 
hon hefir II sinnum m^llt, annat sinn gaf 
hon sko sinn aumum m anni, en annath 
sinn bar hon vitni regdum manni.
Sudr fra Luko er borg su, er heitir Pisis, 
|>angat hallda kaupmenn dromundum af 
Gricklandi ok Sikil-ey, Egipta-Iandz menn, 
syrlendzkir ok Affrikar.

I>ar fyrir sunnan er |>orp, er Amblackr 
heiter.
l>a er Mattilldar sp[it]ali, )>i leystiz hon af 
or Montakassin ath [l]ata reisa spital ok 
skal hvern mann ala um nott.

t>a er Sanctinus-borg. 
fra er Martinus-borg. 
l>a er Semunt.
fra er Langa-syn, god borg, far er byskups 
stoll ath Mario kirkiu, far ero konur 
vènstar.
l>angat ero III dagleidir or Luku, en dag
for fadan til Klerka-borgar, onnur til 
Hanganda borgar15.
fra ferr yfer fiali, er Clemunt heitir, )>ar er 
kastali aa uppi, sa heitir mèla mulier, fat 
kóllum ver illa konu, far er en versta f>iod.

Fyrir sunnan Clemunt er Hanganda^borg. 
fradan heitir* Ruscia1* nordr t[il] [Mun- 
b^rdzj.
fra ero XII milur til Kristino-borgar, 
far hvilir [hon, oH ir far spor] hennar i 
steini.
fra ero VIII milur til Fla[vians] borg[ar].

fra er dagfor til Botemis-borgar, fa er 
fridreks-b[ad],T.
[fradan] ero X milur til Sutarans micia, 
fra er dag-for til Sut[ara]ns litla, hann er 
hia Fegins-brecko1*, hon er vid Roma- 
borg fyrir nor[dan],
[S]va er sagt, ath Roma se IIII milur aa 
leingd, en [II] [a]a breidd. 
fran erò V byskups stolar.

в усіх напрямках там — міста, і звідти [відкривається] 
широкий краєвид.
Між Гільдією Св. Марії та Луні — 
Борґо-Сан-Стефано-ді-Маґра й 
замок Марії (= Сарцана?).
Дехто Каже, що гадюче гніздо, куди було 
вкинуто Гуннара
[Ґ’юкасона; героя «Поетичної Едди»]13, 
знаходилося в Луніґіані.
На південь звідти — Кіоформунт (Каприґлія?). 
В Луні з ’єднуються шляхи з Іспанії та із 
Сантьяго-де-Компостела [в Іспанській Ґаліції]. 
Від Луні до Лукки — денний перехід; трон 
єпископа [знаходиться] в церкві Св. Мартінам, 
де знаходиться розп’яття, зроблене Нікодемом 
в образі Самого Бога. Він промовляв двічі; одного 
разу він віддав своє взуття бідному; вдруге він 
свідчив на користь обмовленої людини.
На південь [тобто на південний захід] від Лукки 
є місто, зване Піза; туди прямують купці з великими 
торговельними кораблями (dromundr, лат. dromon) 
з Греції й Сицилії, люди з Єгипту, сирійці 
й північні африканці (бербери).
На південь [тобто на південний схід від Лукки] 
знаходиться поселення, що називається Арно Неро. 
Далі — Заїжджий Двір Матильди (контеси 
Тосканської, 1046— 1115 pp.; при Альтопаскіо]; 
цією [будовою] вона дотримала свою обітницю 
збудувати Заїжджий Двір у Монте Кассіно; 
там кожного мають приймати на ніч.
Потім — Борґо-Сан-Ґенесіо [?].
Потім — Поґґібонсі [?].
Потім — Семунт [?].
Потім — Сьєна, хороше місто, де в церкві 
Св. Марії — трон єпископа; там дуже 
привабливі жінки.
Звідти до Сан-Кіріко — триденний шлях, 
ще один день — до Аккуапенденте.

Пртім можна йти горою, що зветься Клемунт 
(Радікофані?); на її вершині знаходиться замок, 
званий Mala Mulier, «Погана жінка», 
як кажемо ми [скандинави], де дуже недобрі люди. 
Аккуапенденте знаходиться на південь 
від Клемунта? На північ звідти до Ліґурійських 
Апеннін — Тссканія.
Потім — дванадцять миль до Больсени, де 
спочиває свята [Христина] і де на камінні 
[відбився] її слід.
Потім вісім миль до Борґо-Сан-Флавіно 
(Монтеф’ясконе).
Потім денний шлях до Вітебро, там знаходиться 
Купальня fridrikr-a (Баньйореджіо).
Потім десять миль до Великої Сутри.
Потім денний перехід до Малої Сутри (Ла 
Сторта?); це біля Монтемаріо, що знаходиться 
поблизу Рима.
Кажуть, що Рим [має] чотири милі 
завдовжки й дві завширшки19.
Там п'ять єпископських тронів.
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Einn er ath Ions kirkiu baptiste, |>ar skal 
eingi messo syngia yfir hi-alltari, sa er 
midr se vigdr en lydbyskup; J>ar er pafa 
stoll; |>ar er blod Christi, ok klédi Mario, 
ok mikill hlutr beina Iohannis baptiste,
)>ar er umskurdr Christi ok miolk or 
briosti Mario; af |>om-giord Christz ok af 
kyrtli hans ok margir adrir helgir domar 
vardir.i eino gullkeri micio.

Annar byskups stoll er ath Mario kirkiu, 
)>ar skal pafi messo [sy]ngia iola-dag ok 
pascha-dag.
Ibridi er at kirkiu Stephani et Laurenti,
|>ar skal pafi messo syngia enn Vili dag 
iola ok hatidir |>eira sealfra.

En austr )>adan II milur er Agnesar kirkia, 
hun er dyrliguzt i allri borginni, hana lét 
gera Constantia dottir Constantini ko- 
nungs, er hon tok fyrri tru en hann.
Ok bad hon leyfis ath lata gera Agnesar 
kirkiu, en konungr leyfdi henne utan 
borgar, ath radi Silvestri pafa.

l>adan ero IIII milur i borgina austan i 
hlid t>at, er heitir anteportam latinam,
|>at er kirkia Iohannis postola.

Fra kirkiu Iohannis er skamt til hallar 
|>eirar, er atti Deoclecianus konungr.
I»a er Mario kirkia.
I>a er kirkia Iohannis et Pauli martirum, 
|>eir [voro hird-]menn Constancie.

!>a er allra heilagra kirkia micil ok d[yrlig], 
[ok er] [o]pin ofan sem Pulkro kirkia i 
Hierusalem.

Vestra fra bor[ginni] er Pals kirkia, |>ar er 
munclifi ok borg um utan, er gengr or 
Ro[m]a.

[l>ar] er stadr sa, er heitir Catacumbas.
J>etta er allt fyrir utan Tifr, hon fellr i 
gegnum borgina Roma, hon hét fordum 
A[lban]a.
Crescentius-kastali er hèstr i borginni 
fyrir hedan éna [hard]la rikr.

!>a er kaup-hus Petrs postola hardla mikit 
ok langt.
t»a er en gaufga Petrs kirkia hardla mikil 
ok dyrlig, |>ar er lausn òli of vandredi 
manna of allan heim.
Ok skal austan ganga i Petrs kirkio, ok 
alltari i midri kirkio.

Один — у церкві Св. Іоанна Хрестителя 
(Латерана], де не можна служити богослужбу на 
верхньому олтарі тим, хто за саном є нижчим од 
вікарного єпископа; там — престол Папи і там 
кров Христа, і одіяння Марії, і багато кісток 
Св. Іоанна Хрестителя, там крайня плоть Христа 
й молоко з грудей Марії, [більша частина] 
тернового вінця Христа та його плащ, і зберігається 
багато інших реліквій у великому золотому 
релікварії.
Другий єпископський престол — у церкві 
Св. Марії (Сан Маріа) [Маджіоре], де Папа 
має правити богослужбу на Різдво й на Великдень. 
Третій [престол єпископа] — у церкві 
Св. Стефана й Лоренцо; Папа має служити 
там богослужбу на восьмий день по Різдву й на свята 
[цих святих].
За дві милі на схід звідти — церква Св. Аґнеси, 
найчудовніша в усьому місті; цю [церкву] збудувала 
Св. Констанція, дочка короля Костянтина, 
раніше за нього прийнявши християнську віру. 
І вона попросила дозволу збудувати церкву 
Св. Аґнеси, і король [імператор], за порадою 
Папи Сильвестра [І], дозволив збудувати її 
за межами міста.
Потім зі сходу чотири милі до тих воріт, 
що називаються Порта Латина, де 
знаходиться церква Св. Апостола Іоанна 
(Джіованні) [Порта Латина].
Від церкви Сан-Джіованні недалеко до зали 
короля [імператора] Діоклетіана.
Потім — церква [Св.] Марії [в Домниці].
Потім — церква Св. Мучеників Іоанна 
(Джіованні) й Павла (Паоло); вони були 
прндвірними [Св.] Констанції.
Потім — велика й чудова Церква Всіх 
Святих ҐРотонда Сан-Маріа], і вона відкрита 
зверху [тобто з оком на склепінні], подібно 
до Церкви [Священного] Успення в Єрусалимі. 
На захід від міста — церква 
[Св.] Павла (Сан-Паоло) [Фуорі], 
де є монастир, [розташований] 
довкола околиці [Іоанніполіс], що 
виводить з Рима.
Там є місце, що зветься Катакомби.
Все це [згадане вище] лежить [на лівім 
березі] за Тібром, що протікає через місто 
і що колись звався А лбула.^
Цитадель Кресцентія (»замок Св. Ангела) — 
найвища в місті на цьому [правому] боці річки — 
дуже красива.
Далі — базар Портико [Св.] Апостола Петра — 
дуже великий і довгий. Там відпускають всі гріхи 
безпутним людям зі всього світу.

А до церкви [Св.] Апостола Петра слід 
заходити зі сходу, а олтар розташований 
посередині церкви.
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Pi er Petrs ork undir alltara, ok |» r  var 
hann i myrkvastofu.

Ecclecia Petri CCCCLX pedum a foribus 
longa ad sanctum alltare, sed lata CCXXX 
p[e]dum.
Ok f>i nter stod cros Petri, |>a er hann v[ar] 
pindr, sem nu er ha-a[ll]t[ar]e.
1 fjeim ero half bein Petri et Pauli guds 
postola, ok half hvortveggi ero i Pals 
kirkiu.
I ha-alltara ero folgin XXV beina leris- 
veina Christz freira er Petro fylgdu i
Roma-borg.
I Petrs kirkiu er fJltari Silvestri papc, |>ar
sem hann hvilir. *
Gregorius alltari er i Petrs kirkiu, |>ar sem 
hann hvilir.
Petrs nal er hia uti fyrir vestan.

Sva ha fa retorder menn sagt, ath eingi se 
sva frodr, at vist se ath viti allar kirkior i 
Romaborg.
Roma heiter fyrir nordan Tifr, en Latran 
[fjyrir s[unnan], ok |)o allt saman Roma
borg.
fradan ero X milur til Ti...[am].
[t>a] er dagfor til Florenciusborgar, onnur 
til Separans [borgar].
[I>ar fellr] ain Garileam, hon skilr Rom- 
verja-riki ok Sikileyiar.
Ok [J>ar er] Campania edr Pull fyrir utan, 
en Italia fyrir nordan.

fra [er] [A]qvinaborg XII milur fra Sepa- 
rani.
fra VI milur til fialls [Mo]ntakassin.

frar er munclifi rikt ok borg um utan ok X 
kirkiur i.
frar er dzt kirkia Benedicti, f>ar skolo eigi 
konur koma i.
frar er Marti[n]us kirkia, er Benedictus 
№t gera.
frar er fingur Mathei postola ok armleggr 
Martinus byskups.
frar er Andreas kirkia ok Mario kirkia, 
Stephanus kirkia ok Nicholas kirkia. 
frar ero II dagleider til Kapu.
Germanus borg er naest Monta-kassin. 
fra ero II dagleidir til Beneventar, hon er 
mest borg aa Puli.

I utsudr t>adan er S»lemi-borg, |>ar ero 
№knar beztir.
Scpont hon stendr undir Michialsfialli ok 
er III milur a breidd. en X a leing[d], ok 
hon k flail upp.

Гробниця ІСв.1 Апостола Петра [знаходиться] 
під олтарем, і він перебував там у темнім 
підземеллі.
Церква [Св.] Апостола Петра — чотириста 
шістдесят футів завдовжки до святого олтаря 
й двісті тридцять футів завширшки.
А поблизу, де нині високий олтар, стояв хрест 
[Св.] Петра, коли його мучили [розпинаючи]. 
Під ним половина книжок [Св.] Апостолів Бога 
Петра й Павла, а половина [кісток) кожного з 
них — у церкві Св. Павла (Сан-Паоло).
Під високим олтарем поховано двадцять п’ять 
кісток тих учнів Христа, які пішли за Св. Петром 
в місто Рим.
У церкві [Св.] Петра є олтар Папи 
Сильвестра [І, 314—335 рр.], де його поховано. 
Олтар Григорія є в церкві [Св.] Петра, 
де його поховано.
Недалеко за [церквою] на захід (від східного 
краю церкви] — Обеліск [Св.] Петра. 
Правильно говорив правдивий чоловік, що 
ніхто не є мудрим настільки, щоб знати всі 
церкви в місті Рим.
Північ Тібру [правий берег] називають «Рим», 
а південь [лівий берег] — «Латеран», а все разом 
називається «місто Рим».
Звідти десять миль до Фраскаті (я Тускулум?). 
Потім денний перехід до Ферентіно і така 
сама відстань до Чепрано.
Потім — річка Гарильяно — природна межа 
між римською державою та сицилійською. 
Кампанья або Пулія (Апулія) розташована 
на південь, тоді як Італія [власне] — 
на північ.
Потім — Акуїно за дванадцять миль до Чепрано.

Потім на [відстані в] шість миль — гори Монте 
Кассіно.
Там багатий монастир, місто (бурґ) та десять 
церков.
Головна церква — Св. Бенедикта, що заборонена 
для жінок.
Там є церква Св. Мартіна, збудована Св. Бене- 
диктом.
Там [у церкві зберігається] палець Апостола 
Матвія і передпліччя єпископа Мартіна.
Там є церква [Св.] Андрія, церква [Св.] Марії, 
церква (Св.] Стефана й церква [Св.] Миколи. 
Дводенний перехід до Капуї.
Поблизу Монте Кассіно розташований 
Сан-Джермано. Потім дводенний перехід до 
Беневенто, що є найбільшим місто (бурґом) 
у Пулії (Апулії).
На південний захід |від Беневенто] розташовано 
місто Салерно, де найкраще мистецтво лікування. 
Сипонтум (Манфредонія) розташований на 
Монте Гарґано [в Апулії]; він простягається на 
три милі вшир і десять миль вздовж горами.
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frar er hellir Michaelis ok silkidukr, er 
hann gaf |)angat.

l>a er dagfor til Barlar. 
l>a VI milur til Traon.
I>a IIII til Bisseno-borgar, IIII til Malfeta- 
borgar, IIII til Ivent, |>a VI til Nicholaus i 
Bär, J>ar hviler hann.
Su er önnur ferd ith vestra til Kapu or 
Roma-borg til Albanus-borgar.
I>adan ferr til* Flaians-bruar [<Traians- 
bru]*\ hon er III vikna for ath endi- 
langri, ger um fen ok skoga, ok er |>at 
eth agietazta mannvirki, ok ferr of skoga 
fulla dagleid, ok hvert fet öfasrt nema ath 
*Flaians-bru.

I>a er Terentiana, hana brutu Romveriar, 
ok er hon nu litil.
I>a er Fundiana.
[t>]a er [Ga]ida.
I>a er II daga for til Kapu.
I>a ferr til Beneventar.
[Ut fra er] Manupl.
I>a Brandeis.
I hafs-botn |>adan ero Fe[neyiar], [f>ar er] 
[p]atriarcha stoll.
t>a ero helgir domar Marcus ok Lukas. 
Ska[mt fra] [D]uracur er Mario-hofn.

t>a er Visgardz-höfn. 
t>a er Eng[ils-n]es.

I>a er skamt til eyiar Paciencia eda Siki- 
leyiar.
[jjar] er iardelldr ok votn vellandi sem i  
Islandi.
I>a er borg, er Martini heitir, hon er aa 
Bolgara-Iandi.
t>a er at sigla til eyiar, er Ku heitir, |>ar 
koma leidir saman af Puli ok af Mikla- 
gardi.
Verdr til land-nordrs ä Pul, en ut i haf til 
Kritar.
Ut fra Ku er ey, er Roda heitir.
I>a er ath sigla yfir til til (sic!) Griklandz ok 
til Rauda-kastala. 
t>a er Patera.
l»ar var Nicholaus byskup feddr, ok stendr 
jjar enn skoli hans.
I>a e[r] MiRea-borg, |)ar var hann byskup.

I>a er skamt [t]il Ialanda-ne[s] aa Tyrk- 
landi.
I>a er II dcgra haf til Kiprar.
I>ar gengr hafs-botn, er Nordmenn kalla 
Ätals-fiord, enn Grickir kalla Gullus Sa- 
talie.
I Kipr er borg, er Beffa heitir, |>ar er

Там є печера Михайла із шовковою серветкою, 
яку він подарував цьому місцю.

Потім денний перехід до Барлетти [в Апулії]. 
Потім — шість миль до Трані.
Потім чотири [милі] до Бішель'є, чотири [милі] 
до Мольфетти, чотири [милі] до Джовінацо, 
шість [миль] до Барі, де спочиває [Св.] Микола. 
Існує другий шлях з Рима до Капуї, західніший, 
через Альбано (Альба-Лонґа).
Звідси починається Аппієва дорога; це — 
тритижневий перехід [бл. 350 миль] з одного 
кінця в інший; це — важка [місцина] через 
болото й ліси, і вона [Via АрріаГ— дивовижний 
витвір рук людських — веде ц|лоденно лісами, 
непрохідними в Інших місцях,,крім 
Аппієвої дороги.
Потім — Террачина; його зруйнували 
римляни, і нині воно зовсім йевелике.
Далі — Фонді.
Далі — Ґаета.
Потім дводенний перехід до Капуї.
Потім один день до Беневенто.
Наступний — до Монополі.
Потім — Бриндізі.
В затоці, за якою Венеція, 
там трон патріарха.
Там зберігаються реліквії [Св.] Марка й Луки. 
Неподалік від Дурацо — Санта-Марія-дель- 
Кассопо [на Корфу].
Потім Порто Ґискардо [на Чефалонії].
Потім Капе Мальє (=Мис Сан-Анжело на 
Мореї).
Звідти неподалік є острів Сапієнца або 
Сицилія [що належить до Королівства Сицилії?], 
де як в Ісландії — вулканічні виверження 
і води, що киплять21.
Потім — місто, що зветься Сан-Мартіно, 
яке в Болгарії [?].
Потім одне плавання до острова, званого 
Хіос, перехрестя доріг до Пулії (Апулії) 
й Константинополя.
На північно-західному напрямку можна 
досягти Апулії, а в кінці моря — Кріту.
За Хіосом є острів, званий Родос.
Потім одне плавання до Греції або до Кастеллорізона.

Потім — Патара.
Там народився єпископ [Св.] Микола, там 
лишається його школа.
Потім — Міра, де він [Св. Микола] був 
єпископом.
Неподалік від неї — Мис Хелідонін (=Ґелідонії) 
в Тюркланді22.
Звідти дводенне плавання до Кіпру.
Там лежить затока, яку скандинави називають 
Аталсфйорд, а греки — Ґуллус [<Gulfus] 
Саталія (=Адалія, Анталія).
На Кіпрі є місто, що зветься Пафос, місце
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Véringia seta, far andadiz Eirikr Dana 
konungr Sveins son brodir Knutz ens 
belga.
Hann lagdi fe til i Luku, ath hverr madr 
skylldi drecka vin okeypis ath ému af 
danskri tungu.
Ole hann lét géra spital Vili milum sudr 
fra Plazinzoborg, far er hverr madr feddr.

Honum veitti Paschalis papa ath fera 
erchistól af Saxlandi-i Danmork.

Fra Kipr er II dègra haf til Acrs-borgar, 
hon [er] a Iorsalalandi.
|>a er Chafamaum, hon het fordum frolo- 
maida.

fra Cesarea.
I>a er laffa, hana kristnadi Baldvini lorsala 
konungr ok Sigurdr Konungr Magnus- 
son Noregs konungr.

fra er Askalon, hon stendr aa Serklandi 
ok er heidin.

En austr fra Acrs-borg er Syr, fa  Seth, 
fa Tripulis, fa Lie.

frar gengr inn hafs-botn, fann kóllum ver 
Anfakio-fiord.

frar er Anthiochia i botninum, far setti 
Petr postoli patriarcha stol sinn. 
lessar borgir aliar standa aa Syrlandi. 
Galilea-herath er upp aa land fra Akrs- 
borg.
frar er fiali mikit, er Tabor heitir, far
syndiz postolom Moyses ok Helias.
l>a er Nazaret, far kom Gabriel engill
til motz vid Mario, ok far var Cristr
fèddur III vetr ok XX.
fra er farp, er heitir Gilin, fa er Iohannis-
kastali, er fordum hét Samaria, far fanzt
heilagr domr Iohannis baptista, far er
lacobs brunr, er Cristr bat conuna gefa
ser ath drecka af.
fra er Nepl micil borg.
fra er borg, er heitir Casal.
fra er Maka[m] Maria1'.
fra er upp til Iorsala-borgar, hon er agièzt
borga allra i heimi.
Of hana er hvervetna sungit um alla 
Kristni, |)viat far ser enn stormerki pislar 
Cristz.
frar er kirkia su, ej gréf drottins er i, ok 
stadr sa, or cross fyottins stod. 
frar ser glògt blod(Christz a steini, sem 
ny-blétt sé, ok svą mun s  vera til doms- 
dags.

розташування варягів; там (1103 року] помер 
Ейрік Свейнссон, брат Кнуда (IV Святого].

Він (Ейрік Свейнссон] узяв данину з 
кожної людини скандинавського походження, 
які питимуть вина за нерозумно високими цінами. 
Він мав заїжджий двір, збудований на вісім 
миль на південь від П’яченци, де приймали на 
поночівлю кожного.
Папа Паскаль (II, 1099— 1118 рр.] пожалував 
йому дозвіл встановити окремий данський 
архієпископський престол із Саксонії (Гамбурга]. 
Від Кіпру дводенне плавання до Акре, 
що лежить у [королівстві] Єрусалим.
Там знаходиться Капернаум (»зруйноване 
поселення в Тель Гум), який раніше називався 
Птолемеєю.

Потім — Цезарея [Палестина].
Далі там (розташована] Яффа, що її навернув 
до християнства Бальдвін [І, 1100— 1118 рр.], 
король Єрусалима, та Сіґурд Маґнуссон, 
король Норвегії [ 1103— 1130 рр.].
Потім там (розташований] Аскалон (Ашкалон), 
що лежить в язичницькому Серкланді (під 
мусульманським правлінням].
На схід від Акре розташований Сур (Тір), 
потім — Триполі (Тарабулус-еш-Шам), 
потім — Латакія.
Там простягається затока, яку ми [скандинави] 
називаємо Антекьо-фйорд (-затока Александретти; 
суч. Іскендер Корфезі).
Потім — Антіохія (суч. Антакія) на затоці; 
там Апостол Петро заснував патріарший трон. 
Всі ці міста розташовано в Сирії.
Район Галілеї простягається до Акре.

Там є велика гора, що зветься Табор, 
де Мойсей та Ілля явилися апостолам.
Далі там Назарет; там архангел Гавриїл 
провістив [Діві] Марії, і там до дванадцяти 
років ріс Христос.
Потім — замок Іоанна, що раніше називався 
Самарія; там знаходяться мощі Св. Іоанна 
Хрестителя; там [знаходиться] криниця 
Іакова, де Христос попрохав жінку дати 
йому напитися.
Потім там Наблус, велике місто.
Там є місто, що зветься Зал (Іксал).
Далі там гробниця Діви Марії.
Потім — Єрусалим, найзнаменитіше місто 
в усьому світі.
Його славлять в усьому християнському світі, 
оскільки в ньому показані дивовижні свідчення 
страстей Христових.
Там стоїть церква, де розташований Гріб 
Господній, і місце, де стояв його хрест.
Там є кров Христа і камінь, на який вона наче 
тільки-но пролилася — так її видно нині і буде 
[видно] до Судного Дня.
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l»ar na menn liosi a pascha aptan or himni 
ofan.
Hon heitir Pulkro kirkia; hon er opin 
ofan yfir grofmni. I»ar er midr heimr,

J>ar skinn sol iamt or himni ofan of 
Iohannis messo.
►ar er spitali Iohannis baptista, sa er 
rikaztr i ollum heimi.
I>a er Davids •turn24.
I Hierusalem er templum domini ok 
Salomons musteri.
I ut-sudr fra Iorsla-borg er fiall |>at er 
heitir •Syon*5.
l»ar kom enn helgi andi yfir postola.
Ok |>ar matadiz Cristr skirdags aptan, ok 
stendr )>ar enn bord |>at, er hann matadiz &. 
Fiorar milur sudr fra er Bethleem, litil 
borg ok f6gr, |>ar var Cristr borinn.

I>adan er skamt til Bethania kastala, |>ar 
reisti Cristr Lazarum af dauda.
I landsudr fra Iorsala-borg er vitn |>at, er 
heitir Dauda-SioR,
|>ar sdkdi gud nidr borgum II Sodoma 
fyrir handan, en Gomorram fyrir hedan. 
I>ar fellr Iordan i gegnum ok blendz ecki 
vid votnin, J>viat hon er helgazt vatn.

Austr fra borginni er flail, er heitir Mons 
Oliveti, bar ste Cristr upp til himna.

Aa medal fiallzins Oliveti ok lorsala- 
borgar er dalr sa, er heitir vallis Iosaphat, 
|>ar er grof Mario drotningar. 
fra er long stund til Querencium fiallz.
I»ar fastadi gud, ok |>ar freistadi diofull 
hans.
!>ar er Abrahams kastali.
I>ar stod Hiericho.
frar ero Abrahams-veller.
fra er skamt til Jordanar, er Cristr var
skirdr, hon fellr or landnordri i ut-sudr.

frar fyrir utan ana er Rabita-land, enn 
fyrir hedan Iorsalaland, er |>eir kalla 
Syrland.
Aa Arbackanum stendr ein litil kapella,
|>ar for Cristr a f kledum sinum, ok er J>vi 
kapellan ger til vitnis |>es stadar sidan.

Ut vid Iordan, ef madr liggr opinn i  
slettum velli ok setr kne sitt upp ok hnefa 
i  ofan ok reisir |>umal-fingr af hnefanum 
upp, |>a er lei|>arstiarna |>ar yfir ath sea 
iafn-ha en eigi heRa.
Utan fra lordin er V daga for mikil til 
Akrsborgar, en |>adan XIIII degra haf i  
Pul, |>at er XVIII hundruth milna,

Там на Великдень проливається небесне світло.

Церква має назву Гроба Господнього; вона • 
відкрита зверху [тобто з відкритим склепінням) 
над Гробом. Там — центр світу, 
де на свято Св. Іоанна сонце стоїть посеред 
неба.
Там — Заїжджий Двір Св. Іоанна Хрестителя, 
найчудовніший у світі.
Далі — Вежа Давида.
В Єрусалимі є храм Господа і храм Соломона.

На південний схід від Єрусалима знаходиться гора, 
що зветься Сіон.
Там на Апостолів спустився Дух Святий.
І там Христос мав Таємну Вечерю у Великий 
Четвер, там досі стоїть стіл, де він возсідав. 
За чотири милі звідси на південь — Віфлеєм, 
невеликий і ярмарковий, в якому народився 
Христос.
Неподалік звідси — замок Віфанія; там Христос 
воскресив Лазаря.
На південний схід від Єрусалима є озеро, 
що зветься Мертве море, 
в якому Бог потопив два міста: з одного боку 
Содом, а* з другого — Томорру.
Через це море протікає річка Йордан; одначе 
вона не змішується з озером, оскільки 
це найсвятіші води.
На схід від міста [Єрусалим) є Гора 
Маслин [Єлеонська), де Христос вознісся на 
небеса.
Між Горою Маслин і Єрусалимом є долина 
Йосафата, де [розташована) гробниця пані 
(а Діви) Марії.
Звіддалік є Гора Роздумів.
Там Бог («Христос) постився, і там' його 
спокушав диявол.
Там — замок Авраама.
Там стоїть Єрихон.
Там поля Авраама.
Звідти недалеко до Йордану, де Христа 
було хрещено; вона протікає з північного сходу 
на південний захід.
На дальньому боці ріки — Арабія, а на 
другому — земля Єрусалима, що зветься 
Сирією.
Біля берега річки стоїть невелике святилище, 
де Христос покладав свої одежі, і тому було 
збудовано це святилище, щоб позначити це 
місце.
Якщо людина лцже на спину на березі Йордану, 
підігнувши коліна і витягнувшу руку
з відставленим великим пальцем, то 
Полярна зірка буде на висоті пальця2*.

Від Йордану до Акре п'ять днів шляху прискореним 
кроком, а звідти — чотириденне плавання 
до Пулії (Апулії), тобто 1800 миль.



Тексти і сландсько ї  подорожньої  л ітератури 731

епп ХІНІ daga ganga ór Вааг і Romaborg.

Litil VI vikna for sunnann til Mundio, 
enn HI nordr і HéJda-bé.

Enn ith *eystra ììj#nsveg er IX vikna fòr.

Siau daga for orHcida-bè і Vcbiorg.
I>a er Scòdu-borgar-aa é midmunda.
Ór Vebiorgum er II daga for til Àlaboigar. 
Leidarvisir sea ok borga-skipan ok allr 
^essi frodleikr er ritinn ath fyrir-sogn 
Nicholas abota, er bédi var vitr ok vidfregr, 
minnigr og margfrodr, ràdvis ok rettordr.

Ok lykr J)ar ]>essi frasogn.

І чотирнадцятиденний перехід від Барі 
до міста Рим.
[Звідти] шеститижневий перехід помірним кроком 
до перевалу через Гору Юпітера і три(тижневий) — 
у північному напрямку до Гедебю.
А східним шляхом Св. Жілля (Провенс) — 
дев’ятитижневий перехід.
Від Гедебю до Віборґа — семиденний перехід. 
Між цими обома є [річка] Конґео.
Від Віборґа —дводенний перехід до Ольборґа. 
Цей путівник [букв.: стовповий шлях], географія 
міста та решта відомостей було записано зі слів 
абата Ніколаса, мудрого й уславленого, 
розсудливого й добре обізнаного, добропорядного 
й правдивого.
Цим завершено оповідь.

« Wegur til Róms»

Путівник «Wegur til Róms» входив до складу давньоісланд- 
ського збірника першої чверті XIV ст., що має назву «Hauks- 
bók». Він не був частиною зібрання Гука Ерлендссона (пом. 
1334 року), але зберігся в паперовій копії (AM 281), зробленій 
СіГурдом Йунссоном (1613— 1676 pp.). Текст його було 
опубліковано в фундаментальному виданні «Hauksbók» Ейріка 
Йунссона та Фіннура Йунссона (Kbh, 1892—96), р. 502, у 
факсимільному виданні Йуна Гельґасона в MI V (Kbh, 1960), а 
також у спеціальному дослідженні цього документа (з широким 
коментарем, але без перекладу) O t t o  СпрінГера —  «Mediaeval 
Pilgrim Routes from Scandinavia to Rome »//Mediaeval Studies 12 (To
ronto, 1950), pp. 92— 122, який вдало ідентифікував всі
місцевості, згадані в документі.

Af Libiku til Mylnu 4. mijlur, 3 Любека до Мольна — 4 [німецькі] милі;
til Tertinborgar 5. mijlur, до Артленбурґа — 5 [німецьких] миль;
til Lyneborgar 2. mijlur, до Люнебурґа — 2 (німецькі] милі;
til Sudborgar 5. mijlur, до Судербурґа — 5 (німецьких] миль;
til Brunsvijkur XI. mijlur, до Брауншвейґа — 11 (німецьких] миль;
til Gozler б. mijlur, до Ґослара — 6 (німецьких] миль;
til Austur ródu 4. mijlur, до Остерроде — 4 (німецькі] милі;
til Dudurstad 3. mijlur, до Дудерштадта — 3 [німецькі] милі;
til Mioluhùs 5. mijlur, до Мюльгаузена — 5 (німецьких] миль;
til Ismak 3. mijlur, до Ейзенаха — 3 (німецькі] милі;
til Breiding 3. mijlur, до Брейтунґена — 3 [німецькі] милі;
til Meining 11. mijlur, до Мейнінґена — 11 [німецьких] миль;
til Mióle stad 2. mijlur, до Мельріхштадта — 2 (німецькі] милі;
t|l Hijiastad 2. mijlur, до Нейштадта — 2 (німецькі) милі;
t|l Meningstad mijla, до Мюннерштадта — І (німецька) миля;
til Virzinborgar 8. mijlur, до Вюрцбурґа — 8 (німецьких] миль;
til Oxenport 3. mijlur, до Оксенфурта — 3 (німецькі] милі;
til Rotinnborgar 5. mijlur, до Ротенбурґа — 5 (німецьких) миль;
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til I>eingilsbij 5. mijlur, 
til Nyiasstad 5. mijlur, 
til Austborgar 6. mijlur, 
til Blankabergs 6. mijlur, 
til Svanga 4. mijlur, 
og taka t>a til Trentu Daler,

til Bardar kijrkiu 6. mijlur, 
til Isinbriggiu 8. mijlur, 
til Matran III. mijlur, 
til Sterting I. mijla, 
til Brigdz 4. mijlur, 
til Kluz 2. mijlur, 
til Boz 4. mijlur,
til Trentar 2. mijlur, valskar og 30, 
til Bernar klutz 2. mijlur, fàtt j 40,

til Bemar 12. mijlur, 
til Fera 2. mijlur, fàtt j 50,

til Bolonia 30 mijlur,
til Florens umm munca feria 6. mijlur,
og 50,
til Sena 8. mijlur, og 20 
til Roma Borgar 40. mijlur, 
vt vm sialfa Róm og Latran
4. mijlur,
til S: Pals kirkiu 4. mijlur.

до Дінкельсбюля — 5 [німецьких] миль; 
до Донаувьорта [?] — 5 [німецьких] миль; 
до Ауґсбурґа — 6 [німецьких] миль; 
до Ландсберґа — 6 (німецький) миль; 
до Шонґау — 4 [німецькі] милі- 
а щоб досягти Валліс Тарентіки [-Прохід 
Бреннера);
до Пантенкірхена — 6 [німецьких] миль; 
до Іннсбрука — 8 [німецьких] миль; 
до Матрей — 3 [німецькі] милі; 
до Стерцінґа — 1 [німецька] миля; 
до Бріксена — 4 [німецькі] милі; 
до Клаузена — 2 [німецькі] милі; 
до Бозена — 4 (німецькі] милі; 
до Трієнта — 30 та 2 (валлійські] милі; 
до Бернер Клаузе — 40 [валлійських] миль, 
скоротивши дві [=38]; 
до Берна — 12 [валлійських] миль; 
до Феррари — 50 [валлійських] миль, скоротивши 
дві 1=48];
до Болоньї — 30 [валлійських] миль; 
до Флоренції вздовж чернецького шляху —
56 [валлійських] миль; 
до Сьєни — 26 [валлійських] миль; 
до міста Рима — 40 (валлійських] миль; 
довкола власне Рима та Латерана —
4 (валлійські] милі;
до церкви Св. Павла — 4 [валлійські] милі.

«Leidir»

Частина рукопису АМ 194, 8°, переписаного 1387 р., містить 
«Ьеідіг» — короткий географічний текст, що стосується путів
ника довкола Ісландії та деяких відомостей про шляхи в Норвегії 
та Данії. Там згадано також шляхи до Рима та Єрусалима, а 
також шлях з Німеччини на Русь і до Константинополя через 
Угорщину. Цей текст почерпнуто з видання Колунда в АІАгоесІі 
Івіепгк 1,рр. 44—45, який ідентифікував усі місцевості. Мабуть, 
наш переклад є першим.

Ór Noregi fra Stadi er IIII dégra sigling 
til Fèreyia, enn |>adan |>riGia til Islandz і 
[a]ust-fiordu til Horns, 
degr sigling fra Homi til Hiorléfs-haufda, 
ónnur til Reykia-nes,
[t>r]idia til Bardz,
fiorda til Horns hins vestra,
fìmta til Skaga, setta til Langanes, siaunda
til Horns.
Um endilangt Island ero taldar XX 
dagleidir a sumars degi, enn IIII um 
|>vert.
Siau dégra sigling er fra Islandi til Noregs

Поза Норвегією із Статтландет — чотириденне
плавання до Фарер, а звідти три дні до Ісландії,
до Горна в Аустрфірдір,
звідти день до Г’єрлейфсгофді,
і ще один до Рейк’янес,
і ще один — до Барда,
четвертий до Західного Рогу,
п'ятий — до Скаґі, шостий — до Ланґанес,
сьомий (день — назад] до Горна.
Влітку — дванадцятиденний шлях довкола 
Ісландії, з одного кінця в інший, і чотири дні. 
аби перейти її поперек.
Семиденне плавання з Ісландії до Середньої
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mids en ór Noregi er farit fęti austr um 
Gautiand ok upp i Svi-|)iod, en Man i 
nanm ork à Skaney.
Eyrarsund er aa milli Skaneyiar ok Selunz, 
enn Beliti er à milli Selunz ok Fions.

En Medal-farar-sund er a milli Fions ok 
Iotlandz.
Af Iotlandi er fèti farith um Saxland ok 
Frackland, um Langbarda-land til Roma- 
borgar.
A f Saxlandi er farit feti til Ungaralandz 
ok |>adan hvort er fara vili 
i Garda austr eda ut i Grikland til Mikla- 
gardz borga ok sva til Iorsala.
Roma-borg heitir Roma, enn M icla-gardr 
Constantinopolis, enn Iorsala-borg Hieru- 
salem.

Норвегії [Бергена], а з Норвегії можна пішки 
дійти на схід до Ґаутланду і вгору до Швеції 
(Свіа-ланду), а звідти — до Сконе в Данії. 
Ерезунд — річка [тобто протокаї між Сконе 
та Сьєландом (Зеландом), а [СтореІ Белт — 
це річка [протока] між Сьєландом та Фюном.
А Лілле Белт — це річка [протока] між Фюном 
та Ютландом.
З Ютланду можна пішки дійти через [стару] 
Німеччину й Францію, через Ломбардію 
[катепанат Італії] до міста Рима.
З Німеччини можна пішки дійти до Угорщини, 
а звідти ті, хто забажають, можуть іти на схід 
на Русь (Оагдаг)27, або далі — до Константи
нополя в Греції і цим шляхом до Єрусалима. 
♦Ромаборґ* — це місто Рим, а «Мікла-ґард* — 
Константинополь, а «Йорсала-борґ* — це Єрусалим.
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6 Йордан о происхождении и деяниях гетов. — «Гетика», 
пер. Е. Ч. Скржинской. — M., 1960. — С. 134 (текст).

7 Подане тут засновується на відповідному розділі п’ятого 
тому цієї праці, де наведено увесь науковий апарат з даної 
проблеми.

8 Подібно до імперських ідей осідлих суспільств, напр. Рим
ської імперії, яка не тільки приваблювала латиномовні іллірійські 
сільські общини (іллірієць Юстиніан І, 527—565), а й спонукала 
«віднови імперії» франкським Карлом Великим у 800 і сак
сонським Оттоном І в 962 р.

9 Див. Gerth, H. H. and Mills, C. W. From Max Weber: Essays in 
Sociology. — Oxford, 1946. Зокрема cc. 253—264 («TheMeaning 
of Discipline»).

10 Mahmüd b. al-Husain al-KäSgäri: Kitäb Diwan Lugät at-Turk. 
Факсимільне видання Бесіма Аталая. — Анкара, 1941. — С. 176, 
рядок 10.

11 Hidehiro Okada. Wa koku по jidai. — Tokyo, 1976; Okada. Wa 
koku. — Tokyo, 1977.
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12 The Fourth Book of the Chronicle of Fredegar with Its Continu
ations, text and transi. J. M. Wallace-Hadrill. — London, I960. — 
C. 40 (текст) = C. 40 (перекл.).

13 Frank Stenton. Anglo-Saxon England. — Oxford, 1971. — 
C. 37.

14 Зрозуміло, отже, що суомі-фінське ruotsi не могло бути 
основою для форми rus (= rûs). Навпаки, напрямок спрощення 
був цілком протилежним: середньоґерманське ruzzi (rus) при 
запозиченні суомі-фіннами було змінене згідно з їхньою вимовою 
на ruotsi. Інформація з арабських джерел щодо тотожності 
Rodez і Rus розглянута в третьому томі.

РО ЗД ІЛ  ДРУГИЙ

1 Johannes C. H. R. Steenstrup. Normanneme. 4 vols. — Kbh., 
1876— 1882; Gustav Storm. Kritiske Bidrag til Vikingetidens Histo
rie, I. — Kria, 1878; Walter Vogel. Die Normannen und das Frän
kische Reich bis zur Gründung dçr Normandie (799—911 ). — Heidel
berg, 1906; Jan de Vries. De Wikingen in de läge landen bij den 
zee. — Haarlem, 1923; T. D. Kendrick. A History of the Vikings. — 
London, 1930; Johannes Brondsted. The Vikings. Пер. Kalle Skov. 
Baltimore, Md. 1960; Gwyn Jones. A History of the Vikings. — Lon
don, 1968; David M. Wilson. The Vikings and Their Origins: Scandi
navia in the First Millennium. — London, 1970.

2 E. M acNeill. Phases of the Irish History. — Dublin, 1919; 
E. MacNeill. Celtit Ireland. — Dublin, 1921; Louis Gougaud. Chris
tianity in Celtic Lands. Пер. МодДжойнт. — London, 1932;Geoige 
Thomas Stokes. Ireland and the Celtic Church. — London, 1928; John 
Ryan. Irish Monasticism. — London, 1931; Robin Flower. The Irish 
Tradition. — Oxford, 1947; Myles Dillon. Early Irish Literature. — 
Chicago, 1948; H. M. Chadwick. Early Scotland. — Cambridge, 1949.

3 Sir Frank Stenton. Anglo-Saxon England. — Oxford, 1971; Pe
ter Hunter Blair. An Introduction to Anglo-Saxon England. — Cam
bridge, Eng., 1956.

4 J. M. Wallace-Hadrill. The Barbarian West A. D. 400—1000. — New 
York, 1962; F. L. Ganshof. Les Destinées de l’empire en occident, de 395 
à 888. — 2 vols. — Paris, 1940; Karl der Grosse. Lebenswerk und Nachle
ben. — 5 vols. — Düsseldorf, 1965—1968; Karl Beitau. Deutsche Litera
tur im europäischen Mittelalter. — 2 vols. — München, 1972— 1973.

На відміну від Британських островів, у Франції давньо-



норманські поселенці (князівство Нормандія, бл. 911 — 1135— 
1468 рр ) були швидко асимільовані місцевим населенням і не 
відіграли помітної ролі у давньоскандинавському культурному 
ЖИТТІ після 911 року.

5 «Introavit et grammaticam patrii sermonis», Einhardi «Vita Karo- 
liMagni». — Вид. О. Голдера-Еґґера // Scriptores rerum Germani- 
carum in usum scholarum separatim editi; XXV. — Hannover, 1911. — 
C. 33. Див. Friedrich von der Leyen. Das Heldenliederbuch Karls des 
Grossen: Bestand, Gehalt, Wirkung. — München, 1954; nop. Klaus 
von See. Germanische Heldensage. — Frankfurt am Main, 1971. — 
Cc. 148— 149.

6 Див.: H. Koller. «Die Awarenkriege Karls des Grossen» // Mittei
lungen der österreichischen Arbeitsgemeinschaft für die Ur- und Früh
geschichte 15. — Wien, 1964. — Ce. 1 — 12. Я не можу пого
дитися з скептичним поглядом Коллера.

7 Про поняття «Männerbund» див.: Sten Wikander. Der arische 
Männerbund. — Lund, 1938.

8 Klaus von See. Вказ. праця. — C. 109.
9 M. И. Стеблин-Каменский. Мир саги. — JI., 1971. — Cc. 14—

36.
10 Про міф і міфологію див.: Myth // A Symposium, ed. Thomas

A. Sebeok. — Philadelphia, 1955, зокрема cc. 50—66: Claude 
Lévi-Strauss. The S tructu ral Study o f M yth; Stanley Edgar Hy- 
man. The Ritual View of Myth and the Mythic; Jan de Vries. For
schungsgeschichte der Mythologie. — Freiburg—Münch., 1961, 
зокрема cc. 295—368; Lucien Lévy-Brühl. La Mentalité primitive.
— Paris, 1935; Myths, Rites, Symbols // AMircea Eliade Reader. —
2 vols. — New York, 1976; M. Eliade. Patterns in Comparative Reli
gion. — New York, 1958; M. Eliade. The Sacred and the Profane: 
The Nature of Religion. — New York, 1957; A. van Gennep. The 
Rites of Passage. — Chicago, 1960; V. Turner. Dramas, Fields and 
Metaphors. — Ithaca, 1974.

11 Про стан суч. вивчення давньоґерм. героїчних оповідей
Див. збірник, виданий Карлом Гауком: Zur germanisch-deutschen
Heldensage. Sechzehn Aufsätze zum neuen Forschungsstand. — Bad
Homburg, 1961. — XV + 449 cc., а також щодо цього: Klaus von
See. Germanische Heldensage: Ein Forschungsbericht // Gottingische
Gelehrte Anzeigen, 218. — Göttingen, 1966. — Cc. 52—98.
Стосовно «einmal der Sage» див.: Franz Rolf Schröder // Germa-
nisch-Romanische M onatsschrift, 27. — Heidelberg, 1939. —
Cc. 344, 362—364; F. R. Schröder. Germanische Heldendichtung, 
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1935. — Ce. 30—42; F. R. Schröder // Deutsche Vierteljahrsschrift 
für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, 32. — Stuttgart, 
1958. — Cc. 38, 48; nop.: Jan de Vries. Heroic Songs and Heroic 
Legend. — London, 1963. — Cc. 227—241; von See. Germanische 
Heldensage. — Cc. 31—60.

12 Andreas Heusler. Geschichtliches und Mythisches in der germa
nischen Heldensage // Sitzungsberichte der Preussischen Akademie 
der Wissenschaften. Phil.-hist. Klasse. — Berlin, 1909. — Cc. 920— 
945; von See. Germanische Heldensage. Cc. 61— 95; Helmut de 
Boor. Zur germanisch-deutschen Heldensage, 1961. — Cc. 31—51; 
Wolfgang Mohr. Zur germanisch-deutschen Heldensage, 1961. — 
Cc. 82— 101.

13 C. G. Jung — K. Kerényi. Einführung in das Wesen der Mytho
logie. — Amsterdam, 1941; Mircea Eliade. Images et symboles. — 
Paris, 1952; nop.: Claude Lévi-Strauss. Structural Anthropology. Пер. 
C. Jakobson та В. G. Schoepf. — New York, 1963.

14 C. Scott Littleton. The New Comparative Mythology. — Berke
ley, 1973; Georges Dumézil. Gods of Ancient Northmen. — Berkeley, 
1973. — Ce. IX—XVIII (передмова Літлтона до першої частини); 
cc. XIX—XLIII (передмова У. Струтинського до другої частини).

15 Von See. Germanische Heldensage. — C. 47.
16 De Vries. Heroic Songs... — C. 268.
17 Див. прим. 14.
18 Émile Dürkheim. The Elementary Forms of Religions Life. 

Пер. Joseph W. Swain. — New York, 1961; Durkheim. Les règles de 
la méthode sociologique. — Paris, 1968. В англ. пер. Ґ. Кетліна — 
The Rules of Sociological Method. — New York, 1965; Durkheim та 
Marcel. M auss/ / L’Année Sociologique, 6. — 1903. — Cc. 1—72; 
nop.: Georges Davy/ / Revue Philosophique, 142, 1952. — Cc. 321 — 
350, та Steven Lukes. Émile Durkheim. His Life and Work: A Histor
ical and Critical Study. — London, 1973.

19 Littleton. New Comparative Mythology. — Cc. 227—228.
20 Littleton. Вступ до першої частини праці Жоржа Дюмезіля 

♦Gods of the Ancient Northmen». — 1973. — Ce. XI—XII.
21 Див. вище прим. 12, а також: G. Dumézil. From Myth to 

Fiction: The Saga of Hadingus. Пер. Д. Кольтмана. — Chicago, 1973.
22 Heusler. Lied und Epos in germanischer Sagendichtung. — Dort

mund, 1905. Див. нижче, прим. 33; Hermann Schneider. Das ger
manische Epos. — Tübingen, 1936; Schneider. Zur germanisch-deut- 
schen Heldensage. — Cc. 316—329; Schneider та Wolfgang Mohr. 
Zur germanisch-deutschen Heldensage, c c .l—30; de Vries. Heroic



Songs. — Сс. 44—71; пор. також сс. 196—203, 250—255 та 
258—265; von See. G erm anische Heldensage. Пор.: Gudm und 
Schütte. Gotthiod und Utgard. — 2 vols.— Kbh., 1935— 1936.

23 Von See. Germanische Heldensage. — Cc. 65—83; пор. закон 
«Verschiebung der Nationalität» у праці: Schütte. Gotthiod und Ut
gard. — T. II. — Cc. 338—349.

24 Schütte. Gotthiod und Utgard. — T. I. — Cc. 59—61.
25 Von See. Germanische Heldensage. — C. 92.
26 Schütte. Gotthiod und Utgard (у різних місцях праці).
27 Hans Kuhn. Zur germanisch-deutschen Heldensage, 1961. — C. 419.
28 Цей період попереджувало поховання у ладді з Суттон Гу, 

про яке J. M. Wallace-Hadrill зазначав: «Проте воно належить до 
тих часів, коли королівська особа була, з однаковою мірою 
ймовірності, християнською чи язичницькою». (Див. його працю 
Early Germanic Kingship in England and on the Continent. — Ox
ford, 1971. — C. 71. Пор.: von See. Germanische Heldensage. — 
Cc. 111 — 129).

29 Von See. Germanische Heldensage. — C. 54.
30 Gabriel Turville-Petre. Origins of Icelandic Literature. — Ox

ford, 1953. — C. 15.
31 Пор.: Felix Genzmer // Germanisch-Romanische Monatsschrift, 

вип. 35. — Cc. 161 — 178. — Heidelberg, 1954; див. також: von 
See. Germanische Heldensage. — Cc. 152— 164.

32 Von See. Germanische Heldensage. — Cc. 130— 139.
33 Heusler. Lied und Epos in germanischer Sagendichtung. — Dort

mund, 1905; Heusler. Die Germanische Dichtung. — Potsdam, 1931; 
Heusler // Sitzungsberichte der Preussischen Academie der Wissen
schaften. Phil.-hist. Klasse, 37. — Berlin, 1909. — Cc. 920—945; 
Schneider // Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und 
Geistesgeschichte, 12. — Stuttgart, 1934. — Cc. 1—21 (ця праця також 
опублікована в Kleinere Schriften. — Berlin, 1962. — Cc. 1 — 17).

34 Kuhn. Edda, Skalden, Saga. Festschrift Felix Genzmer. — Heidel
berg, 1952. — Cc. 262—277, опублікована також в: Zur germa
nisch-deutschen Heldensage. (1961). — Cc. 173— 194; nop.: Felix 
Genzmer. Zur germanisch-deutschen Heldensage. — Cc. 102— 137.

35 Franz Rolf Schröder. Germanische Heldendichtung: Ein Vortrag 
nebst einer Studie zur Heroisierung des Mythos. — Tübingen, 1935; 
Schröder // Germanisch-Romanische Monatsschrift, 27. — Heidel
berg, 1939. — Cc. 325—367; Schröder // Germanisch-Romanische 
Monatsschrift, 35. — Heidelberg, 1954. — Cc. 179— 185; Schröder. 
Zur germanisch-deutschen Heldensage. — Cc. 285—315.
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36 Otto Höfler. Kultische Geheimbunde der Germanen. — Frankfurt am 
Main, 1934; Höfler. Zur germanisch-deutschen Heldensage. — Cc. 52— 
81, 330—392; Höfler. Festschrift Felix Genzmer. — Heidelberg, 1952. — 
Cc. 1—69; Höfler. Siegfried, Arminius und die Symbolik, mit einem 
historischen Anhang über die Varusschlacht. — Heidelbeig, 1961.

37 Karl Hauck // Festschrift für Otto Brunner. — Göttingen, 1963. — 
Cc. 118— 169.

38 Оповідання про Германаріха було створено бл. 453 року, а 
цикл Теодоріха (Дітріха) виник, очевидно, зразу чи після смерті 
Теодоріха (526 р.), в усякому разі до падіння імперії остроґотів 
в Італії в 554 р. Див.: Caroline Brady. The Legends ofErmanaric. — 
Berkeley, 1943. — Cc. 271—272; de Vries // Germanisch-Roma- 
nische Monatsschrift, 42. — Heidelberg, 1961. — Cc. 319—330, 
опубл. також у: Kleine Schriften. — Berlin, 1965. — Cc. 77—88.

39 Jacob Bleyer // Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache 
und Literatur, 31. — Halle a. S., 1906. — Cc. 429—599; Bälint 
Hóman // Ungarische Jahrbücher, 3. — Berlin, 1923. — Cc. 135—
156, 195—219; Kurt Wais. Frühe Epik Westeuropas und die Vorge
schichte des Nibelungenliedes. — T. I.— Tübingen, 1953.

40 Władysław Kowalenko. «Carnuntum» // Słownik starożytności 
słowiańskich, І: 2. — Warszawa, 1962. — Cc. 218—219; E. Swo
boda. Carnuntum: Seine Geschichte und seine Denkmäler. — Відень, 
1953; J. Szilagyi // Camuntina: Römische Forschungen in Nieder-Ös- 
terreich, 3. — Graz—Köln, 1956. — Cc. 187— 194.

41 Про переселення герулів за версіями давніх оповідей див.: 
Eugen Mogk // Festgabe für Rudolf Hildebrand. — Leipzig, 1894. — 
Cc. 1 — 10; Niels Clausen. Luckman. Skjoldunge und Skilfinge. Hun- 
nen-und Herulerkönige in ostnordischer Überlieferung. — Kbh., 1943. — 
Cc. 149— 160.

42 Procopii Caesariensis opera omnia: De bellis libri V—VIII. — 
Leipzig, 1905, kh. 6, глава 14; nop.: Schütte. Our Forefathers: The 
Gothonic Nations II. — Cambridge, Eng., 1933. — Cc. 347—353; 
Siegfried Gutenbrunner. Völker und Stämme Südostschleswigs im 
frühen Mittelalter. — Schleswig, 1952. — Cc. 107— 109, 127— 
128, 181, 182.

43 Літературу про цю дискусію див. у прим, до с. 157 праці 
Лукмана «Skjoldunge und Skilfinge». — Cc. 186— 187.

44 Luckman. Skjoldunge und Skilfinge. — Cc. 34— 169.
45 Otto von Friesen and Joshua Whatmough. Rune // Encyclopae- 

dia Britannica XIX. — Chicago, 1966. — C. 755; Wolfgang Krause. 
Runen. — Berlin, 1970. — Cc. 35, 44—45.



«« Elmer Н. Antonsen. A Concise Grammar of the Older Runic In
scriptions. — Tübingen, 1975.

47 Antonsen. Concise Grammar. — C. 11.
48 Von Friesen. Rö-stenen і Bohuslän och runoma і Norden under 

folkvandringstiden. — Uppsala, 1924; von Friesen/ / Nordisk Kultur, 
VI, 1933. — Cc. 3—79.

49 Antonsen. Concise Grammar. — № 116. — Cc. 83—84. — № 117.
— Cc. 84—85. — № 119. — Cc. 85—87.

50 E. V. Gordon. An Introduction to Old Norse. — Oxford, 1957.
— № 12. — Cc. 188— 191; Lucien Musset. Introduction ä la runolo- 
gie. — Paris, 1965. — № 47. — Cc. 377—380.

51 Lis Jacobsen // Scandia 5, 1932. — Cc. 103— 147; Jacobsen // 
Scandia 4, 1931. — Cc. 234—269; Jacobsen // Scandia 8, 1935. — 
Cc. 64—79.

52 Пізньосередньовічні (XIII—XIV ст.) рунічні письмена з 
Ганзейського торговельного центру Берґена (Норвегія) багато 
де в чому подібні до сучасних їм давньоруських написів на 
бересті з Великого Новгорода.

53 Gordon. Introduction to Old Norse. — Cc. XXIX—XXX; nop.: 
Schröder // Germanisch-Romanische Monatsschrift, 27, 1939. — Cc. 
365—367.
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РОЗДІЛ ТРЕТІЙ

1 Див.: Joseph Hampel. Altertümer des frühen Mittelalters in Un
garn. 3 TT. — Braunschweig, 1905; A. AlfÖldi. Funde aus der Hun
nenzeit und ihre ethnische Sonderung // Archaeologia Hungarica. 
T. 9. — Budapest, 1932; Joachim Werner. Beiträge zur Archäologie 
des Attila-Reiches. — München, 1956; Arnulf Kollautz and Hisayuki 
Miyakawa. Geschichte und Kultur eines völkerwanderungszeitlichen 
Nomadenvolkes: Die Jou-Jan der Mongolei und die Awaren in Mit
teleuropa. 2 TT. — Klagenfurt, 1970; Otto Maenchen-Helfen. The 
World of the Huns. — Berkeley, 1973; Luc Kwanten. A History of 
Central Asia, 500— 1500: Imperial Nomads. — Philadelphia, 1979.

2 Mixail I. Rostovcev (Rostovtzeff). Skythien und der Bosporus. — 
Berlin, 1931.

3 William Montgomery McGovern. The Early Empires of Central 
Asia: A Study of the Scythians and the Huns and the Part They Played 
in World History. — Chapel Hill, 1939; Rene Grousset. The Empire 
of the Steppes. A History of Central Asia. Пер. N. Walford. — New 
Brunswick, N. J., 1970.
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4 Emst Schwarz. Germanische Stammeskunde. — Heidelberg, 1956; 
K. F. Stroheker. Germanentum und Spätantike. — Zürich, 1965; Lud
wig Schmidt. Geschichte der deutschen Stämme bis zur Ausgang 
der Völkerwanderung: [I] Die Ostgermanen. — München, 1934;
[II] Die Westgermanen, Teil 1. — München, 1938; Teil 2. — München, 
1940.

5 Sten Konow. Goths in Ancient India // Journal of the Royal 
Asiatic Society. — London, 1912. — Cc. 379—385.

6 Franz Altheim. Literatur und Gesellschaft im ausgehenden Alter
tum, 2 TT. — Halle, 1948— 1950; George Vernadsky. Goten und 
Anten in Südrussland // Süddeutsche Forschungen, 3, 1938. — 
Cc. 265—279; Robert Reynolds and Robert Lopez. Odoacer: German 
or Hun? // American Historical Review, 52, 1946. — Cc. 36—53;
A. A. Vasiliev. The Goths in Crimea. — Cambridge, Mass., 1936; Ber
nard S. Bachrach. A History of the Alans in the West. — Minneapolis, 
1973; E. A. Thompson. The Visigoths in the Time of Ulfila. — Oxford, 
1966; Thompson. The Goths in Spain. — Oxford, 1969; Ludwig 
Schmidt. Geschichte der Wandalen. — München, 1942.

7 Bachrach. History of the Alans. — Cc. 13— 15.
8 Див.: M. Schönfeld. Wörterbuch der altgermanischen Personen- 

und Völkernamen. — Heidelberg, 1911. — Cc. 143— 144.
9 Franz Cumont. Les mystères de Mithra. — Brussels, 1913. 

= The Mysteries of Mithra. Пер. T. McCormack. — New York, 1956.
10 Georg Ostrogorsky. Geschichte des Byzantischen Staates. — 

München, 1940. — Cc. 51—69; Peter Brown. The World of Late 
Antiquity A. D. 150—750. — London, 1971. — Cc. 157— 184.

11 The Fourth Book of the Chronicle of Fredegar with Its Continua
tions. Пер. J. M. Wallace-Hadrill. — London, 1960. — C. 51.

12 Джерела та література з цього приводу подані Дюлою Мо- 
равчиком // Byzantinoturcica, II2. — Berlin, 1958. — Cc. 130— 
131.

13 3 кіммерійської проблеми див.: J. Harmatta. Le problème Cim- 
merien // A rchaeologiai Értesito, 1948, 7 — 9. Ce. 79— 132; 
T. Sulimirski. The Cimmerian Problem // Bulletin of the Institute of 
Archeology. — London University. 1958—60, 2. — Cc. 45—64.

14 Див., напр.: Й. П. Каллистов. Северное Причерноморье в 
античную зпоху. — M., 1952; В. Ф. Гайдукевич. Боспорское 
царство. — M .—JI., 1949; И. Т. Кругликова. Боспор в поздне- 
античное время. — M., 1966.

15 М. Rostovtzeff. Iranians and Greeks in South Russia. — Oxford, 
1922. — C. 68.
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16 Там же.
• 7 В. Ф. Гайдукевич. Боспорское царство. — С. 463. Випуск 

монет не припиняється і після занепаду Боспорської держави, 
g також напис з Таманського півострова, датований 341 р. н. е. 
А в 362 р. римський історик Амміан Марцеллін засвідчував 
присутність боспорських послів у новій столиці — Константи
нополі (Bosporanis... legationes). Див.: В. Ф. Гайдукевич. Бос
порское царство. — Сс. 464—465.

18 В. Ф. Гайдукевич. Боспорское царство. — С. 54—93.
19 M. Rostovtzeff. Gesellschafts- und Wirtschaftsgeschichte der 

hellenistischen Welt I. — Darmstadt, 1962. — Cc. 468—471; 
Гайдукевич. Боспорское царство. — Cc. 82—93.

20 «Це особово-династичне панування, що походить не з певної 
країни чи від певного народу, а розповсюдилося за наказом 
згори в певному регіоні володаря». (Julius Kaerst. Geschichte des 
Hellenismus. II2. — Leipzig, 1926. — C. 335).

21 M. Rostovtzeff. Gesellschafts- und... — C. 468.
22 Див., напр.: C. Brady. The Legends of Ermanarich. — Berke

ley, 1943.
23 В. Ф* Гайдукевич. Боспорское царство. — Cc. 444—461.
24 Leo the Deacon. Historiae libri decem. — Bonn, 1828. — C. 105.
25 В. Ф. Гайдукевич. Боспорское царство. — C. 209.
26 Kitäb al-Fihrist, вид. G. Flügel та J. Roediger. T. 1. — Leipzig,

1871. — C. 111; The Fihrist of al-Nadim. T. І, пер. В. Dodge. T. I. — 
New York — London, 1970. — C. 254.

27 The Fihrist of al-Nadim. T. I. — C. 400.
28 Щодо Джагіза див. статтю Ch. Pellat «al-Djähiz» // The En- 

cyclopaedia of Islam. — Leiden, 1965. T. II. — Cc. 385—387.
29 G. E. von Grunebaum. Medieval Islam. — Chicago, 1946. — 

Cc. 54—55; R. Walzer. Greek intoArabic. — Oxford, 1962; F. Rosen
thal. Das Fortleben der Antike im Islam. — Zürich — Stuttgart, 1965.

30 Gy. Moravcsik // Ungarische Jahrbücher. Berlin, 1930. 10. — 
Cc. 53—90; K. Ламбрев. Легендата за кан Кубрат и неговите си
нове. // Исторически преглед. — 1946—1947. — 3. — Сс. 350—359.

31 V. Minorsky // Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlan
des. 1960. —■ 56. — Cc. 130— 137.

32 Ibn Khurdädbeh. Kitäb al-masälik wa’l-mamälik. — Leiden, 
1889. — C. 18. Видавець (M. J. de Goeje) вживає «зреконстру- 
йовану ним же форму» qn’z, щоб притягнути її до пізнішого 
слов’янського титулу «князь» («knjaz’» << *«kuning»)». Новий 
аналіз цієї форми представлений у третьому томі цієї праці.
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33 Ibn Fadlän. Risäla. — Вид. A. П. Ковалівського. — Книга 
Ахмеда ибн Фадлана о его путешествии на Волгу в 921—922 гг. — 
Харьков, 1952. — С. 344 (рядок 2 араб, тексту).

34 Ширше про це див. у третьому томі цієї праці.
35 K. Krumbacher. Geschichte der Byzantinischen Litteratur. — 

München, 1897. C. 122: «Die Kenntnis der hebräischen Sprache ging 
den Byzantinern ganz verloren; nicht einmal Photios war des He
bräischen mächtig». Щодо втрати візантійцями інтересу до 
латинської мови і латинських вчених див.: K. Krumbacher. Ge
schichte. — C. 543.

36 Див.: E. Schwarz. Die Krimgothen // Germanische Stammes
kunde. — Heidelberg, 1956. — C. 97; nop.: A.A. Vasiliev. The 
Goths in the Crimea. — Cambridge, Mass., 1936.

37 H.-G. Beck. Kirche und theologische Literatur im Byzantini
schen R eich.— München, 1959. — C. 95; nop. з думкою C. To- 
машівського, викладеною у його праці: Вступ до історії церкви 
на Україні. Жовква, 1932.

38 Vita Constantini. — Глава 8. Вид. П. А. Лавров. Материальї по 
истории возникновения славянской письменности. — Л., 1930.
— С. 12. А також: F. Grivec and F. TomSic. Constantinus et Method
ius Thessalonicenses: Fontes. — Zagreb, 1960. — C. 109. Пор.:
H. G. Lunt // Cercet&ri de Lingvisticä. — Cluj, 1958. — Cc. 323—326.

39 Про слов’янську місію див.: F. Dvomik. Byzantine Missions 
among the Slavs: SS. Constantine-Cyril and Methodius. — New Brun
swick, N. J., 1970; Ihor SevCenko // Slavic Review, 1964. 23: 2. — 
Cc. 220—234; A. P. Vlasto. The Entry of the Slavs into Christendom.
— Cambridge, 1970. — Cc. 20—85.

40 Vita Constantini. — C. 30; Вид. Grivec—Tom§i6. — C. 134.
41 V. Thomsen. Aus Ost-Turkestans Vergangenheit. — Copenhagen, 

1918; A. von Le Coq. Auf Hellas Spuren in Ostturkestan. — Leipzig, 
1926; A. von Le Coq. Von Land und Leuten in Ostturkestan. — Leipzig, 
1928; von Le Coq. Die Buddhistische Spätantike in Mittelasien. — 
Berlin, 1922— 1928. Тт. 1—6; A. Stein. On Ancient Central-Asian 
Tracks. — New York, 1964; A. Stein. Serindia. — Oxford, 1921.
5 vols.; A. Stein. Innermost Asia. — Oxford, 1928. 4 vols.; Paul Pelli- 
ot. — Paris, 1946; E. Waldschmidt. Gandhara, Kutscha, Turfan. — 
Leipzig, 1925; пор. також: D. Schlumberger. Proceedings of the Bri
tish Academy. — 1961. — 47. — Cc. 77—95, табл. I—XXIV.

42 Див.: F. Weller and B. Schindler. Professor F. W. K. Müller: Le
ben und Werk // Asia Major. — Leipzig, 1925. — 2. — Cc. I—XVI.

43 Див. з цього приводу: T. Т. Rice. Ancient Arts of Central Asia. —



New York, 1965; A. Belenitsky. Central Asia. — Cleveland — New 
York, 1968.

44 Див., напр.: W. В. Henning. «Mitteliranisch» // Handbuch 
der Orientalistik. — Leiden — Köln, 1958. — Відділ 1, т. 4, част. I. — 
Cc. 20— 129 (особливо cc. 55—56); A. von Gabain. Alttürkische 
Schreibkultur und Druckerei // Philologiae Turciae Fundamenta. — 
Wiesbaden, 1964, 2. — Cc. 171 —191. A. von Gabain. Die alttürkische 
Literatur// Philologiae Turciae Fundamenta. — Wiesbaden, 1964. — 2. — 
Cc. 211—243; H. W. Bailey. Khotanese [Buddhist] Texts. — Lon
don, 1945— 1968. — 8 TT.

45 W. W. Tam. Hellenistic Civilization. — Cleveland, Ohio, 1961. — 
Cc. 1—2.

46 J. G. Droysen. Geschichte des Hellenismus. — Gotha, 1877— 
1878.

47 W. W. Tarn. Alexander the Great. — Boston, 1959. — Cc. 147—
148.

48 Пор.: W. W. Tam. Hellenistic Civilization. — C. 339: «Іншим, 
типово елліністичним, зрушенням була значна експансія син
кретизму, ототожнення чи змішання різних богів, коли кілька 
самостійних божеств ставали формами (функціями) якогось 
одного». Пор. також відповідний розділ праці: М. Hadas. Helle
nistic Culture: Fusion and Diffusion. — New York, 1959.

49 P. Jyrkänkallio. Zur Etymologie von russ. tolmaC «Dolmetscher» 
und seiner türkischen Quelle. — Helsinki, 1952; протилежна точка 
зору: J. Nemeth. Zur Geschichte des Wortes tolmäcs «Dolmetscher» 
// Acta Orient. Hung. — 1958. — 8: 1. — Cc. 1—8.

50 Див. розвідку В. В. Тарна «The Milindapanha and Pseudo- 
Aristeas» в його праці: The Greeks in Bactria and India. — Cam
bridge, 1951. — Cc. 414—436.

51 Щодо Септуаґінти див.: H. В. Swete. An Introduction to the 
Old Testament in Greek. — Cambridge, 1914; R. L. Ottley. A Hand
book of the Septuagint. — London, 1920; J. Ziegler. Die Septuaginta: 
Erbe und Auftrag. — Würzburg, 1962; S. Jellicoe. The Septuagint 
and Modem Study. — Oxford, 1968; S. Jellicoe. Studies in the Septu
agint: Origins, Recensions and Interpretations. — New York, 1974.

52 Див., напр.: Древности Боспора Киммерийского. — Спб., 1854.
— З т.; M. Ebert. Südrussland im Altertum. — Bonn — Leipzig, 1921; E.
H. Minns. Scythians and Greeks. — Cambridge, Eng., 1913; M. Ros- 
tovtzeff. Iranians and Greeks in South Russia. — Oxford, 1922; В. Ф. 
Гандукевич. Боспорское царство. — M.—JI., 1949; T. Н. Книпович. Тана- 
ис. — M.—JI., 1949; Фанагория. Вид. А. П. Смирнов. — M., 1956.
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53 Корпус боспорских надписей. Вид. В. В. Струве. — М.—Л.,
1965.

54 Там же. Сс. 77—79 (№ 70).
55 В. Ф. Гайдукевич. Боспорское царство. — С. 347.
56 Пор.: W. W. Tam. Hellenistic Civilization. — Сс. 217—222, 254— 

255.
57 Гайдукевич. Боспорское царство. — С. 377.
58 Див.: Ibn al-Faqlh al-Hamadani: Kitab al-buldan.— Leiden, 

1885. — C. 271, рядки 1—2.
59 W. W. Tarn. Hellenistic Civilization. — Cc. 21—238.
60 Корпус боспорских надписей. — №№ 69—74 (із Пантіка- 

пея), №№ 985—986 (із Фанаґорії), № 102 (із Запоріжжя), №№ 1123— 
1128 (з Ґорґіппії).

61 Гайдукевич. Боспорское царство. — Сс. 431—438. Клюбові 
(Thiasoi) написи включено до «Корпуса боспорских надписей»: 
№№ 75— 108 (П антікапей), № 870 (М ірм екій), № 898 
(Зенонів Херсонес), № 946 (Кіммерик) , № 967 (Ілурат), №№ 
987—988 (Фанаґорія), № 1016 (Ахтанізовська), №№ 1054—1055 
(Гермонасса), № 1129— 1136 (Ґорґіппія), №№ 1230— 1231 
(Кубанський регіон), №№ 1259— 1292 (Танаїс).

62 Гайдукевич. Боспорское царство. — Сс. 434—435; W. W. Тат. 
Hellenistic Civilization. — Сс. 224—225.

63 М. Д. Приселков. Очерки по церковно-политической 
истории Киевской Руси X—XII вв. — Спб., 1913; М. Д. При
селков. История русского летописания XI—XV вв. — Л., 1940. — 
Сс. 31—33; Д. С. Лихачев. Русские летописи и их культурно- 
историческое значение; — М.—Л., 1947. — Сс. 82—93; А. Н. На- 
сонов. История русского летописания XI—начала XVIII века. — 
М., 1969. — Сс. 34—52.

64 Див.: Повесть временньїх лет, вид. Д. С. Лихачов. — М .— 
Л., 1950. — Сс. 110— 111; Пор.: А. Н. Насонов. Тмуторокань в 
истории Восточной Европьі X в. // Исторические записки. — 1940. — 
6. — Сс. 76—99; В. А. Мошин. Николай, єпископ Тмутороканский 
// Seminarium Kondakovianum. — 1932. — 5. — Сс. 47—62.

65 А. П. Каждан. Проблеми общественно-политической истории 
России.— М., 1963. — Сс. 93—101; G. G. Litavrin and A. P. Ka2dan 
// Thirteenth International Congress of Byzantine Studies. — Oxford,
1966. — Main Papers 3. — Cc. 69—81, 85.

66 Повесть временньїх лет. — T. 1. — С. 196; Пор.: В. Н. Татищев. 
История Российская. — М.—Л., 1964. — Т. IV. — Сс. 179—180.

67 Я маю намір запропонувати новий аналіз цих подій в іншій 
роботі.



є» Н. А. Мещерский. История иудейской войньї Иосифа Флавия 
В древнерусском переводе. — M.—JL, 1958. — Сс. 1 — 164, зокрема 
97—121.

69 Мещерский. // Палестинский сборник. — 1956. — 2. — 
Сс. 58—63; Мещерский. История иудейской войньї... — Сс. 132— 
153.

70 L. Schmidt. Geschichte der deutschen Stämme [I]. Die Ostger- 
manen. — 1934. 2-е вид. — C. 234.

71 Ch. A. Scott. Ulfilas, Apostle of the Goths. — Cambridge, Eng., 
1885; K. D. Schmidt. Die Bekehrung der Ostgermanen zum Christen
tum: Der ostgermanische Arianismus. — Göttingen, 1939.

72 H. Jensen. Die Schrift. — 1958. — Cc. 455—456.
73 Оцінка тривання елліністичного періоду залежить від інди

відуальної точки зору дослідника. Для прикладу приведу тверджен
ня S. D. Goitein-a: «Під терміном «еллінізм» ми звичайно розу
міємо період від Александра Македонського до Авґуста, від 
встановлення Македонської держави до повного витіснення її 
спадкоємців Римом. Це еллінізм такий, яким бачили його греки,
з точки зору політичної історії. Однак з погляду історії культури 
й народів, що перебували під впливом грецького спадку, ми 
повинні продовжити цей період аж до VII ст., коли інтерес до 
Греції в латинізованій Європі занепав і коли країни східного і 
південного узбережжя Середземного моря підпали під вплив 
нової мови і нової цивілізації, а саме — арабської та ісламської» 
(Studies in Islamic History and Institutions. — Leiden, 1966. — C. 56). I 
ще: «Еллінізм продовжувався переважно в тих цивілізаціях і 
мовах, котрі прийшли на зміну грецькій цивілізації і грецькій 
мові та культурі, тобто арабський світ та іслам, в більшості 
країн, чий вплив відчувався протягом століть» (Goitein. Stud
ies... — C. 56). Слід взяти до уваги ще й те, що C. Н. Becker, 
провідний дослідник ісламу і еллінізму, стверджував навіть, ніби іслам
— це теж еллінізм, точніше ісламізований еллінізм (Islamstudien. — 
Leipzig, 1924. — Cc. 24—53). Про результати цих контроверсій (зо
крема, між подібними поглядами і точками зору E. Troeltsch-a та H. Н. 
Schaeder-a) див.: Goitein. Studies... — Cc. 65—66.

74 Текст подається за фотографічним виданням «Inscriptions 
de l’Orkhon, recueillies par l’expédition Finnoise 1890 et publiées par 
la Société Finno-Ougrienne» (Helsingsfors, 1892). Див. Vilhelm Thom
sen. Inscriptions de l’Orkhon déchiffrées (Helsingfors, 1894). — Cc. 97— 
101. Останній переклад, визнаний Томсеном, був «Alttürkische 
Inschriften aus der Mongolei» Hans Heinrich Schaeder-a // «Zeitschrift
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der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft». Leipzig; найсу
часніший англійський переклад уміщено в праці Талата Текіна 
«Grammar of Orkhon Turkic» (Bloomington, 1968), cc. 263—265. 
Система транслітерації тюркських рун, використана тут, 
відрізняється від запропонованої В. Томсеном. Вона була роз
роблена в праці О. Пріцака // Proceedings of the VIth International 
Symposium Sept. 5—9, 1978. Н аціональна академія наук 
Республіки Корея. — Сеул. — 1979. — Сс. 27—50.

75 De Vries. Altgermanische Religionsgeschichte, т. II, 2-ге вид. 
(1957). — Сс. 359—372.

76 Пор. Kâsgarï. Divanü Lûgat-it-Türk tipkibasimi «Facsimile», 
ed. Besim Atalay (Ankara, 1941), c. 178; nop. Gerard Clauson, An 
Etymological Dictionary of Pre. Thirteenth Century Turkish 
(=EDT). — Oxford, 1972. — Cc. 542—543.

77 De Vries. Altgermanische Religionsgeschichte II2 (1957). — 
C. 18; Turville-Petre. Myth. — C. 100; DeVries «Völkerwanderung 
und Wikingerzeit». «Kleine Schriften». — Cc. 209—222.

78 I S 1.
79 II E 1.
80 I S 1; II E 1 тощо.
81 Джерард Клаусон/ / Journal of the Royal Asiatic Society (1957), 

pi. 5. — P. 6.
82 I E 15, I E 23, II E 13, II E 34.
83 Book of Dede Korkut. У перекл. Geoffrey Lewis-a (Harmond- 

sworth, Eng.: Penguin, 1974). — C. 23. Слово delü утворилося від 
tälbäi див. Кашґарі tälwä (Facsimile. — C. 214).

84 Пріцак O. //D er Islam 31: 1 (1954). — Сс. 23—24.
85 II № 12; Ixe Asxete II, 1.1. Див. C. Е. Малов. Памятники 

древнетюркской письменности Монголии и Киргизии. — М .— 
JI., 1959. — С. 46. Щодо ärk див. Клаусон, EDT. — С. 220.

86 Малов. Енисейская письменность Тюрков. — М.—Л., 1951. — С. 54.
87 Тут використано фотокопію з манускрипту, що зберігається 

в Британському музеї, в Лондоні. Ch. 00331. Пор. Вільгельм 
Томзен. Samlede Afhandlinger, т. Ill (Kbh., 1922). — Сс. 236—237.

88 Пор. KâSgari. Divanü Lûgat-it-Türk tipkibasimi (1941). — C. 74.
89 I E 10.
90 Напис Тонюкука. Вид. Пентті Аальто //Journal de la Société 

Finno-Ougrienne. 60: 7 (Helsinki, 1958). — C. 42.
91 Gustav John Ramstedt // Journal de la Société Finno-Ougrienne 

30: 3 (Helsinki, 1913). — Cc. 16, 18 (E 1—2); 28 (59).
92 KâSgari. Divanü Lûgat-it-Türk tipkibasimi (1941). — C. 571.



** Я погоджуюся з думкою Літтлтона, що «давньослов’янські міфи 
та [осідло-землеробське] суспільство майже не надають доказів, які б 
підтверджували або заперечували б тезу Дюмезіля» (New Compara
tive Mythology. — C. 183). Те саме можна сказати і про новітню 
спробу Александра Ґейштора «The Slavic Pantheon and New Compara
tive Mythology» // Quaestiones Medii Aevi 1 (1977). — Cc. 7—32.

94 Stig Wikander. Der arische Männerbund (Lund, 1938). Див. 
також Littleton. New Comparative Mythology. — C. 156.

95 Littleton. New Comparative Mythology. — C. 127.
96 Dumézil. Gods of the Ancient Northmen. — Cc. 64—65.
97 Klaus Düwel. Runenkunde. — Stuttgart, 1968. — C. 50.
98 Lucien Musset. Introduction à la runologie. — Paris, 1965. — 

Cc. 189— 195.
99 Musset. Introduction à la runologie. — Cc. 213—218.
100 Von Friesen та Whatmough // Encyclopaedia Britannica. — 19,

1966, c. 757; Musset. Introduction à la runologie. — Cc. 226—228.
101 Див. посилання 97 і Wolfgang Krause. Runen. — Berlin,

1970. — Cc. 20—21.
102 В Ірані така практика була обумовлена існуванням аль

тернативних форм, однієї з назалізацією, другої — без. Роз
глядаючи це явище, мій друг і колега по Гарвардському універ
ситету, професор Річард Н. Фрай (Frye) написав мені 18 червня 
1980 p.: «Примітка про фонему -wg, представлену на письмі 
через -g- в іранських мовах: Проблема назалізації загально- 
поширена і різноманітна в індоєвропейських мовах. Скажімо, у 
реконструйованих індоєвропейських коренях можна знайти 
багато прикладів, таких як основа *rag або *rang в іранській 
мові для індоєвропейського *regy «розфарбовувати», причому 
це стосується не лише середньоіранських мов, де існували дві 
форми, а й сучасних іранських мов, приміром, rok мовою йідґа 
для новоперського rang — «колір», або індоєвропейське *кек/ 
keng чи к ек /к е п к  — «гачок», для якого ми знаходимо 
відповідність у новоперській — ćang «кіготь», індоєвропейське 
*vak/vank , новоперське bäng — «звук» і багато інших. Отже, 
на іранській території від давнини до сьогодні можна знайти 
форми для передачі фонеми з назалізацією чи без.

У ранньому новоперському письмі цей феномен також 
з’являється, проте важливіша середньоіранська фаза, де ми 
бачимо, скажімо, в мові Крорайна (сака) слово palagâ, «крап
чатий» з майже напевним написанням для назалізованої фонеми, 
як у новоперській мові — palang, «крапчатий, леопард». (Пор.
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H. W. Bailey. Dictionary of Khotan Saka. — Cambridge, 1979. — C. 
220). У согдійській мові ми зустрічаємо випускання -я- у дієприк
метниках минулого часу, так як у tr'nyc, «натискати, підкоряти», 
ідо дає відповідно ‘trty, «натиснутий», у середньоперській (паг- 
лаві), так само як у новоперській, ми знаходимо, скажімо, sag, 
«камінь», для sang мовою денкард. (Пор. S. Shaked. The Wisdom 
of the Sasanian Sages. — Boulder, Colorado, 1979. — C. 52). Але в 
жодній з цих мов звук -ng- не передається на письмі лише через 
-g- або -gg-, як у грецькій (за винятком кушан-бактрійської, що 
наслідує грецьку, скажімо, в ßayo^ayyo для baglan(g) тощо, і 
серед гефталітів, що відповідало грецькій практиці). У хорез- 
мійській виникає цікава річ, тобто написання -у - для -/і- особливо 
перед -g-, -d- та іншими приголосними, скажімо, bydk для bndgt 
«раб», і hyc для hnc і навпаки — «від нього». (Пор. W. В. Hen
ning // Handbuch der Orientalistik, Iranistik. — Leiden, 1958. 
Cc. 116— 117). В обох випадках мається на увазі -пс.

Збереглося обмаль текстів і бракує свідчень для того, щоб 
визначити, чи було в хорезмійській, согдійській, хотан-сака чи 
інших іранських мовах написання -g- для назалізованої фонеми 
-ng- колись правилом. Однак у тих текстах достатньо доказів 
існування обох форм на письмі».

Користуючись нагодою, я висловлюю подяку моєму другові 
за його люб’язність. Пор. також A. Siddiqi. Studien über die Per
sischen Fremdwörter im klassischen Arabisch. — Göttingen, 1919. — 
C. 69—74.

103 Karl Helm.—Wodan, 1946. — Cc. 39—40.
104 De Vries. Altgermanische Religionsgeschichte, т. II2. — 1957. — 

C. 74; Krause. Runen. — C. 31.
105 DeVries. — Ibid. — C. 21, § 356; Krause. — Ibid. — C. 29.
106 DeVries. — Ibid. — t . I2. — C. 343—344; т. II (1957). — 

Cc. 145— 146.
107 Edda, ed. Neckel-Kuhn, т. I. — 1962. —Cc. 40—41 = E dda/ 

Hollander. — Cc. 36—37.
108 Antonsen. Concise Grammar. — C. 29, № 1.
109 Elias Wessen. Om Vikingatidens runor. — Sthlm, 1957. — 

C. 23; Wessen. Frän Rök tili Forsa. — Sthlm, 1969. — C. 38, 9 мал.
110 Johannes Brendsted. The Vikings. — Penguin Books. — Lon

don, 1965. — C. 195.
111 C. A. Козин. Сокровенное сказание. — M. — JI., 1941. — 

Cc. 14— 17; Козин // Вестник Ленинградского государственного 
университета. — 1946, № 3. — Сс. 32—43.
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1,2 Це сталося не пізніше початку IV ст. н. е., див. Walter 
Bruno Henning // Bulletin of the School of Oriental and African Stu
dies, 12. — London, 1948. — Cc. 601—615.

113 Див. Kaare Gronbech // Indian Art and Letters 22, № 2. — 
London, 1948. — Cc. 1—7, 8 мал.

РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ

1 У 1764 році фон Шльоцер запропонував Імператорській 
Академії Мистецтв і Наук для написання російської історії 
приділити особливу увагу скандинавським джерелам; зокрема, 
він зазначив: «Ісландські та шведські історики надто важливі 
для історії російської». Див.: Сборник ОРЯС ИАН, 1875, 13. — 
С. 296.

2 Nestor: Russische Annalen in ihrer Slawonischen Grundsprache 
verglichen, übersetzt und erklärt. — Teil I. — Göttingen, 1802. — 
C. 35.

3 H. Карамзин. История государства Российского. — T. 1. — 
Спб., 1816. — C. 305, прим. 78.

4 Фактично це частковий передрук «Fommannasögur». — 5. — 
Kbh, 1830. — Cc. 252—266 (текст) та «Scripta Historiae Islan- 
dorum». — 5. — Kbh, 1833. — Cc. 257—282 (латинський 
переклад).

5 У вересні 1972 року працівники Королівської бібліотеки в 
Копенгагені запевнили мене, що окреме видання «Eymundar Jjâttr» 
не могло бути опубліковане в Копенгагені 1833 року. Про публі
кацію Равна не знали і в бібліотеці Інституту Арні Маґнуссона 
в Копенгагені. Однак я віднайшов цю «неіснуючу» публікацію 
серед численних рідкісних книг у Вайденер Бібліотеці Гарварду 
під номером Scan. 4767.5.

6 Библиотека для чтения. — Спб., 1834. 1 :3 . — Ce. 1—77. 
Стаття Сенковського була перекладена данською мовою пол
ковником Леопольдом Кейпером під назвою «De islandske sagaer
і deres forhold til den russiske Historie» // Annaler for Nordisk Old- 
kyndighed og Historie. — Kbh, 1847. — Cc. 3—77.

7 Eymundar Saga: Зймундова сага. // Библиотека для чтения. — 
Спб., 1834. 2: 3. — Cc. 1—77. На cc. 1—43 — ісландський текст 
з російським перекладом; сс. 47—71 — примітки. Передмова 
Сенковського разом з російським перекладом саґи (але без 
ісландського тексту) опублікована в т. 5 «Собрания сочинений
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Сенковского (Барона Брамбеуса)». — Спб., 1858. — Сс. 420— 
573. Дослідження Сенковського над «Eymundar jjâttr» було під
тримане лідером нормандської школи М. П. Погодіним: «Биб- 
лиотека для чтения». — Спб., 1836. — 6: 3. — Сс. 77— 104.

8 Библиотека для чтения. — Спб., 1834. — 1 :3 . — С. 47.
9 Про це листування, яке продовжувалося до 1859 року, див.:

B. К. Щипанов. Исторические связи Скандинавии и России IX— 
XX вв. // Сборник статей под ред. H. Е. Носова и И. П. Шас- 
кольского. Трудьі Ленинградского отделения Института истории 
AH СССР. — 1970, т. 11. — С. 377.

10 Див.: В. С. Иконников. Опьіт русской историографии. — 
Спб., 1891. — І: і. — Сс. 319—320.

11 Antiquités Russes, т. І. — Kbh, 1850 (далі — скор. AR), С. X.
12 Том І. — Kbh, 1850, XXXII + 491 сс., 9 факсим.; том II. — 

Kbh, 1852, XVI + 496 сс., 14 факсим. Збірник без індекса.
131. L’Ancienne Edda. // AR І. — Ce. 1—41 ; A. Extrait de Hyndlul- 

jôô. — Ce. 5— 15; B. Gripisspâ. — C. 16; C. Sigurôarkviôa III. — 
Ce. 17—21; D. Brot af Brynhildarkviôu. — Ce. 21—25; E. Helreiô 
Brynhildar. — Ce. 25—29; F. Guôrûnaikviôa I. — Ce. 29—30; G. Guô- 
rûnarkviôa II, III. — Ce. 30—33; H. Oddrunargrâtr. — Ce. 33—35;
I. Atlakviôa etAtlamâl. — Ce. 35—38; K. Guôrunarhvôt. — Ce. 38— 
40; L. Hamôismâl. — Ce. 40—41.

14 II. La Jeune Edda// AR I. — Ce. 42—64; [1] Formâli. — Ce. 43—49,
[2] Skâldskaparmâl. — Ce. 49—64. Див. також: LXXII. Supplément 
aux extraits des sagas: Snorra Edda, Skâldskaparmâl. — C. 64 // AR II. —
C. 453. Пор. цитати з: Hâttatal. // AR II. — C. 496, C.

15 Extraits des sagas mythico-historiques. // AR I. — Ce. 65— 
234; III. Sôgubrot. — Ce. 66—86; IV. Saga af Hâlfi ok Hâlfsrekkum.
— C. 86; V. Saga af Ragnari loôbrôk. — Ce. 87—89; VI—VII. Saga 
af Grimi loôinkinna. — Ce. 89—93, та Saga af Ôrvaroddi. — 
Ce. 93— 109; VIII. Hervararsaga.(Cc. 115— 137: Saga Heiôreks 
konungs ens vitra. — Ce. 137—211 ; Hervararsaga ok Heiôrekskonungs); 
IX. SagaafNoma-Gesti. — Ce. 211—212; X. SagaafEigli okÀsmun- 
di. — C. 212; XI. Hversu Noregr bygôist et Fundinn Noregr. — 
Ce. 213—220: Hversu. — Ce. 220—223: Fundinn; XII. SagaafHrôlfi 
konûngi Gautrekssyni. — Ce. 223—225; XIII. Saga af Herrauôi ok 
Bôsa. — Ce. 225—229; XIV. Gaungu-Hrôlfs Saga. — Ce. 230— 
233; XV. Sôrla Jîâttr. — C. 234; див. також: LXXII. Supplément 
aux extraits des sagas: B. Extrait de la Saga de Théodoric de Bem. // 
AR II. — Ce. 453—455.

16 «Extraits des sagas historiques: Sagas des rois de Norvège». // 
AR I. — Ce. 235—480; AR II. — Ce. 1 — 116:
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(I). XVI. Heimskringla de Snorre Sturlason // AR I. — Ce. 235— 
392: A. Ynglingasaga. — Ce. 241—269; F. Haralds saga ens hârfa- 
gfa — Ce. 269—271; C. Saga af Haraldi grâfeld. — Ce. 271—272;
D. Saga af Ôlafï konûngi Tryggvasyni. — Ce. 272—290; E. Saga af 
Ôlafi konûngi hinum helga. — Ce. 290—357; F. Saga Magnûs konûngs 
ins gôôa. — Ce. 357—359; G. Saga Haralds konungs harôrâôa. — 
Ce. 360—380; H. Saga Sigurôar Jôrsalafara. — Ce. 380—390; I. Saga 
af Sigurôi, Inga ok Eysteini. — Ce. 390—392; K. Saga Magnûs 
konûngs Erlingssonar. — C. 392.

(II). Les autres sagas des rois de Norvège: XVII. Saga Ôlafs konûngs 
Tryggvasonar af Gunnlaugi mûnk // AR I. — Ce. 392—414; (= Os 
Tm); XVIII. Saga Ôlafs konûngs Tryggvasonar afOddi mûnk. — Ce. 414— 
426. [Див. також: Supplément aux extraits de sagas. A. Extrait de 
poèmes historiques: Ôlafs drapa Tryggvasonar af Hallfreôi van- 
dræôaskâld // AR II. — P. 452]; Extrait de la saga du Saint-Olaf 
d’après la rédaction la plus étendue: XIX. Saga Ôlafs konûngs hins 
helga. — Ce. 427—471; (= Енциклопедична саґа про S. Ôlâfr); Ex
trait de la saga du Saint-Olaf d’après la rédaction la plus courte: XX. 
Ôlafs saga hins helga, Styttri frâsôgn. — Ce. 472—477; (= leg Osh); 
XXI. Geisli Einars prests Skulasonar. — Ce. 477—480. (Додатки: 
Passages parallèles généalogiques [C. 481: Fagrskinna, ch. 213 = Mor- 
kinskinna; без перекладу]; Tableaux généalogiques [Ce. 482—491].

(III). Les sagas des rois de Norvège depuis Magnus le Débonnaire jusqu’à 
Magnûs Erlingson (= Morkinskinna/Hrokkinskinna): XXII. Saga 
Magnûss konûngs ens gôôa // AR II. — Ce. 2— 18; XXIII. Saga 
Haralds konûngs harôrâôa // AR II. — Ce. 19—62; XXIV. Saga 
Sigurôar konûngs Jôrsalafara // AR II. — Ce. 62—73; XXV. Saga 
Haralds konûngs gilla ok Magnjjss blinda // AR II. — C. 73; XXVI. 
Saga Inga konûngs H araldssonar ok bræôra hans // AR II. — 
Ce. 74—75; XXVII. Saga Hâkonar konûngs herôibreiôs // AR II. — 
C. 75; XXVIII. Saga Magnûss konûngs Erlingssonar // AR II. — 
Ce. 75—76.

(IV). XXIX. Saga Sverris konûngs // AR II. Ce. 76—79; XXX. Saga 
Hâkonar Sverrissonar, Guttorms Sigurôarsonar ok inga Bârôarsonar 
// AR II. — C. 79 (= Bgglunga sqgur).

(V). XXXI. SagaHakonarkonûngs Hékonarsonar // AR II. — Ce. 80—84.
(VI). XXXII. Âgrip // AR II. — Ce. 85—91; з кінця c. 87 

подано передрук із «Theodorici Monachi Historia de antiquitate regum 
Norvagensium».

(VII). XXXIII. Ættartal Noregs konûnga // AR II. — Ce. 91 — 110 
(= Fagrskinna); (Appendix: Extrait des différentes sagas des rois de 
Norvège // AR II. —. Ce. 111 — 115.
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(VIII). XXXIV. Fragmentum Orcadense Historiae Norvegiae //AR
II. — Ce. 115— 117 (= Historia Norwegiae).

Крім Королівських Car, y збірник (AR II) входять також і 
деякі pœttir: XXXV. Êâttr Hauks hâbrôkar. — Ce. 118— 125; XXXVI. 
Êâttr Styrbjamar Sviakappa. — Ce. 125—126; XL. Eymundar saga. — Ce. 
170—211; саґа данських королів: XXXVIII. Knytlinga saga. — Ce. 127— 
141, саґи з колоній: XXXVII. Jômsvikinga saga. — C. 126 [пор. також 
том 2. — C. 496, A]; XLI. Orkneyingasaga. — Ce. 211—221; XLII. 
Færeyingasaga. — Ce. 221—226, a також псевдо-історична саґа: XXXIX. 
Ingvars saga viôforla. — Ce. 141—169.

17 Islendinga sogur // AR II. — Ce. 226—367:
(I). XLIII. IslendingabôkAra frôôa. — Ce. 228—231; XLIV.Land- 

nâmabôk. — Ce. 231 —236; XLV. Kristnisaga. — Ce. 236—237.
(II). XLVI.Njâlssaga. — Ce. 237—247; XLVII.EgilssagaSkallagrims- 

sonar. — Ce. 248—260; XLVIII.SagaafHrafnkeliFreysgoôa. — Ce. 260— 
263; XLIX. Saga af Viga-Styr ok Heiôarvigum. — Ce. 263—268; L. Ljôs- 
vetningasaga. — Ce. 269—272; LI. Kôrmaks saga. — Ce. 272—278; 
LII. Laxdœlasaga. — Ce. 278—289; LIII. Grettis saga. — Ce. 290— 
315; LIV. Saga afl>ôrôi hreôu. — Ce. 315—316;LV.HarôarsagaGrimkels- 
sonar. — Ce. 317—320; LVI. Finnboga saga ramma. — Ce. 320—327; 
LVII. Bjamar saga Hitdœlakappa. — Ce. 327—343; із генеалогічною 
таблицею на c. 339; LVIII. Fôstbrœôra saga. — Ce. 343—350.

(III). LIX. Sturlûnga saga. — Ce. 350—355; LX. Arons sagaHjôr- 
leifssonar. — Ce. 356—361; LXI. Saga Âma biskups Êorlâkssonar. — 
Ce. 361—367.

18 Extrait des monuments géographiques des anciens islandais // 
AR II. — Ce. 388—452: LXIII. (A). Planisphère représentant les 
zones habitables et inhabitables, d’après un manuskript islandais du XIVe 
siècle. — Ce. 390—391; LXIV. (B). Deux planisphères représentant 
les trois parties du monde habité tirés des manuscripts islandais du 
XIIIe siècle. — Ce. 391—392; LXV. (C). Mappemonde contenue dans 
un manuscript islandais du XIIe siècle. — Ce. 392—394; LXVI. (D). 
Annotations géographiques dues à l’abbé Nicolas de Thingeyrar. — Ce. 
391 —415; LXVII. (E) Descriptions et ichonographies islandaises de Jérus
alem. [1. Description de Jérusalem d’après les nos 194 et 736. — 
Ce. 415—420; 2. Description de Jérusalem tirée des nos 489 et 589. — 
Ce. 420—423; 3. Ichonographies de Jérusalem. — Ce. 423—425]; LXVIII. 
(F). Annotations géographiques tirées du livre de Hauk Erlendson. — 
Ce. 426—441; LXIX. (G). Compilations géographiques tirées du livre 
de Skalholt. — Ce. 442—448; LXX. (H). Extrait géographiques de la 
Rimbegla. — Ce. 448—449; LXXI. (I). Notice sur les Finnois aux envi
rons de Gandvik. — Ce. 449—452 (= AM 194; кінець XIV ст.).



•9 LXXIV. Relations de Voyage d’Ottar (= Ohthere // AR II. — 
Ce. 459—467) et d’Ulfstein (= Wulfstan // AR II. — Ce. 468— 
470); з додатком: Extrait des annotations géographiques dues au roi 
Alfred // AR II. — C. 471.

20 LXII. Extraits des Annales de l’Islande // AR II. — Ce. 367— 
387.

21 LXXIII. Extraits des anciennes lois Norvégienne et Suédoises // 
AR II. — Ce. 455—457: Gulajringslôg. — C. 456; Farmannalôg. — 
Ce. 456—457; Vestgôtalag. — C. 457.

22 LXXV. Traités de paix sur les limites des pays limithrophes de la 
Suède et de la Norvège de l’un côté et de la Russie de l’autre // AR II. — 
Ce. 471—496: A. Du traité d’Orekhovetz, conclu en 1323. — Ce. 473— 
477; 490—492; B. Du traité de Novgorod en 1326. — Ce. 477— 
490; 492—494. LXXVI. Extrait des diplômes concernant les querel
les entre le Finmark et la Russie. — Ce. 494—496.

23 За винятком «Eymundar J)âttr», яка, зважаючи на значущість, 
була перекладена ще й французькою (генерал-майором Крісті- 
аном Юлієм de Méza — тогочасним командувачем данською 
артилерією).

24 3 приводу монографії Павла Смирнова, написаної вісьмома 
роками пізніше, див. прим. 29.

25 Поездки скандинавов в Белое море. — Спб., 1906. — С. 102.
26 // Bulletin hist.-phil. 7. — Спб., 1849. — №№ 9— 14 (перша 

частина), №№ 18—23 (друга частина), опублікована також під 
назвою «Mélanges Russes», 1. — Спб., 1851. — Сс. 246—350 
(перша частина), Сс. 351—450 (друга частина). Див. також 
публікацію М. П. Дашкевича в «Киевских Университетских 
Известиях». — К., 1886. — 26. — № 11. — Сс. 220—241; И. Срез- 
невский // Библиотека для чтения. — Спб., 1849. — 98. — 
Част. 5. — Сс. 39—44. Всі, хто бодай заторкував «Antiquités 
Russes», мали намір надалі розглянути її більш детально, однак, 
з якихось причин, не виконали своїх обіцянок.

27 Mélanges Russes. — 1. — Ce. 247—250.
28 «Eymundarsaga» и русские летописи // BAS-H . JI., 1926. — 

№ 12. — Ce. 1061 — 1086; Саґа про Олафа Тріґвасона й літописне 
оповідання про Ольгу // Україна, 18:4. — К., 1926. — Сс. З—22; 
Бьілина о Соловье Будимировиче и сага о Гарольде // Сборник в 
честь А. И. Малеина. — Пг., 1922. — Сс. 94— 136.

29 Волзький шлях і стародавні Руси // Українська Академія 
наук: Збірник Історично-філологічного відділу. — К., 1928. — 
№ 75. — 229 с.
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30 Див.: F. Braun // Festschrift Eugen Mogk. Leipzig, 1924. —  
C. 158; M. Б. Свердлов. Ф. A. Браун — исследователь сканди- 
навских источников по истории древней Руси // Скандинавский 
сборник. — Таллинн, 1976. — 21. — Сс. 221—225.

31 Фриад и Шимон сьіновья варяжского князя Африкана // 
Известия Отделения русского язьїка и словесности Император- 
ской Академии наук. — Спб., 1902. — 7: 1. — Сс. 359—365.

32 Кто бьіл Ингвар-путешественник? // Записки Неофилоло- 
гического Общества. — 1910. — 7. — Сс. 131 — 153.

33 // Festschrift Eugen Mogk zum 70. Geburtstag 19. Juli 1924. Halle 
a. S., 1924. — Cc. 150— 196.

34 Варяги на Руси // Беседа. 1925. — 6 /7 .  — Cc. 300—338.
35 Поездки скандинавов в Белое море // Записки Историко- 

филологического факультета Императорского С.-Петербургского 
Университета. — Спб., 1906. — 89. — V1+450 с.

36 Датско-русские исследования III: Скандинавское пере- 
селенческое сказание // Записки Историко-филологического 
факультета Императорского С.-Петербургского Университета. — 
Пг., 1915. — 123. — (3)+204 с.

37 Сведения о Старой Ладоге в древнесеверной литературе // 
КСИИМК. — M .—Л., 1945. — 11. — Сс. 51—65.

38 Холм в Новгороде и древнесеверное Holmgarör // Известия 
Российской Академии Истории Материальной Культури. — Пг., 
1922. — 2. — Сс. 105— 112.

39 Легенда о князе Владимире в care об Олафе Триггвасоне // 
Трудьі Отдела древней русской литературьі. — Л., 1935. —
2. — Сс. 5—20.

40 Ярослав Мудрий в древнесеверной литературе [написана 
1941 p.] // КСИИМК. — M .—Л., 1945. —№ 11. — Сс. 51—65.

41 Е. А. Рьідзевская. Сведения по истории Руси XIII в. в care
о короле Хаконе [написана 1940 p.] // Исторические связи 
Скандинавии и России IX—XX вв. — Л., 1970. — Сс. 323—330; 
Е. А. Рьідзевская. Древняя Русь и Скандинавия в IX—XIV вв. // 
Материальї и исследования. Под ред. М. Б. Свердлова. — M., 
1978. — 240 сс.

42 План-проспект «Корпуса древнейших источников по ис
тории народов СССР» (Материальї для обсуждения) — M., 1971.
— Сс. 15— 18. Проект публікації давньоскандинавських джерел 
був підготовлений О. О. Мельниковою. Починаючи з 1976 р. у 
Москві почав виходити щорічник «Древнейшие государства на 
территории СССР. Материальї и исследования» (заснований



В. Т. Пашуто), в якому багато уваги приділено давньосканди- 
навським джерелам. Останній з мені доступних випусків — 
тринадцятий — вийшов у 1991 р. [Примітка автора].

43 Aarhus. — 1934. — 256 с.
44 Aarhus. — 1953. — 262 с. Перший міжнародний симпозіум 

«Східні зв’язки скандинавських народів у вікінґівському періоді 
та ранньому Середньовіччі» відбувся в Оргуському універси
теті 7—И жовтня 1968 року і був присвячений пам’яті Адольфа 
Стендер-Петерсена. Звіт про роботу симпозіуму опубліковано 
під назвою: «Varangian Problems (Scando-Slavica, Supplément І), 
ed. Knud Hannestad, Knud Jordal, Ole Klindt-Jensen, Knud Rahbek 
Schmidt, Carl Stief. — Kbh, 1970. — 216 c. Публікація не мала 
видимих результатів, бо жоден з учасників симпозіуму (більшість
з яких складали провідні фахівці у своїх сферах) не висунув 
нових пропозицій по вирішенню специфічних проблем. У збірнику 
представлено лише серію доповідей, зроблену майстрами своєї 
справи, які, однак, нічого нового не змогли сказати щодо самої 
суті дискусії.

45 Leon Koczy. Rozwój nauk historycznych w Danji po roku 1863 
// Kwartalnik Historyczny. — Lwów, 1932. — 46/11: 1—2. — 
Cc. 1—24; L. Koczy. Źródła staronordyjskie do dziejów słowian. // 
Slavia Occidentalis. — Poznań, 1932. — 11. — Cc. 42—71; L. Koc
zy. Jomsborg / / Kwartalnik Historyczny. — Lwów, 1932. — 46. — 
Cc. 277—320; L. Koczy. Zwj^zki małżeńskie Piastów ze Skandynawa
mi // Slavia Occidentalis. — Poznań, 1932. — 11. — Cc. 22—41; 
L. Koczy. Polska i Skandynawia za pierwszych Piastów. — Poznań, 
1934. — 250 c.

46 G. Labuda. Fragmenty dziejów Słowiańszczyzny zachodniej, т. I. — 
Poznań, 1960. — 312 cc.; II — Poznań, 1964. — 279 c.; G. Labuda. 
Slavs in Early Mediaeval Pomerania and their relations with the Scandi- 
navians in the 9th and lOth centuries // Poland at the Eleventh Interna
tional Congress ofHistoricIl Sciences in Stockholm. — Warszawa, 1960. — 
Cc. 61—80; G. Labuda. Polska a Skandynawia w IX—X wieku // 
Początki państwa polskiego I. — Poznań, 1962. — Cc. 299—317.

47 G. Labuda. Źródła skandynawskie i anglosaskie do dziejów Sło
wiańszczyzny. — Warszawa, 1961. — 262 c. (Північ короля 
Альфреда. — Cc. 1 — 118; «Відсіт». — Cc. 119— 174; «Hervararsa- 
ga». — Cc. 175—230); G. Labuda. Źródła, sagi i legendy do na
jdawniejszych dziejów Polski. — Warszawa, 1960. — 346 cc. 
(коментарі про опис півночі короля Альфреда. — Сс. 11—90; 
«Відсіт». — Сс. 153— 198; «Hervararsaga». — Сс. 91 — 151).

Примітки f j y
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РО ЗД ІЛ  П ’ЯТИЙ

1 Jan de Vries. Heroic Song and Heroic Legend. — 1963. — C. 194. 
Пор. також те, що він писав у GAL: «Таким чином, героїчна 
пісня відбиває історію певного періоду, який ми називаємо 
героїчним для того, аби підкреслити, що цей період дав нам 
такі визначні героїчні особистості. Тому суть самих оповідей 
не є, строго кажучи, історичною» (GAL. — І. — Р. 66).

2 Якщо погодитися з ідентифікацією Ґ. Шютте (Siegfried und 
Brunhild; Kbh, 1935) та інших вчених. Пор. Turville-Petre. Heroic 
Age of Scandinavia. — London, 1951. — C. 33.

3 Сіґурда/Зіґфріда часто ідентифікують з історичним Сіґбертом І, 
королем Австразії-Метцу (561—575) з франкської династії Меро- 
вінґів і чоловіком Брунгільди; див. Turville-Petre. The Heroic Age. — 
C. 33. Однак існують і деякі інші ідентифікації, див. Н. de Boor. Zur 
germanisch-deutschen Heldensage. — Cc. 31—51.

4 Див.: Axel Olrik. Danmarks Heltedigtning, т. I. — Kbh, 1903. — 
8. — 352 cc. = The Heroic Legends of Denmark, trans. Lee M. Hol
lander. — New York, 1919. — XVIII + 530 cc.; II. — Kbh, 1910. — 
322 cc.; пор. також: Olrik. Kilderne til Sakses Oldhistorie: En lite- 
raturhistorisk Undersegelse. — Kbh, 1894. — XII + 316 cc.

5 Turville-Petre. Origins. — 1967. — C. 13.
6 Див.: Dorothy Whitelock. Audience of Beowulf. — 1958. — 

C. 64.
7 J. R. R. Tolkien. The Monsters and the Critics //An Anthology of 

Beowulf Criticism. Ed. L. E. Nicholson. — 1963. — C. 54.
8 M. Schlauch. English Medieval Literature and Its Social Founda

tions. — Warszawa, 1956. — C. 35.
9 M. Schlauch. English Medieval... — 1956. — C. 35.
10 K. Malone. Widsith. — 1962. — C. 116.
11 Schutte. Gotthiod und Utgard. 2 томи. — Kbh, 1935— 1936.
12 Про дискусію довкола цього питання див.: G. Labuda. Źród

ła. — 1961. — Cc. 125— 126. «Відсіт» має свого (випадкового?) 
двійника в особі анонімного іспанського ченця-францисканця, 
котрий близько 1340 року описав свою уявну подорож через 
давні і сучасні йому королівства Європи, Азії та Африки, додавши 
до кожного малюнки гербів (реальні і уявні); цим він задовольняв 
«геральдичні» запити своїх читачів. Серед держав, які він 
«відвідав», були королівства Галича й Волині, що виступали 
під назвою Леон (=Львів); див.: Libro des conosęimiento de todos



los reynos & tierras & seüorios que son por el mundo. Ed. M. J. de la 
Espada. — Madrid, 1877; про «королівство Леон» див. с. 14 
/ =  Англ. перекл. Sir С. Markham. Book of the Knowledge of all the 
Kingdoms, Lands and Lordships, etc. (The Haklyut Society, 2d ser. 
no. XXIX. London, 1912; про «Леон» див. c. 9).

13 Слід завжди зважати на те, що «епічні Ґоти» могли в 
дійсності відповідати «історичним» гунам і навпаки; див. 
saygfejkeHHH Шютте про «пересунення національності» (Verschie- 
buń^der Nationalität) в Gotthiod und Utgard, т. II. — Cc. 338—349.

M A що столиця скіфів була центром (степовим) металевої
і н а т р і ї ,  то можна припустити, що аг у назві Àr-heimar походить 
ві |  слова, яке означало «метал». Таке вживання зафіксоване в 
н^зві âr-hjalms — «золотий шолом», «металевий шолом»; див.: 
J. de Vries в ANEW, c. 12; пор., однак, етимологію Шароволь- 
ського, наведену на с. 261 цього тому.

15 Свеви — загальна назва ґерманських племен, які мешкали 
вздовж Ельби (семнони), а пізніше також і вздовж Верхнього 
Дунаю (алемани, маркомани, квади та ін.). Пізніші племена 
заявляються в союзі з вандалами та іранськими аланами у Франки’ 
в 406 році н. е.; вони заснували королівство в північно-західній 
частині Іспанії (414 p.), знищене візіґотами в 584 р. Див.: 
Е. Schwarz. Germanische Stammeskunde. — 1956. — Cc. 156—202.

Примітки  'Ol

розділ шостий
1 Скорочення: НН І = Helgakviöa Hundingsbana I; НН II = 

Helgakviöa Hundingsbana II; HHv = Helgakviöa Hjqrvarössonar.
2 Otto Höfler // Festschrift F. Genzmer, 1952. — Cc. 1—67.
3 Jan de V ries/ / ANF 72, 1957. — Cc. 123— 154.
4 Літтлтон у вступі до перекладу праці Дюмезіля Gods of the 

Ancient Northmen, 1973. — Cc. XIII—XIV.
5 Див.: Walther Vogel. Die Normannen und das Fränkische Reich. — 

Heidelberg, 1906. — Cc. 364—369.
6 Adam із Bremen. Gesta. Ed. Trillmich. — 1961. — C. 218 = 

Gesta/Tschan. — C. 44.
7 Див.: «Series ас brevior historia regum Danie a Dan ad Walde- 

marum II». Ed. M. CI. Gertz // SMHD I. — Cc. 162— 163; «Reges 
Danorum». Ed. Gertz // SMHD I. — Cc. 169— 170; Ryd I «Annales 
Ryenses». Ed. E. Jeigensen // ADMiE, 1920. — C. 68; Ryd I, ed. M. Loren
zen, GDK. — Cc. 91—92; Ryd II, ed. Lorenzen. GDK. — C. 157.
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8 G. Storm. Kritiske Bidrag til Vikingetidens Historie. —r Kria 
1878. — Cc. 193— 196.

9 Саме тому я вирішив включити це есе до цієї праці.
10 Sophus Bugge. The Home of the Eddie Poems. — London, 1899.
11 Hans Kuhn/ / Miscellanea Academica Berolinensia 2: 1, 1950. — 

Cc. 30—46.
12 D eV ries// ANF 72. — Cc. 123— 154.
13 HH I 5.2 [= строфа 5, рядок 2]; 34.5; 49.8. Пор.: Sophus 

Bugge. The Home of the Eddie Poems. — Cc. 83—87, 173— 175. 
Оповіді (HH I, HH II, HHv) та інші еддичні пісні цитуються за 
виданням: Gustav Neckel — Hans Kuhn. Edda: Die Lieder des Co
dex Regius. 3d ed. — Heidelberg, 1962.

14 HH I 52.7.
15 Edda. Ed.Neckel—Kuhn. — C. 50 = Edda/Hollander. — Cc. 190— 

191.
16 Edda. Ed. Neckel—Kuhn. — C. 153.
17 HH II 4.4; 8.2; 47.4.
18 Edda. Ed. Neckel—Kuhn. — Cc. 162— 163.
19 Hkr I (IF 26). — C. 67 = Hkr/Hollander. — C. 40; nop.: S. Bugge. 

Home of the Eddie Poems. — Cc. 157, 343. №1.
20 Нині Morkofjorden, південніше Стокгольма.
21 Saxo. Gesta. Ed. Olrik — Raeder, т. I. — Kbh, 1931. — C. 47; 

nop.: Herrmann. Heldensagen, т. II. — Cc. 150— 151.
22 На поч. XI ст. вік досягнення повноліття збільшився з 12 

до 15 років. Пор.: GAL І2. — С. 305.
23 HH І 10 = Edda/Hollander. — С. 182.
24 Ім’я Granmarr, згідно з Мелоуном, означає «знатна борода» 

(beard famous one) (Studies. — C. 99). «Зважаючи на своє ім’я, 
він міг бути пов’язаний з Бардами (Ланґо- чи Гедо-). Дійсно, 
яке ще ім’я могло більше відповідати Бардові, ніж «знатна 
борода»?» (Studies. — С. 100). В Hkr I (IF 26), сс. 66—70, згадано 
конунґа Судрманналанду Ґранмара, одруженого із Гільдою, дочкою 
Гоґні, конунґа Естерґьотланду. Свою доньку вони видали заміж 
за Гьорварда Ульфінґа, якого можна ідентифікувати з батьком 
Гельґі в HHv. Згідно з Hkr I (IF 26), с. 70, Інґлінґ Інґ’ялд 
підступно підпалив палати Ґранмара. Гьорвард утік, але тесть 
його (Ґранмар) загинув. Пор.: Malone, Studies. — С. 101.

25 Edda. Ed. Neckel—Kuhn. — C. 153; nop.: Edda/Hollander. — 
C. 168. Пор.: S. Bugge. Home of the Eddie Poems. — C. 137.

26 HH I 20 (Edda, ed. Neckel—Kuhn. — C. 133); nop.: S. Bugge. 
Home of the Eddie Poems. — Cc. 149, 201.



27 Мені відомий лише Ісунґ — герой «Mörikssaga», конунґ 
Бертанґаланду (ed. Henrik Bertelsen, I, cc. 255, 319, 354; II, cc. 1 —
7 13—36, у різн. місцях), союзник Аттіли, супротивник конунґа 
землі Вілціна/Вілці (історичні Лютичі на Ельбі). Відносно назви 
«Бертанґаланд» — «Британія», див. William J. Paff. The Geographi
cal and Ethnic Names in the l>iöriks Saga. — Cambridge, Mass., 1959. — 
Cc. 35—40. Буґґе зазначає, що «цей Ісунґ міг бути поетичним 
уособленням Ісефйорда відповідно до тієї важливої ролі, яку 
відігравала прикордонна місцина сейму Isöre в Данському 
королівстві, розташована в гирлі Ісефйорда, на його західному 
боці» (Home of the Eddie Poems. — C. 149).

28 За HH II (Edda. Ed. Neckel — Kuhn, c. 153), Гьодбродд мав 
ще двох старших братів — Гудмунда і Старкада. Очевидно, що 
обоє були названі іменами знаменитих давньоскандинавських 
героїв.

29 Saxo, ed. Olrik—Ræder I, c. 48; існує ще варіант Hodbrod- 
dus, Saxo, ed. Olrik—Ræder I. — C. 63.

30 За Саксоном Граматиком, молодший брат Готера — король 
Швеції Атісл одружився з Урсою — дочкою жінки данського 
Гельґо/Гельґі, аби помститися синові Гельґі Рольво (Saxo, ed. 
Olrik—Ræder I. — Cc. 48—50).

31 Wicingacynn /Ingeldes ord/HeaöoberdnaJjrym. — «Widsith», 
ed. Malone, II. 45—49 = Англійськ. пер. Мелоуна в: Studies. — 
C. 1.

32 Ейвінд скалдаспіллір (X ст.) у своєму творі «Hâleygjatal», 
цій поетизованій генеалогії клану Семінґів, називає членів 
династії Гьодбродда (четверте коліно) та Барда (шістнадцяте 
коліно). Питання про те, як саме імена Бардів могли потрапити 
до генеалогії, є надто важливим для розуміння родового зв’язку
і тому вимагає окремого дослідження. Пор. також: S. Bugge. 
Home of the Eddie Poems. — Cc. 141 — 143; 156— 160.

33 Malone. Widsith. — C. 162.
34 Прозовий текст після строфи 11, Edda, ed. Neckel—Kuhn. — 

C. 143.
35 Король Свеваланду; Голландер ідентифікує цю пізнішу назву 

з «первісною батьківщиною Суевів, нині Бранденбург». — L. Hol
lander. The Poetic Edda. — Austin, Texas, 1962. — C. 159, прим. 1.

36 HH I 10. Edda, ed. Neckel—Kuhn. — C. 131.
37 HH II, прозовий вступ, Edda, ed. Neckel—Kuhn. — C. 150.
38 Vigfüsson—Powell, CPB II, c. 520. Пор.: S. Bugge. Home of 

the Eddie Poems. — Cc. 288—289.

Примітки fOÔ
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39 У Саксона Граматика батько Гако/Гаґбарта має ім’я Гамунд 
(ed. Olrik—Raeder I. — Cc. 192—200); в «Поетичній Едді» це 
ім’я має син Сіґмунда і родич Гельґі (Edda, ed. Neckel—Kuhn. — 
C. 162). В тулі III та IV («Морські королі») вказуються імена 
Гаґбарда і Гакі (Kock І. — С. 322; с. 323); в тулі IV згадано 
також Гундінґа (Kock І. — С. 323).

40 Malone. Studies. — C. 66. — № 11.
41 Malone. Hagbard and Ingeld. — Studies. — Cc. 63—81.
42 Malone. Studies. — C. 71.
43 Edda, ed. Neckel—Kuhn. — C. 150.
44 Ed. Tolkien. — C. 26.
45 Ed. Olrik—Raeder I. — C. 47. Stadium oppidum був також 

відомий Саксонові Граматику (книга 14). — Сс. 396, 434.
46 Ed. Trillmich (1958). — C. 142.
47 Див., напр., Павло Диякон (пом. бл. 799 p.), Historia 

Langobardorum. Ed. L. Bethmann та G. Waitz // MGH. Scriptores 
rerum Langobardicarum II. Hannover, 1878, покажчик, різн. місц. 
= Англ. пер.: William Dudley Foulke. Paul the Deacon: History of 
the Langobards. Ed. E. Peters. — Philadelphia, 1907. — Cc. 50, 62, 
159, 168 та ін.

48 Рядок 23, Malone. Widsith, c. 23. Мелоун пояснює ім’я 
Гундінґас як «очевидне давнє прізвисько ланґобардів, що згодом 
вживалося лише до частини племені, яка оселилася в Східному 
Голштейні». — Widsith. — С. 176.

49 Етимологія цієї назви за Мелоуном: Widsith. — Сс. 182— 
183: mearh — «кінь», a ealf — «ельф». Про зв’язок назви 
«Mearchealf» з «Marculf» в «Діалозі Соломона з Сатурном» див. 
Bugge. Home of the Eddie Poems. — Cc. 181 — 182; nop. також: 
Schütte. Gotthiod und Utgard, т. I. — C. 105; т. II. — C. 211.

50 Відомий центральноазіатський титул «алп» (аїр) означає 
«герой».

51 В тому ж першому уривкові з «Widsith» (В. 23, ed. Mal
one. — C. 23) згадуються Мірґінґи (Myrgingas) як плем’я, до 
якого належав сам Відсіт. Вони жили на кордоні з аварами: «З 
історії Оффа можна визначити, де саме проживали Мірґінґи; 
вони жили на південь від річки Ейдер, очевидно, в місцевості, 
яку пізніше заселяли Нордалбінґи — частина давніх саксонців 
(за словами короля Альфреда)» (Malone, Widsith. — C. 183).

52 Malone, Studies. — Cc. 100— 101. Пор.: Herrmann, Helden
sagen II. — C. 122.

53 Ed. Björn Sigfusson (IF 10). — Cc. 109— 113.



5* Ed. Tolkien. — Cc. 20, 5 9 ,6 6 —68. Пор.: M alone, Studies, 
c# 101: «Тому рід Гельґі є тим самим, що й Гьорварда Ґласіслунді. 
Однак цього героя важко відділити від Гьорварда, сина Гейдрека 
ульфгама і онука Ґудмунда із Ґласісвеллума».

55 Edda, ed. Neckel—Kuhn. — C. 140.
56 Tolkien. Saga of King Heidrek. — C. 85; Malone, Studies. — 

C. 101.
57 «Перебування короля «на бурштиновій землі» або «на 

бурштинових полях», очевидно, належить до часів, коли 
Вульфінґи (що мешкали на Померанському узбережжі) брали 
участь у торгівлі бурштином і мали з того вигоду». (Malone, 
Studies. — C. 101).

58 Про бурштинове узбережжя і бурштинові торгові шляхи 
див. SSS 1. — Сс. 389—391, 208. Пор. також A. Spekke. The 
Ancient Amber Routes. — Sthlm, 1957.

59 Див.: K. Müllenhoff. Deutsche Altertumskunde II. — Berlin,
1906. — C. 207.

60 Див.: Malone// Speculum 5:2, 1930. — Cc. 161 — 162; G. La
buda. Źródła, 1961. — Cc. 107— 113; Labuda. Sagi. 1960. — 
Cc. 80—89.

61 Про цю хронологію, до речі, чисто спекулятивну, див., напр.,
В. Nerman // Festkrift til Finnur Jónsson. 1928. — Cc. 206—212.

62 Див.: The Fourth Book of the Chronicle of Fredegar. Ed. and 
trans. J. M. Wallace-Hadrill.— London, 1960. — Cc. 60—61 (під p. 
630). Про смерть Баяна див.: В. Н. Златарски. История на 
пьрвото бьлгарско царство І. — Софія, 1918. — Сс. 117— 118.

63 Olrik. The Heroic Legends of Denmark. Trans. L. M. Hollander. — 
New York, 1919. — Cc. 446—471.

64 Пор.: «Grottasqngr» в Edda, ed. Neckel—Kuhn. — Cc. 297— 
301.

65 Ульфінґами, inter alia, були герой Гільдібранд із своїм 
батьком Алібрандом, див.: Möriks saga af Bem. Ed. Henrik Bertel- 
sen II. — C. 344 («ek heiti Hilldibrand Ylfinga meistari»), c. 353. 
Див.: Paff. Geographical and Ethnie Names. — C. 227.

66 H. Jankuhn. Der fränkisch-friesische Handel zur Ostsee im frühen 
Mittelalter // Viert SuWG 40, 1953. — Cc. 197—204.

67 Див.: Saxo, ed. Olrik—Raeder. — Cc. 47—48.
68 Див.: Sf. (Fra dauöa Sinfiqtla). Edda, ed. Neckel—Kuhn. — 

Cc. 162— 163.
69 Von Friesen. Rökstenen. — Sthlm, 1920. — C. 108.
70 Malone. Studies. — C. 178.
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71 Третьяков П. Н. Финноугрн, балтьі и славяне на Днепре и 
Волге. — М .—Л., 1966. — Сс. 281—282.

72 Цьому питанню значною мірою присвячено працю Едварда 
Германна «Sind der Name der Gudden und die Ortsnamen Danzig, 
Gdingen und Grudenz gotischen Ursprungs?* // NAWG, 1941. — 
Cc. 207—291, особ. cc. 209—244, 287. Германн пояснює, чому 
назва Guda-s має «А, а не «f», як можна було б чекати. Це 
сталося під впливом народної етимології, адже балтійські мови 
не знають сполучення «gut», а тільки «gud» // NAWG, 1941. — 
Cc. 243—244.

73 Ursula Dronke. The Poetic Edda I. — Oxford, 1969. — C. 4.
74 Ed. Tolkien. — C. 20.
75 Ed. Tolkien. — C. 66. Свідчення про Йотунгейм зібрані в:

E. M etzenthin. Länder, 1941. — Cc. 52 — 53. Ц ікаво, що 
скандинавське слово gand-r «ворожбитство» має ще й поетичне 
значення — «вовк»; див.: F. Holthausen// WAWN, 1948. — С. 80; 
de Vries // ANEW, 1962. — Cc. 155— 156; A. Jóhannesson // IEW,
1956. — C. 415. Назва Ґандвік не означає «Затока Ворожіння» 
(як про це пише Толкін в «The Saga of King Heidrek». — C. 66, 
прим. 2), а швидше є спрощенням фінського *kanta-lahti — 
«Затока [торгової] бази», тобто «Затока Віка».

76 Ed. Olrik—Ræder I. — C. 240.
77 Доречно пригадати в праці Саксона Граматика епізод про 

відправлення конунґа Ґормо до Біармії під керівництвом 
норвежця Торкілля (ed. Olrik—Ræder I. — Cc. 239—247). Пор. 
коментар Германна до Heldensagen. II. — Сс. 584—608. Подібні 
жахливі історії поширювалися волзькими булгарами про звір
ства «третього роду [= князів] Русі»; див.: Ivan Hrbek // Archiv 
Orientalni. — 25. — 1957. — Cc. 628—652.

78 Це такі джерела: Jarmericus (Saxo, ed. Olrik—Ræder. — 
Cc. 230—235); Broderus (Saxo, ed. Olrik—Ræder. — Cc. 233— 
235; «Incerti auctoris genealogia regum Danie» називає його frater — 
«братом» Ярмерікуса // SMHD, ed. Gertz I. — C. 187); Syual- 
dus (Saxo, ed. Olrik—Ræder. — C. 235); Snio (Saxo, ed. Olrik— 
Ræder. I. — Cc. 235—237); Biom (Saxo, ed. Olrik—Ræder I. — 
C. 238; «Series ас b rev io r h isto ria  regum Danie» // SMHD, 
ed. Gertz I. — C. 162); Haraldus (Saxo, ed. Olrik—Ræder I. — 
Cc. 238; «Annales Ryenses» // ADMÆ, ed. Jergensen. — C. 67); 
Gormo (Saxo, ed. Olrik—Ræder I. — Cc. 238—247); Gothricus 
(Saxo, ed. Olrik—Ræder I. — Cc. 247—250; «Annales Ryenses» // 
ADMÆ, ed. Jorgensen. — C. 67); Olauus (Saxo, ed. Olrik—Ræder I. —



C. 250). Saxo (та Annales Ryenses. — C. 267) називають Olauus-a 
сином Gothric-a, однак «Reges Danorum» називає Олафа ґотдренґовим 
братом, тобто братом Ґотріка гін Ґіафмілда (SMHD, ed. Gertz I. — 
C. 168). Остання інформація здається більш вірогідною.

79 Annales Regni Francorum, ed. G. H. Pertz — F. Kurze // SRG.
— Hannover, 1895. — C. 126.

80 Те, що Геммінґ був сином Олафа, засвідчене данською 
традицією: «Series ас brevior historia regum Danie» // SMHD, ed. 
Gertz I. — C. 162; «Incerti auctoris genealogia regum Danie» // 
SMHD, ed. Gertz I. — C. 187; «Saxonis Gesta Danorum in compen
dium redacta», SMHD, ed. Gertz I, c. 338.

81 Vogel. Normannen und das Fränkische Reich. 1906. В цій праці 
присвячено спеціальний екскурс генеалогії данських королів 
(додаток І) і обумовлено «Gottfried’s Geschlecht» на cc. 404— 
405. Однак я не завжди можу погодитися з пропозиціями Фоґеля.

82 // SMHD, ed. Gertz I. — C. 15. Vogel (Normannen und das 
Fränkische Reich. — C. 405) — вірить у те, що Горік II був 
братом Ґоттфріда І.

83 // SMHD, ed. Gertz I. — C. 170.
84 Див.: Vogel. Normannen und das Fränkische Reich. — Cc. 410— 

412.
85 Adam із Bremen. Gesta. Ed. Trillmich. — C. 218.
86 Про нього див.: Adam із Bremen. Gesta. Ed. Trillmich. —

C. 224; пор. також: Reges Danorum. — SMHD, ed. Gertz I. —
C. 170; Annales Ryenses. — ADMÆ, ed. Jorgensen. — C. 68; Gwyn
Jones. A History of the Vikings. — Oxford, 1968. — Cc. I l l  — 
112.

87 Adam із Bremen. Gesta. Ed. Trillmich. — C. 224. Слід 
підкреслити, що Адам Бременський вважав назву «Нортманні»/ 
«Нортманнія» протиставленням до «Нордманні»/«Нордманнія»; 
перший термін означав норманів французького князівства і 
взагалі саме це князівство, а другий — скандинавів загалом, 
норвежців та Норвегію зокрема. Див.: W. Trillmich: покажчик 
до його видання Адама Бременського. — С. 736.

88 // SMHD, ed. Gertz I. — C. 17, рядки 21—22.
89 // SMHD, ed. Gertz I. — C. 18.
90 Gesta. Ed. Trillmich. — Cc. 226, 228.
91 R. Jakobson, M. Szeftel. The Vseslav Epos // Roman Jakobson: 

Selected Writings IV. The Hague, 1966. — Cc. 301—368.
92 Сборник Кирши Данилова, № 6 = В. Я. Пропп и Б. Н. Пу- 

тилов. Бьілиньї ś  двух томах. — T. І. — M., 1958. — Cc. 8— 13 
(текст), cc. 506—507 (комент.).
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93 Онежские бьілиньї, записаннне А. Ф. Гильфердингом летом 
1871 года. Изд. 4-е. — М.— JI., 1950. = В. Я. Пропп и Б. Н. Пу- 
тилов. Бнлиньї. T. І. — Сс. 14— 19 (текст) и с. 507 (комент.).

94 Стосовно цього див., напр.: М. Грушевський. Історія 
України-Руси. — T. І3. — К., 1913. — Сс. 435—437.

95 Див. вище, прим. 91.
96 Про діяння Hlgw/Гельґі (Олега) зафіксовано в одному Каїро- 

Генізькому єврейському документі («Документ Шлехтера*); див. 
нове видання та коментар у книжці Нормана Голба та моїй: 
«Khazarian Hebrew Documents of the Tenth Century». — Ithaca—Lon- 
don, 1982. — Ce. 104— 105, 114— 119, 137— 140.

97 Див.: GAL, I2. — C. 317, та O. Hôfler // Festschrift F. Genzmer.
— Ce. 22—25.

98 U. Brown. The Saga of Hromund Gripsson and I>oigilssaga // SBVS 
13: 2, 1947— 1948. — Ce. 51—77. Пор. також вступ до видання 
Броун I>orgils saga ok Hafliôa, London, 1952.

99 // FSN, ed. Guôni Jônsson, 1959, II. — Ce. 405—422.
100 // GAL, II2. — C. 496.
101 // FSN, ed. G. Jônsson, II. — Ce. 408—409.
102 // FSN, ed. G. Jônsson, II. — C. 415; в тексті неправильно 

зазначено форму «Haldingjar».
103 I>orgils saga ok Hafliôa // Sturlunga saga, ed. G. Jônsson, I,

1954. _  c. 38.
104 // FSN, ed. G. Jônsson, II. — C. 407.
105 // FSN, ed. G. Jônsson, III. — C. 279.
106 // Fiat, ed. Unger—Vigfusson, I, 1860. — C. 24.
107 Див. прим. 104.
108 // FSN, ed. G. Jônsson, II. — C. 132.
109 O. Hôfler // Festschrift F. Genzmer. — Ce. 43—44.
110 // FSN, ed. G. Jônsson, II. — C. 422.
111 Пор.: de Vries. Altgermanische Religionsgeschichte II, 2-ге вид., 

1957. — Ce. 252—255.
112 Про це див. монографію Н. Голба і мою (див. прим. 

96).
1,3 М. Грушевський. Історія України-Руси, І3. — Сс. 406— 

409.
114 Див., напр., Hkr II (=IF 27). — Ce. 98— 100, 111 — 117, 

130— 134, 147— 148 = Hkr/Hollander. — Ce. 307—309, 316— 
321, 332—335, 342—343.

115 Звідомлення аль-Мас‘уді детально розглянуте в четвертому
томі цієї праці. •



і»6 «Игоря оставивь КьіевЬ».
п7 «и сь сими вьсЬми поиде Олегь на конихь и вь кораблихг».
118 ТОДРЛ. — Т. 4, 1940. — Сс. 113— 116.
119 «Русь бес купля».
120 «сьли сьльбьное, а гостие мЬсячьное».
121 «візьмуть мЬсячьное своє».
122 «якоже имь надобЬ».
123 «не платяще мьіта ни в*ь чемьже».
124 Текст подано за виданням: Шахматов А. А. Повесть 

временньїх лет. — Пг., 1916. — С. 31.
125 Шахматов А. А. Повесть... — Сс. 31—32.
126 Шахматов А. А. Повесть... — Сс. 54—55.
127 Помилково опущене в тексті № 2.
128 Помилково опущене в тексті № 1 та в тексті № 4.
129 Відтворено Шахматовим в «Повесть...». — С. 39, прим, 

до рядка 11.
130 Пор.: V. Grumel. Traité d’études byzantines, I. La Chronologie. — 

Paris, 1958. — C. 357.
131 Текст № 3 вміщений після того місця в сазі про Олега 

Віщого, де розповідається, що Олег вимагав від греків «сплатити 
данину на 2000 кораблів, по 12 гривен на кожну людину із
40 чоловік, що на кожному кораблі» (текст — за Шахматовим, 
«Повесть...», с. ЗО). Слова редактора ПВЛ — «и яшася Грьци 
по се, и почата мира просити, да бьі не воеваль Грьчьскьія 
земля» — служать перехідною вставкою. З цього місця редактор 
ПВЛ почав переписувати текст № 3. Однак безпосередньо після 
слова «Ольгь» він додав: «же мало огьступив*ь огь града», що, 
мабуть, було необхідно, бо в кінці саґи про Олега Віщого (котрий 
між тим став Олегом князем'Руським) він був би уже біля стін 
Константинополя.

132 Це відлуння уривку з саґи: «И заповЬда Ольгь дати воем*ь 
на 2000 корабль по 12 гривьнЬ на ключь».

133 Для редактора ПВЛ 20-х pp. XII ст., який ще не знав 
концепції анахронізму, було неймовірно, щоб три центри полян 
були опущені з переліку руських міст, навіть якщо розглядувана 
подія і відбувалася на початку X ст. Тому він додав тут із тексту 
№ 2 (який сам був узятий з договору Ігоря 944 року): «Пьрвое 
на Кьіевь, таже на Чьрниговь и на Переяславль». Однак Олег 
ніколи не правив у Києві. Його резиденцією був Полоцьк, він 
також контролював Ростов (Волзький каганат) і відомий ва-
• ипький центр Любеч-на-Дніпрі.
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134 3 цього місця редактор ПВЛ вводить текст № 1 без будь- 
якої перехідної вставки, а відтак (використовуючи для переходу 
слова — «и яшася Грьци, и рЬста цЬсаря и болярьство вьсе») 
він дає текст № 2.

135 Встановлено, що редактор ПВЛ не зрозумів давнього 
слов’яно-булгарського специфічного терміна — «равьно другаго 
сьвЬщания» («копії»), інтерпретувавши його як «згідно з іншим 
договором». Це наштовхнуло його на думку про те, що мав 
існувати попередній договір. Так само редактор ПВЛ «виправив» 
імена візантійських імператорів у заголовку договору 911 року, 
спираючися на те, що в тексті, який він правильно вважав 
ранішим (наш текст № 3), було лише два імені. Відповідно він 
додав перед їхніми іменами слова: «Равьно другаго сьвЬщания, 
бьівьшаго при тЬхьже цЬсарихь, ЛьвЬ и АлександрЬ». В тексті 
договору 911 року, проте, імена всіх трьох імператорів збережені.

136 Стосовно неісторичності походу Олега 907 року існує 
значна кількість наукових праць. І хоча в цій дискусії брали 
участь відомі візантинологи (наприклад, Г. Острогорський —
G. Ostrogorsky // Seminarium Kondakovianum, 11, 1940. — 
Cc. 47—62), питання досі залишається відкритим, головним 
чином тому, що дану подію розглядали у відриві від історії Східної 
Європи і від самої суті хронології, викладеної в ПВЛ та 
«Печерському зводі».

137 Див.: R. Н. Dolley. Oleg’s Mythical Campaign against Constan
tinople // Bulletin de la classe des lettres etc. Académie Royale de 
Belgique. — Brussels, 1949, номер 2. — Cc. 106— 130.

138 Вже після написання даного дослідження з ’явився чет
вертий том «Літературної спадщини», в якому inter alia вміщено 
поетичну реконструкцію найдавнішого київського літопису, 
здійснену свого часу Іваном Франком (Київ, 1967. — Сс. 13— 
110). І хоча Франко справедливо вказує на те, що дослідники 
ПВЛ ще не приділили достатньої уваги тому фактові, що ПВЛ 
містить поетичні легенди із саґ, однак неможливо погодитися з 
його висновком про те, що майже весь текст ПВЛ (який містить 
також уривки з давньобулгарських перекладів, напр., Георгія 
Амартола) є поетичною працею.

139 3 цього місця і далі в ПВЛ є п’ять вставок, відсутніх в 
«Печерському зводі» (= Новгородському Першому літописі): (1) 
«Игоря оставивь КьіевЬ». Ця вставка, на думку редактора ПВЛ, 
була необхідною, адже він вважав, що князь Олег був регентом 
при молодшому князеві Ігорі. (2) «Поя же мьножьство Варягь,

770 Примітки



и СловЬнь, и Чюдь, и КривичЬ» Це типове змалювання великого 
війська. Пор., напр., ПВЛ, 980 р. (без точної дати), де про 
Володимира сказано, що він «собра вои многи: Варягьі, и 
СловЬньї, и Чудь, и КривичЬ», хоча у кривичів був свій князь — 
роґволод, на якого Володимир власне тоді вирушив походом.
(3) 3 цього місця йде перелік десяти територіальних племінних 
державних утворень часів зростання Київської держави, поданий 
попарно (див. с. 143): «КривичЬ и М ерю ./и  Поляньї и СЬверт>/ 
и Древляньї и РадимичЬ/ и Вятичи и Хт>рватьі/ и ДулЬбьі и 
ТиверьцЬ». (4) Тут іде коментар про тиверців: «иже суть 
Тьлковиньї: си вьси зьвахуться оть Грькт> Великая Скуфь». (5) 
А що «неморські народи» також вміщені в переліку, то редактор 
ПВЛ знайшов за потрібне додати: «и сь сими вьсЬми поиде 
Ольгь на конихь и вт> кораблихь». Згадавши про кораблі, він 
також додає їх число («и бЬ числьмь корабль 2000»), хоча про 
це пізніше повторено і в сазі.

140 3 цього місця редактор вводить добре скомпонований опис 
звичного пограбування мирного населення вояками, почерпнутий 
з давньобулгарсько-слов’янського перекладу Амартола: «а ихьже 
имаху плЬньникьі, ови посЬкаху, другьія же мучаху, иньїя же 
растрЬляху, а другьія вт> море вт>мЬтаху и ина мт>нога зьла 
творяху Русь Грькомь еликоже ратьнии творять».

141 Тут редактор ПВЛ доповнив текст саґи даними з доку
ментів №№ 1, 2 та 3, про які, ясна річ, «Печерський звід» (= 
Новгородський Перший літопис) не знали.

142 Це очевидний епічний троп (пор. звідомлення про данину, 
сплачувану хозарам). Важко знайти якесь підґрунтя для заяви 
про те, що Візантія платила регулярну данину Русі. Цей текст 
зберігся лише в Новгородському Першому літописі.

143 Той факт, що словени згадані в цьому варіанті саґи, 
привертає особливу увагу. Це призводить до думки про мож
ливість новгородського походження варіанта даної пісні, що 
збереглася в сазі.

144 Київ уже названий в обох варіантах резиденцією Олега 
Віщого: «Кьіеву» (ПВЛ) та «кт> Кьіеву и ко Игорю» (Новгород
ський Перший літопис).

145 Обидва тексти мають доданий християнський коментар з 
пізнішої (полянської) версії саґи: «бяху бо людие погани и 
невЬгласи».

146 Текст цієї частини саґи зберігся в ПВЛ у записі під 6420 
(912) р. після історичного звідомлення про договір 911 року. 
25*
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В Новгородському Першому літописі зберігся лише короткий 
переказ із саґи: «Йде Ольгь к Новугороду, и оттуда в Ладогу. 
Друзии же сказають, яко идущю ему за море, и уклюну змия в 
ногу и с того умре. Есть могьіла его в ЛадозЬ».

147 У ПВЛ тут іде київська вставка: «кьняжа КьіевЬ».
148 У ПВЛ тут іде київська вставка: «и пришьдьшю ему 

Кьіеву».
149 У ПВЛ тут іде київська вставка: «яже глаголеться Ще- 

ковица». Після цього редактор ПВЛ вставляє свої власні слова: 
«есть же могьіла его и до сего дьне, словеть могьіла Ольгова». 
Як це видно з прим. 146, в Новгородському Першому літописі 
сказано: «Есть могьіла его в ЛадозЬ». Запис цілком узгоджується
з коментарем редактора ПВЛ, заснованим на його хронологічних 
розрахунках: «и бьість вьсЬхь лЬть кьняжения его 33». Оповідь 
про чаклунів (волхвів) підказала редакторові ПВЛ ідею про те, 
що добре було б вмістити дискусію довкола чаклунів та 
ворожбитів із слов’янського перекладу хроніки Амартола. 
Незважаючи на обсяг, він вмістив цю дискусію, за словами 
Шахматова, «майже literatim». Див. публікацію Шахматова // 
ТОДРЛ. — 4, 1940. — Сс. 50—52.

150 Уривки з давньобулгарських перекладів візантійських 
авторів відіграють допоміжну літературну роль і тому тут 
опущені.
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86 Johannes C. H. R. Steenstrup. Normannerne I, 1876. — Cc. 156— 

160; W. Vogel. Normannen und das Frànkische Reich. — Cc. 373— 
374.

87 Chronicon de gestis Normannorum in Francia, ed. G. Pertz // MGH
SS I. — C. 536.

88 Dudo. De moribus et actis primorum Normanniae ducum. Ed. J. Lair 
// Mémoires de la Société des antiquaires de Normandie 23. — Caen, 
1865. — Cc. 141— 143; nop.: Steenstrup. Normannerne I. — Cc. 129— 
130.

89 Dudo. De moribus..., ed. Lair. — C. 147.
90 Dudo. De moribus..., ed. Lair. — Cc. 129, 137, 154— 155; G. de 

Jumièges. Gesta. Ed. Marx. — C. 22. Див. есе Лейра про Гастінґа, 
вміщене в його (Лейра) виданні Дудо на сс. 36—48.

91 Ibn al-Qûtiya (пом. 977 p.). Ta’rikh al-Andalus. Ed. A. Seippel, 
Rerum Normannicarum fontes Arabici. — Oslo, 1896— 1928. — C. 4.

92 Vasiliev. Russian Attack... — C. 59.
93 Saxo. Gesta, ed. Olrik—Ræder I. — C. 38.
94 Летописньїй сборник, именуемьій Патриаршею или Нико- 

новскою летописью, 1 // ПСРЛ. IX. — Спб., 1862. — С. 9.
95 Vasiliev. Russian Attack... — Cc. 107— 113. Неправильна дата 

6374/866 (правильна була — 6368/860) виникла внаслідок 
помилки у прорахунках із різних християнських ер; вона з ’я
вилася в пізніших компіляціях, що ними потім користувався 
редактор ПВЛ.

96 Пор.: Лев Диякон. Historiae libri decem. Ed. C. В. Hase // 
CSHB XI. — Bonn, 1828, 6.8 — Cc. 102— 103; 6.10 — Cc. 105— 110.
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РО ЗДІЛ ДЕВ’ЯТИЙ

1 Finnsburh. Fragment and Episode. Ed. D. K. Fry. — London, 1974. 
Пор.: Beowulf and Its Analogues. Trans. G. N. Garmonsway and J. Sim
pson. — London, 1968. — C. 30.

2 Див.: глосарій у праці: Fr. Klaeber. Beowulf and the Fight at 
Finnsburg. — Lexington, Mass., 1950. — Cc. 293—444, 462, 470— 
471.
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3 K. F. Werner. Bedeutende Adelsfamilien im Reich Karls des Gros
sen // Karl der Grosse, Lebenswerk und Nachleben. Ed. W. Braunfels et 
al. I3. — Düsseldorf, 1967. — C. 105, прим. 79; R. Wenskus. Die Deutschen 
Stämme im Reiche Karls des Grossen // Karl der Grosse I3. — Cc. 197— 
198.

4 Werner // Karl der Grosse I3. — C. 111.
5 Thegan. Vita Hludowici, chap. 2 // MGH SS II. — Cc. 590—591, 

nop.: J. M. Kemble. The Saxons in England I. — London, 1849. — C. 419.
6 Werner/ / Karl der Grosse I3. — Cc. 111— 112, прим. 100, 101.
7 Werner // Karl der Grosse I3. — C. 106.
8 K. Reindel. Bayern im Karolingerreich // Karl der Grosse I3. — 

C.. 228.
9 Schütte. Gotthiod und Utgard I. — C. 105.
10 Saxo. Gesta. Ed. Olrik—Ræder I. — C. 133, рядки 4—5.
11 Dumézil. From Myth to Fiction. The Saga of Hadingus, 1973. — 

Cc. 159, 206—207.
12 H. Möller. Das altenglische Volksepos in der ursprünglichen stro

phischen Form I. — Kiel, 1883. — Cc. 46— 100, зокрема cc. 94, 100 
та 151 — 156. Про Фрея як folkvaldi, «капітана», досл. «вождя 
людей» або «народу», див.: Dumézil. Gods of the Ancient North
men, 1973. — C. 20.

13 F. L. Ganshof. Frankish Institutions under Charlemagne. Trans. 
Bryce and M. Lyon. — New York, 1970. — C. 44. Пор. хартію Карла 
Великого 779 року, що гарантувала звільнення від мита і при
бутки від нього (MGH Diplomata Karolinorum I. — № 122. — 
Cc. 170— 171).

14 Див. прим. 10.
15 H. Schneider. Germanische Heldensage II: 2. — Berlin, 1934. — 

C. 56.
16 Malone. Widsith, 1962. — C. 193; R. W. Chambers. Widsith. — 

New York, 1965. — C. 199; nop.: de Vries //ANEW. — C. 474.
17 L. Uhland. Zur deutschen Heldensage // Germania, 2. — Відень, 

1857. — Cc. 357—363.
18 De Vries. Völkerwanderung und Wikingerzeit // Kleine Schrif

ten, 1965. — Cc. 216—217.
19 Пор.: Chambers. Widsith. — C. 199; Malone. Widsith, 1962. — 

C. 204.
20 Пор.: P. C. J. A. Boeles. Friesland tot de elfde eeuw. — The 

Hague, 1951.
21 Пор.: Dümézil. Gods of the Ancient Northmen, 1973. — Cc. 29, 

40—41.
22 Schütte. Gotthiod und Utgard II. — C. 338.
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РОЗДІЛ ДЕСЯТИЙ

1 Ch. Tolkien. The Saga of King Heidrek the Wise. — London, 1960. — 
C. XXI.

2 Див.: R. C. Boer. Qrvar-Odds saga. — Halle a. S., 1892. — Cc. XV— 
XIX, 102— 111; Boer. Om Hervararsaga [§ 5: Kampen pa Samso] // 
ANO, 1911. — Cc. 28—38; Boer // ANF 8, 1892. — Cc. 97— 139, 
246—255; P. Edwards — H. Pälsson, Arrow-Odd: A Medieval Novel. — 
New York, 1970. — Cc. 39—49; Ch. Tolkien. Saga of King Heidrek 
the Wise. — Cc. XI—XIV, 69—79.

3 Hervarar saga, ed. Tolkien. — Cc. 3, 67—69; Qrvar-Odds saga, 
ed. Boer, 1892. — Cc. 52, 102.

4 Див., напр., Tolkien. Saga of King Heidrek the Wise. — C. З, прим. 2.
5 Schütte. Gotthiod und Utgard II. — C. 411.
6 Saxo. Gesta, ed. Olrik—Raeder І, книга 5, глава 13. — Cc. 137— 

139.
7 Saxo. Gesta, ed. Olrik—Raeder І, книга 6, глава 7. — Cc. 161— 

165.
8 Qrvar-Odds saga, ed. Boer, 1892. — Cc. 58, 104.
9 Hervarar saga, ed. Tolkien. — C. 9.
10 Saxo. Gesta, ed. Olrik—Raeder I. — C. 137.
11 Hervarar saga, ed. Tolkien. — Cc. 1, 3, 68—69.
12 Qrvar-Odds saga, ed. Boer, 1892. — Cc. 54—55.
13 Див. вище, прим. 2.
14 Hervarar saga, ed. J. Helgason. — C, 136. Можна погодитися

з Гельґасоном в тому, що хоча назва Альдейґ’юборґа була в 
рукопису Арнґріма Юнссона, однак він не знав, де знаходиться 
Альдейґ’юборґ, і тому писав про Б ’яртмара — «baronus Danicus 
(vel fortasse Svecus, quod minus credo)» // Festskrift Hj. Falk. — C. 222; 
J. Benediktsson. Arngrimi Jonae Opera latine conscripta IV. — 
C. 239.

15 GAL II2, cc. 168— 177; Tolkien. Saga of King Heidrek the Wise. — 
Cc. XI—XII.

16 GAL II2. — Cc. 168— 173.
17 GAL II2. — C. 169. Етимологію місцевої назви Munar- подає

O. Höfler // Festschrift Felix Genzmer, 1952. — C. 10, прим. 44.
18 Widsith, ed. R. W. Chambers. — Cc. 218—222.
19 Спеціальні дослідження Кемпа Мелоуна: Widsith and the 

Hervararsaga // PMLA 46, 1931. — Cc. 769—813; Ніфе and Hlöör // 
APS 6, 1932. — Cc. 328—331; G. Labuda. Źródła. — Cc. 194— 198.
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20 Див., зокрема: Schütte. Gotthiod und Utgard I. — Cc. 151 —
157.

21 Див. коментарі R. W. Chambers до його видання (прим. 1), 
а також працю: Schütte. Gotthiod und Utgard I. — Cc. 152— 166.

Солідний коментар є також і у виданні «Відсіта», здійсненому 
Мелоуном (Kbh, 19622): с. 168 (Hehca); cc. 130— 131 (Baedeca); 
с. 170 (the Harlungs); cc. 144— 145 (Emerca); c. 151 (Fridla); cc. 142—
143 (Eastgota); c. 206 (Unwen).

22 Malone. Widsith. — Cc. 196— 197 (Secca), c. 132 (Becca), cc. 194— 
195 (Seafola), cc. 204—205 (l>eodric).

23 Malone. Widsith. — C. 139 (Eadwine); c. 143 (Elsa);c. 126 (JEgel- 
mund), cc. 177— 178 (Hungar), c. 211 (Wiö-Myrgings).

24 Malone. Widsith. — C. 191 (Raedhere, Rondhere); пор. також: 
Schütte, Gotthiod und Utgard I, cc. 142— 144.

25 Malone. Widsith. — Cc. 192— 193 (Rumstan); c. 155 (Gislhere).
26 Malone. Widsith. — C. 211 (WiJjergield); c. 150 (Freo[)eric).
27 Malone. Widsith. — Cc. 212—213 (Wudga); cc. 159— 162 

(Hama).
28 Див., зокрема: Schütte. Gotthiod und Utgard I. — C. 227.
29 Свідчення про Ülfarr Svipsson-a є в «Hälfdanar saga Eystein- 

ssonar», де він виступає радником короля Ейстейна і грає 
важливу роль в подіях на Аустрвеґу (Austrvegr) та в Альдей- 
ґ ’юборзі. Про Ульвара не згадується в «Сазі про Гервар» (ні в 
«Битві ґотів з гунами»).

30 Лябуда також пов’язує епізод з Wulfhere з «Битвою...», 
пояснюючи дивну географію Ормарової (Ormarr) діяльності тим, 
що автор «Відсіта» знав і пам’ятав деякі англосаксонські 
географічні тексти (можливо, переклад «Історії» Оросія, здій
снений Альфредом*, де Wisle-land на схід від Готських земель 
представлена як межа тогочасного відомого світу (Sagi, cc. 197— 
198).

31 Ed. Tolkien.— C. 46. Див. також коментарі Шютте у «Gotthiod 
und Utgard» І, cc. 283—286, та Лябуди у «Sagi», cc. 100— 102.

32 De Vries. ANEW. — C. 640.
33 De Vries. «Das zweite Guörünlied», Kleine Schriften. — Berlin, 

1965. — Cc. 263—284.
34 Edda, ed. Neckel—Kuhn. — C. 227; nop.: Edda/Hollander. — C. 272.

* Альфред Великий — англосаксонський король Вессексу (871—899 рр.). 
Про нього див. додаток 3.



35 De Vries. ANEW, c. 312; Schütte. Gotthiod und Utgard I. — C. 234; 
U __ Cc. 229—230.

з* Hversu у Flat, ed. Unger—Vigfusson 1. — C. 25; Alrekr Eiriksson 
вважався за батька героя, Eirikr inn mälspaki; див. саґу про давні 
часи з XIII ст. «Hälfs saga ok Hälfsrekka», що згадує короля Al
rekr ä Alreksstööum у Гердаланді (Норвегія), ed. Jónsson //F S N II. — 
Cc. 31, 34.

” De Vries. ANEW. — Cc. 4, 7, 441.
3» Пор.: K. Müllenhoff// ZfdA 23, 1879. — C. 168; S. Bugge, ANF 

36, 1910. — Cc. 59—60; Labuda. Sagi. — C. 101.
39 Tolkien. Saga of King Heidrek the Wise. — C. XXIII.
40 Hervarar saga, ed. Tolkien. — C. 45.
41 Див.: R. Heinzel // SWAW, 1889. — C. 499; R. Much // ZfdA 33, 

1889. — C. 6; Schütte // ANF 21, 1905. — C. 40; T. Lehr-Spławiński.
O pochodzeniu i praojczyźnie Słowian. — Poznań, 1946. — C. 62; 
Tolkien. Saga of King Heidrek the Wise, c. XXIII.

42 Tolkien. Saga of King Heidrek the Wise. — C. XXIII.
43 Heinzel // SWAW, 1889. — C. 499; Schütte // ANF 21, 1905. — 

Cc. 36, 40. Пор.: Labuda, Sagi. — C. 128; Labuda. Źródła. — C. 224, 
прим. 5; Schütte. Gotthiod und Utgard I. — C. 316.

44 У своєму виданні «Битви ґотів з гунами» Лябуда вважав, 
що сімдесят четвертий гельмінґ належить до початку пісні. — 
Źródła. — С. 202.

45 В. Nerman // Festskrift til Finnur Jónsson, 1928. — C. 210.
4* У посмертно опублікованих Notae uberiores до т. 1 його 

видання Саксона Граматика. — Kbh, 1858. — С. 240.
47 Heinzel // SBAW 114, 1887. — Cc. 490—496.
4" Heinzel // SBAW 114, 1887. — Cc. 466, 496—497, 512—513.
49 R. Much // ZfdA 33, 1889. — Cc. 1— 13.
50 H. Schück. Studier і Hervararsaga. — Uppsala, 1918.
51 Schütte // ANF 21, 1905. — Cc. 3 0 -4 5 .
52 Schütte // APS 8, 1933. — Cc. 256—261.
53 Schütte, Gotthiod und Utgard I, 1935. — Cc. 220, 226.
54 Malone // APS 6, 1932. — Cc. 328—331.
55 Malone // PMLA 40, 1925. — Cc. 807—808; пор. також: Mal

one // APS 13, 1939. — Cc. 201—214.
56 Lukman // ANO I, 1946. — Cc. 103— 120.
57 Schütte // ANO і , 1946. — Cc. 261—266.
5* Tolkien // SBVS, 14: 3, 1955 —56. — C. 155.
59 Крім «Qrvar-Odds saga», в якій викладено ті ж тексти 

самсейської поезії, що й у «Hervararsaga», ім’я Анґантір 
з ’являється в пізніших саґах про давні часи, таких як: Hślfdan-
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аг s. BrQnufostra (ed. G. Jonsson // FSN IV, cc. 300, 318), Hromundar s. 
Gripssonar (ed. G. Jonsson // FSN II, c. 407), I>orsteins s. Vikingssonar 
(ed. G. Jonsson // FSN III, cc. 58—59, 63—68) and Fridtjofs s. ins 
frcekna (ed. G. Jonsson // FSN III, cc. 82, 89, 93). •

60 Гервьор (HervQr) відома з «Hversu» та «SQrla j>attr» (ed. G. Jons
son // FSN I. — C. 375), які запозичили це ім’я з «Hervararsaga». 
Гервьор також представлена в пізній «HjalmJjes s. ok Qlvis» (ed. 
G. Jonsson // FSN IV. — Cc. 204, 211, 213—215, 230—233, 242, 243).

61 Крім «SQrla Jjattr» (ed. G. Jonsson // FSN I. — C. 375), Гейдрек 
Ульфгам (ulfhamr) згадується в «I>orsteins s. bcejarmagns» (ed. G. 
Jonsson//FSN IV. — C. 343, де його представлено сином Ґудмунда
із Ґлесісв (Godmundr a Glaesisvollu), що є очевидним запозиченням
з «Hervararsaga».

62 Тірфінґ (Tyrfingr) згадується ще лише в «Qrvar-Odds saga».
63 Див.: de Vries, ANEW. — C. 280; Holthausen, WAWN. — C. 140.
64 Див.: de Vries, ANEW. — C. 165.
65 Див.: de Vries, ANEW. — C. 241; Holthausen, WAWN. — C. 120.
66 Йордан. Ґетика. Вид. E. C. Скржинської. — M. 1960. — 

Глава 41. — С. 137.
67 Пор.: de Vries, ANEW. — С. 10; Holthausen, WAWN. — Cc. 4—5.
68 Див.: de Vries, ANEW. — Cc. 168— 169; Holthausen, WAWN. — 

C. 86.
69 Йордан. Ґетика. Вид. E. C. Скржинської. — M. 1960. — 

Глава 124. — С. 151.
70 Turville-Petre. Myth. — С. 277; пор.: Foote—Wilson, Achieve

ment, c. 55 (значення слова «audr»).
71 De Vries, ANEW. — C. 18 (під словом Au5humla).
72 1. —Berlin—Leipzig, 1917— 1923. — Cc. 22—23.
73 De Vries, ANEW. — C. 420.
74 Пор.: de Vries, ANEW. — Cc. 647, 675.
75 De Vries. Heroic Song and Heroic Legend. — London, 1963. — 

C. 227.
76 DeVries. Heroic Song and Heroic Legend. — C. 241. Див. також 

замітки M. І. Стебліна-Каменського про епічного героя, який 
зайжди мусить бути ідеальною особою, тобто персоніфікацією 
ідеї (Историческая позтика. — JI., 1978. — Сс. 154— 157).

77 Ed. U. Dronke. Poetic Edda. — Oxford, 1969. — C. 4.
78 Edda. Ed. Neckel—Kuhn. — C. 287; nop.: J. Helgason. Edda- 

digte II2, 1952. — C. 79.
79 Див.: Turville-Petre. Myth. — Cc. 150—151; de Vries. GAL II2. — 

Cc. 123— 127.



80 Пор.: AR II. — C. 114.
81 Ed. Tolkien. — C. 46.
82 Ed. Helgason. — C. 141.
83 AR I. — C. 193.
84 AR I. — C. 112.
85 Вид. Скржинської (M., 1960). — C. 147.
86 Див.: коментар Скржинської до її видання Йорданової 

«Ґетики» (Getica. — Cc. 256—257, прим. 358; пор.: сс. 207; 
243—244).

87 Heinzei // SWAW 114, 1887. — С. 482.
88 Jordanes. Getica. Вид. Скржинської, — С. 135.
89 Schütte /7 ANF 21, 1905. — С. 37; Schütte. Gotthiod und Utgard 

L — Cc. 54, 69, 224.
90 A. Johannson // APS 7, 1932. — C. 103.
91 Шаровольский. Сказание о мече Тюрфинге III. — С. 159. 

Стосовно гунського «var» див.: О. Pritsak, Ein hunnisches Wort // 
ZDMG 1041, 1954. — Cc. 124— 135.

92 Tolkien // SBVS 14, 1955—56. — C. 158, інші можливості 
див. на стор, 115.

93 Foote—Wilson. Achievement. — C. 9.
94 Heinzei // SWAW 114, 1887. — Cc. 473—474.
95 Much // ZfdA 33, 1889. — C. 5.
96 Schütte // ANF 21, 1905. — C. 30; Schütte. Gotthiod und Utgard 

I. — Cc. 225, 234—235; Schütte. Our Forefathers I. — C. 247.
97 Thietmar. Chronicon. Ed. Trillmich. — C. 254.
98 G. Langenfeit. Notes on the Anglo-Saxon Pioneers // Englische 

Studien, 66, 1931. — Cc. 161—244.
99 Rosenfeld // PBB 77, 1955. — C. 238.
100 Ed. Tolkien. — C. 52.
101 Пор.: A. von Gabain // Der Islam 29: 1, 1949. — Cc. 30—62.
102 Див.: Грушевський. Історія України-Руси. Т. І3. — Сс. 545—546.
103 Див.: Граков Б. Н. Каменское городище на Днепре. — M., 

1954; Погребова H. Н. Памятники скифо-сарматского времени в 
Северном Причерноморье. — M., 1958. — Сс. 103—247; див. 
також статтю про Кам’янське городище в «Радянській енцикло
педії історії України» (т. II. — K., 1970. — Сс. 302—303). Як 
тепер я прочитав, Ще Г. Розенфельд пов’язував Аргеймар з 
Кам’янським городищем (див. РВВ, 77, 1955. — С. 238).

104 Див.: К. Jażdżewski // Studia Historyczne. — Warszawa, 1958. — 
Cc. 57—71; J. Kostrzewski. Czemiachowska kultura // SSS I: 2, 1962.
— Cc. 296—298.
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105 Див.: Pritsak. The Polovcians and Rus’ // Archivum Eurasiae 
Medii Aevi 2, 1976 [1981]. — Cc. 279—338.

,0A R. C. Boer // ANO, 1911. — Cc. 59—60.
107 Johannson // APS, 7, 1932. — C. 101.
108 Rosenfeld // PBB 77, 1955. — C. 236.
109 Much // ZfdA 33, 1889. — C. 5.
110 Schütte / / ANF 21, 1905. — C. 39; Schütte. Gotthiod und Utgard 

I. — Cc. 75—76, 224—225, 316, 331, 335.
111 F. Altheim. Attila und die Hunnen, 1951. — C. 8; Altheim. Ge

schichte der Hunnen I, 1959. — Cc. 354—359.
112 Labuda. Sagi. — Cc. 129— 131.
1,5 G. Baesecke. Vor- und Frühgeschichte des deutschen Schrifttums

I. — Halle, 1940.— C. 177.
1,4 Heinzei // SWAW 114, 1887. — C. 469.
115 Much // ZfdA 33, 1889. — Cc. 4—6.
116 Johannson //APS 7, 1932. — C. 101.
1,7 Rosenfeld // PBB 77, 1955. — C. 236; Rosenfeld // Beiträge zur 

Namenforschung 7, 1956. — Cc. 200—203.
118 O. Maenchen-Helfen // Beiträge zur Namenforschung 10, 1959. — 

Cc. 247—250.
119 Altheim. Geschichte der Hunnen I. — Cc. 354— 359.
120 Шаровольский. Сказание о мече Тюрфинге III. — K., 1907. — 

Cc. 241—242.
121 Див. прим. 105.
122 De Vries. GAL I2. — C. 72; de Vries // ANEW. — C. 354.
123 Tolkien. Saga of King Heidrek the Wise. — C. XXIV.
124 Heiöreks Saga. Ed. Helgason. — C. 41.
125 Heiöreks Saga. Ed. Helgason. — C. 53.
126 Вони зібрані П. Градон (див.: P. Gradon. Constantine and the 

Barbarians: A Note on the Old English «Elene» // MLR 42, 1947. — 
Cc. 164— 169).

127 Cynewulf’s Elene. Ed. P. Gradon. — London, 1958. — C. 26.
128 Cynewulf’s Elene. Ed. P. Gradon. — London, 1958. — C. 28.
129 Widsith. Ed. K. Malone, 1962. — C. 24 (рядок 57); nop. c. 175.
130 Widsith. Ed. K. Malone, c. 26 (рядок 120); nop. cc. 174— 175.
1,1 L. Musset. Introduction ä la runologie. — Paris, 1965. — Cc. 378—

380; nop.: Foote—Wilson. Achievement. — Cc. 320—321.
132 De Vries. GAL I2. — C. 45.
135 Edda. Ed. Neckel—Kuhn, c. 46 = Edda/Hollander. — C. 44.
134 Hkr I (IF 26). — C. 35.
135 Snorra Edda. Ed. F. Jönsson, 1931. — C. 6.



136 Snorra Edda. Ed. F. Jónsson. — C. 186.
137 Sógubrot af fornkonungum. Ed. G. Jónsson // FSN I. — Cc. 342, 

344, 350.
138 l>attr af Ragnarssonum. Ed. G. Jónsson // FSN I. — Cc. 291, 299.
139 Hauksbók. Ed. E. Jónsson — F. Jónsson. — Kbh, 1892— 1896. — 

Cc. 155,359, 363,459, 464.
140 AR II. — C. 447.
141 Hversu Noregr byggóist. Ed. G. Jónsson // FSN II. — C. 82.
142 Halfdanar saga Brónufóstra. Ed. G. Jónsson // FSN IV. — C. 289.
143 De Vries. GAL II2. — C. 541.
144 Див.: Pritsak // HUS 1: 1, 1977. — Cc. 16— 17.
145 Ed. Tolkien. — C. 2.
146 Heióreks saga. Ed. Tolkien. — C. 3.
147 Heióreks saga. Ed. Tolkien. — C. 28.
148 Heióreks saga. Ed. Helgason. — Cc. 47—53.
149 Heióreks saga. Ed. Helgason. — Cc. 124— 128.
150 Heióreks saga. Ed. Tolkien. — C. 67.
151 Holthausen. WAWN. — C. 242; de Vries. ANEW. — C. 474.
152 Snorra Edda. Ed. F. Jónsson. — C. 6.
153 De Vries. De Wikingen in de lage landen bij den zee, 1923. — 

Cc. 19—21, 25, 29—51, 94—96, 103 та наст.
154 J. Brondsted. Vikings. — C. 46.
155 H. Jankuhn// ViertSuWG40,1953.— Cc. 193—243,особл. cc. 224— 

225; Brondsted. Vikings. — Cc. 186 — 187; nop.: S. Suchodolski. 
Początki mennictwa w Europie Środkowej i Północnej. Wrocław, 1971. — 
Cc. 7—8, 158, 227—229.

156 Qrvar-Odds saga. Ed. Boer, 1892. — Cc. 54—55.
157 De Vries. GAL II2. — C. 487.
158 De Vries. GAL II2. — C. 484.
159 Heióreks saga. Ed. J. Helgason. — C. 47.
160 Hkr I (IF 26). — C. 14.
161 Adam із Bremen. Gęsta. Ed. Trillmich. — C. 254.
162 Adam із Bremen. Gęsta. Ed. Trillmich. — C. 450 (nop. c. 155)= 

Gęsta / Tschan. — C. 135.
163 Heióreks saga. Ed. Tolkien. — Cc. 59—63.
164 Ed. J. Benediktsson (IF 1:1). — C. 25.
165 Kristni saga. Ed. G. Jónsson // islendinga sógur, I. — C. 278.
166 Jóns saga helga. Ed. G. Jónsson // Byskupa sógur II. — C. 52; 

Jóns saga helga. Ed. G. Jónsson // Byskupa sógur II. — C. 108.
167 Haukdaela J)attr. Ed. G. Jónsson // Sturlunga sógur I. — C. 94 = 

Islendinga sógur. Ed. G. Jónsson, XII. — C. 76.
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168 Logmannsannal // Annalar. Ed. G. Jonsson. — C. 83.
169 Annalar. Flat. Ed. Unger—Vigfusson III. — C. 511.
170 Пор.: de Vries. GAL I2. — Cc. 223—225; 334—351; Turville- 

Petre. Origins. — Cc. 76— 108.
171 Пор.: Bjarni Gu5nason. Um Skjoldungasogu. — Rvik, 1963. — 

Cc. 153— 162, 254—291.
172 Flat. Ed. Unger—Vigfusson III. — C. 379.
173 Byskupa sogur. Ed. Jonsson II. — C. 27; Sturlunga sogur. Ed. 

G. Jonsson I. — Cc. 92—93.
174 Ed.Vigfusson—Powell // CPB II. — C. 443.
175 Arngrimi Jonae Opera latine conscripta. Ed. J. Benediktsson I. — 

Kbh, 1950. — C. 474.
176 Arngrimi opera... Ed. Benediktsson I. — C. 353.
177 Ingo venenata potione sublatus creditur // Arngrimi opera... Ed. 

Benediktsson I. —C. 474.
178 Alfroedi Islenzk. Ed. Kr. Kalund II. — C. 57; див. також Вступ 

до видання, cc. VI—VII.
179 Arngrimi opera... Ed. Benediktsson III. — C. 264.
180 Hei5reks saga. Ed. Tolkien. — C. 62.
181 Arngrimi opera... Ed. Benediktsson I. — C. 473.
182 A. Le Roy Andrews. The Hervarar saga // Modern Philology, 

1927, 25. — C. 151.

РОЗДІЛ ОДИНАДЦЯТИЙ

1 A. Heusler. Die gelehrte Urgeschichte im altisländischen Schrift
tum // ABAW 3, 1908. — Berlin, 1908. — C. 101. Див. Додаток 2 в 
цьому томі.

2 Om Nordboernes Gudedyrkelse og Gudetro і Hedenold: En antik- 
varisk Undersogelse. — Kbh, 1878. — 139 cc.

3 Studier tillägnade Oscar Montelius. — Sthlm, 1903. — Cc. 133— 
141.

4 Див.: K. Helm. Wodan: Ausbreitung und Wanderung seines Kul
tes. — Giessen, 1946. — C. 71; E. A. Philippson. Die Genealogie 
der Götter in Germanischer Religion, Mythologie und Theologie. — 
Urbana, III, 1953. — IX+94 cc.; O. Briem. Vanir og JE sir // Studia 
Islandica, 21. — Rvik, 1963. — 80 cc.

5 A. Heusler. Gelehrte Urgeschichte, 1908. — 102 cc.
6 C. Scott Littleton. The New Comparative Mythology: An Anthro

pological Assessment of the Theories of Georges Dumezil, 2d ed. —
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Berkeley, 1973. — XV+271 cc.; Dumézil. Gods of the Ancient North
men, ed. by Einar Haugen. — Berkeley, 1973. — XLVI+157 cc. Див. 
також: de Vries. Altgermanische Religionsgeschichte, 2-ге вид., 2 томи. — 
Berlin, 1956— 1957; Turville-Petre. Myth, 1964.

7 Dumézil. Gods of the Ancient Northmen. — C. 24.
8 Dumézil. Gods of the Ancient Northmen. — C. 33.
9 Dumézil. Gods of the Ancient Northmen. — C. 13.
,0Дюмезіль спирався на такі джерела:
a) Vqluspâ21—24; б) Skâldskaparmâl (розділ 5. Прозова Едда); 

в) Ynglingasaga Сноррі Стурлуссона (розд. 1, 2, 4, 5); г) Саксон 
Граматик. Gesta Danorum, I, 7. Див.: Dumézil. Gods of the Ancient 
Northmen. — Cc. 7— 11.

11 W. Baetke. Die Gòtterlehre der Snorra-Edda. — Berlin, 1950. —
68 cc.; H. Kuhn // ZfdA 79, 1942. — Cc. 133— 166; S. Beyschlag // 
ZfdA 85, 1954. — Cc. 163— 181. Але див. також: GAL II. — C. 222; 
Turville-Petre. Myth. — Cc. 22—24.

12 ZfdA 85, 1954. — C. 181.
13 Текст SnE подано за виданням Фіннура Юнссона: Edda 

Snorra Sturlusonar. — Kbh, 1931, a Ys — за виданням Б ’ярні 
Адалб’ярнарсона: Snorri Sturluson. — Hkr I (IF 26). — Rvik, 1941. 
Англійські переклади текстів, засновані на існуючих стандартах 
перекладу, подано в бібліографічному відділі. Переклад SnE 
виконано Артуром Г. Бродером (Brodeur) (The Prose Edda by Snorri 
Sturluson. — New York, 1967. — Cc. 3— 13) та Джин І. Юнг (Young) 
(The Prose Edda of Snorri Sturluson. — Berkeley, 1965. — Cc. 23— 
29); переклад H kr— за Hkr/Hollander.

14 Класичний герой Т рор / >Top (ï>ôrr) вважався онуком
троянського царя Пріама; див.: SnE, ed. F. Jónsson. — C. 4 (=Англ. 
пер. А. Г. Бродера. — С. 6). ‘Однак як давньоскандинавський
бог (Âsa-ï>ôrr) Тор був сином Одіна (Âsa-Ôôinn, див.: Hkr I (IF
26). — С. 17) і jQrô, SnE, ed. Jónsson. — C. 17 (=SnE/Brodeur. — 
C. 22).

15 Âsgarôr hinn forni, SnE, ed. F. Jónsson. — C. 17 (=SnE/Brôdeur. — 
C. 22).

16 «Er kallat er Trôja, {>ar sem vér kqllum Tyrkland», SnE, ed. F. Jóns
son. — C. 3 (=SnE/Brodeur. — C. 6).

17 Hkr I (IF 26). — C. 11 (=Hkr/Hollander. — C. 7).
18 Див. прим. 14. Про Асів (Æsir) як пращурів давньонор- 

манських ярлів і правителів див. переклад на сс. 703—704.
19 Див. переклад на сс. 688—689. (Додаток 2).
20 Див. переклад на с. 699.
21 Див. переклад на с. 699.
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22 Нкг II (IF 27). — Ce. 109— 110.
23 Нкг I (IF 26). — C. 27. Термін «Танаїс» [Tanais] зустрічається 

лише в розд. 1 «Саґи про Інґлінгїв», Нкг I (IF 26). — С. 10.
24 Нкг I (IF 26). — Сс. 28—29.
25 Нкг I (IF 26). — С. 54.
26 Нкг I (IF 26). — С. 61. Тут також зустр. термін «Austrvegr».
27 Див. переклад на с. 694.
28 SnE, ed. Jônsson. — Ce. 5—6 (=SnE/Brodeur. — Ce. 7—8). Про 

це див.: J. Grimm. Teutonic Mythology, trans. J. S. Sttallybrass. — 
New York, repr., 1966, I. — Cc. 164— 165, 4, 1709— 1736; Heusler. 
Gelehrte Urgeschichte. — Cc. 66—70; nop.: K. Sisam // Proceedings 
of the British Academy 39, 1953. — Cc. 287—348.

29 Bede. Historia ecclesiastica gentis Anglorum, 1.15, ed. Ch. Plum
mer. — Oxford, 1896. — C. 31 = Eng. trans. L. Sherley-Price. — Ed
inburgh, 1965. — C. 56.

30 Див. переклад на cc. 694—695.
31 Див. переклад на сс. 700—701.
32 Див. переклад на с. 697.
33 Hkr I (IF 26). — Сс. 22—25 (Ys, глави 9, 10).
34 Стосовно терміна «drôtt» див.: Holthausen, WAWN. — С. 40; 

Jôhannesson, IEW. — С. 516; de Vries, ANEW. — Сс. 84— 85. 
Стосовно давньоґерм. «comitatus» див.: D. E. Queller. Political In
stitutions // One Thousand Years, 1974. — Cc. I l l ,  119.

35 Див., напр., F. Altheim. Attila und die Hunnen. — Baden-Baden, 
1951. — Cc. 137— 142.

36 De Vries, ANEW. — C. 326. Імена Герм, правителів, що
включали з ’являються в VI c t .; M. Schönfeld. Wörterbuch
der altgermanischen Personen- und Völkemamen. — Heidelberg, 1911. — 
Cc. 67—68: Cuni-gastus, Cuni-mundus. Пор.: de Vries // Saeculum 7: 3,
1956. — Cc. 289—309. Див. також c. 590.

37 Hkr I (IF 26). — Cc. 34—35.
38 Hkr / Hollander. — C. 20. Ім’я Діґґві (Dyggvi) навертає до 

*dheugh-, що відповідає ірланд. düan. IEW, c. 508. Пор.: Hand- 
wan-. — C. 225.

39 Edda, ed. Neckel—Kuhn I3, 1962. — Cc. 280—287; у прозовому 
вступі Геймдаль (Heimdallr) ідентифікується з Ріґом (Rigr, р. 280); 
про Геймдаля пор.: de Vries. Altgermanische Religionsgeschichte II2,
1957. — Cc. 238—244, та Dumézil. Gods of the Ancient Northmen. —
Cc. 126— 140. Про Rigs-Jmla див.: Dumézil. Gods of the Ancient
Northmen. — Cc. 118— 125.

40 R. Heinzel // SWAW, 114, 1887. — Cc. 473—474. Етимологія



назви «Дон»: В. И. Абаев. Историко-зтимологический словарь 
осетинского язика. — Т. 1, 1958. — Сс. 366—367.

41 Згідно з Саксоном Граматиком, першим данським пра
вителем, обраним королем був Humblus: «lecturi regem veteres 
affixis humo saxis insistere suffragiaque promere consueverant, subi- 
ectorum lapidum firmitate facti constantiam ominaturi. Quo ritu Humblus, 
decedente patre, novo patriae beneficio rex creatus...» (Gesta, ed. 01- 
rik—Raederl. — C. 10). Мабуть, не випадково, що Гумлі із «Битви 
готів з гунами» був королем гунів.

42 Cassiodorus. Variae, ed. Т. Mommsen // MGH AAXII, 1894, IX, 
25. — Cc. 291—293.

43 Йордан. Гетика. Изд. E. Ч. Скржинской. — M., 1960. — 
C. 143.

44 Helm. Wodan. — C. 45.
45 De Vries, ANEW. — C. 603; de Vries, Altgermanische Religion

sgeschichte II2. — C. 25.
46 The Burgundian Code, trans. K. F. Drew. — Philadelphia, 1972. —

C. 24.
47 The Lombard Laws, trans. K. F. Drew. — Philadelphia, 1973. —

C. 40. Пор.: Pritsak, Bulgarische Fürstenliste. — Cc. 76—77.
48 L. Schmidt. Geschichte der deutschen Stämme bis zum Ausgang der 

Völkerwanderung: [I] Die Ostgermanen. — München, 19342. — C. 30.
49 Paul the Deacon. History of the Lombards, trans. W. D. Foulke. — 

Philadelphia, 1974. — Cc. 316—317; nop.: de Vries. Altgermanische 
Religionsgeschichte II2. — Cc. 37—38.

50 Sisam // Proceedings of the British Academy 39, 1953. — C. 323.
51 Helm. Wodan. — C. 26.
52 F. Stenton. Anglo-Saxon England, 3d ed. — Oxford, 1971. — C. 100.
53 Viöbaetir viö Öläfs sögu hins helga, Flat, ed. Unger—Vigfusson

III. — Chria, 1868.— C. 246.
54 E. Wessen. Snorri Sturluson. Ynglingasaga // Nordisk Filologi, 

A. 6 .— Oslo, 1976.— C. 7.
55 F. Niedner. Snorri’s Königsbuch (Thule XIV), 2-ге вид. — Düs

seldorf-Köln, 1965, I.
56 Islendingabök. Ed. J. Benediktsson (IF 1:1). — Rvik, 1968. — C. 27. 

Лише H. J. Graf реально припускає можливість того, що «під 
тією вісткою криється.реальна подія» (Togan’aArmagan. — Istan
bul, 1950— 1955. — C. 31).

57 Heusler. Gelehrte Urgeschichte. — Cc. 81—82.
58 Heusler. Gelehrte Urgeschichte. — C. 38.
59 Heusler. Gelehrte Urgeschichte. — C. 39.
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60 Heusler. G elehrte Urgeschichte. —  C. 48; nop. cc. 6 — 7.
61 Текст із «Gesta Francorum 727» поданий A. Eckhardt-ом —- 

«Sicambria. Capitale légendaire des français en Hongrie // De Sicam- 
bria à Sans-Souci»: H istoires et légendes franco-hongroises. —  Paris, 
1943. —  Cc. 14— 15, прим. 1.

62 Heusler. Gelehrte Urgeschichte. —  C. 62.
63 Heusler. Gelehrte Urgeschichte. —  Cc. 14, 43— 44.
64 Heusler. Gelehrte Urgeschichte. —  Cc. 34— 35.
65 Heusler. G elehrte Urgeschichte. —  Cc. 36— 39.
66 Heusler. Gelehrte Urgeschichte. —  Cc. 64— 68.
67 Eckhardt. De Sicambria à Sans-Souci. —  Cc. 20— 26.
68 Gesta. Ed. Trillmich. —  C. 470.
69 C. Cahen. Pre-Ottoman Turkey. Trans. J. Jones-W illiams. —  New 

York, 1968. —  Cc. 19— 50; Speros Vryonis, Jr., The Decline o f  M edi
eval H ellenism  in Asia M inor and the Process o f Islam ization from the 
Eleventh through the Fifteenth Century. —  Berkeley, 1971. —  Cc. 80—  
96.

70 Cahen. Pre-Ottom an Turkey. —  Cc. 64— 96; Vryonis Jr., The D e
cline o f  M edieval Hellenism ... —  Cc. 96— 113.

71 Cahen. Pre-O ttom an Turkey. —  Cc. 216— 230. Пор. також : 
K. Bertau. Deutsche L iteratur im Europäischen M ittelalter I [800— 
1197]. —  M ünchen, 1972. —  P. 188.

72 Histoire anonyme de la première croisade. Ed. L. Bréhier. —  Pa
ris, 1924.

73 Ed. Gertz // SMHD II. —  Cc. 443—492, зокрема c. 488.
74 Cahen. Pre-Ottom an Turkey. —  C. 120: Cambridge M edieval H is

tory IV, pt. 1, ed. J. M. Hussey. —  C. 746.
75 Dumézil. Gods o f the Ancient Northmen. —  C. 13.
76 Див.: Pritsak // Hungaro-Turcica. —  Budapest, 1976. —  Cc. 24—

28.
77 Pritsak. Die bulgarische Fürstenliste. —  W iesbaden, 1955. —  

Cc. 35— 42, 50— 51.
78 Pritsak. Bulgarische Fürstenliste. —  C. 54.
79 Д ив., напр., V. Minorsky. Hudüd a l-‘Älam. —  London, 1937. —  

Cc. 445, 456, 458, 481. Стосовно етимології назви «äs»  (відмінної 
від давньосканд. «â ss» )  див.: Абаев. И сторико-зтимологический 
словарь осетинского язьїка. — Т.1; 1958. — С. 79— 80.

80 Taqwîm al-buldän. Ed. Reinaud та de Slane. —  Paris, 1940. —
C. 201.

81 Д ив., напр., Bernard S. Bachrach. A History o f the Alans in the 
West. —  M inneapolis, 1973.



82 political Institutions. —  One Thousand Years: Western Europe in 
the Middle Ages, ed. R. L. De Molen. —  Boston, 1974. —  C. 142.

81 Д етальніш е про це див. ч. II, т. 4 цієї праці.
84 H. Dünger. Die Saga vom Trojanischen Krieg in den B earbeitun

gen des M ittelalters und ihren antiken Quellen. —  Leipzig, 1869.
85 E. Lüthgen. Die Quellen und der historische Werth der fränki

schen Trojasage. —  Bonn, 1875; A. Eckhardt. Sicambria. —  Cc. 11 — 
52.

86 Ці формули майже дослівно повторив Карл Лисий у своїх гра
мотах: «Ex preclaro et antiquoTrojanorum sanguine nati». Див.: Troy. — 
Encyclopaedia Britannica, XXII. —  Chicago, 1966. — C. 508. Пор.: 
K. Barroux. Dagobert, roi des Francs. —  Paris, 1938; A. Giry et al. (ed.), 
Recueil des actes de Charles II le Chauve, 3 томи. —  Paris, 1943— 1955.

87 A. Joly. Benoît de Sainte-M ore et le Roman de Troie. —  Paris, 
1870— 1871; R. Jäckel. Dares Phrygius und Benoît de Ste-M ore. — 
Breslau, 1875; F. Settegast. Benoît de Ste-M ore. —  Breslau, 1876;
G. Körting. Der altfranzösische Roman de Troie. —  Paderborn, 1883.

88 Pritsak. The Igor Tale as a Historical Document // Annals o f the 
Ukrainian Academy o f Arts and Sciences in the U.S., 12, 1969— 1972. — 
Cc. 44— 61.

89 «Слово» цитується за останнім виданням Романа Якобсона 
у його Selected W ritings IV (сс. 133— 163). Числа відносяться до 
Якобсонового поділу «Слова» на вірші.

90 Див.: von See. Germanische Heldensage. —  Frankfurt am M.,
1971. —  C. 42.

91 Див. статтю  Куніка в «Mélanges Russes І». — Спб., 1851. — 
Сс. 41 9 — 421.

92 M oravcsik. Byzantinoturcica I2. —  Cc. 76— 77.
93 Hkr I (IF 26). —  C. 22 (Goöheimar, Goöheimr), c. 27 (Goöheimr); 

c. 21 (M anheimar), c. 22 (M annheimar).
94 Gotthiod und Utgard II, 1936. — Cc. 350— 352.
95 Schütte. Our Forefathers I, 1929. —  Cc. 33— 34, 159.
96 Tolkien. The Saga of King Heidrek the Wise, 1960. —  Cc. 49, 50, 53.
97 Edda Snorra Sturlusonar, ed. F. Jonsson, 1931. —  C. 135: «J)ar 

sem nv er kavllvö Danmork, en J>a var kallat Gotland»; nop. c. 186.
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РО ЗДІЛ ДВАНАДЦЯТИЙ

'T h e  Skalds. Ann Arbor, 1968. —  C. 13; пор. також : Frank. Court 
Poetry. —  Cc. 40— 49. [Див. також : M. И. Стеблин-Каменский. 
И сторическая п о з т к а .  — Ленинград, 1978].
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2 В його «Erfidrapa Haralds haröraöa». Сноррі Стурлуссон у своїй 
«Едді» (ed. Jónsson. —  Kbh, 1931. —  C. 159, №  275) зазн ачає, що 
цей кеннінґ застосовувався до візантійського імператора («Grick- 
iakonvngr»). r io p .:R . M eissner. Die Kenningar. —  C. 369; О. Ридзев- 
ська у своїй статті //  ТО ДРЛ 2. — С. 7, прим. 2 цитує цей 
кеннінґ з праці М ейсснера, не ідентифікуючи його.

3 GAL І2. — С. 93.
4Про них див.: СРВ II. — Сс. 442— 446; GAL І2. —  С. 124.
5 GAL І2. —  Сс. 155— 157; nop. Frank. Court Poetry. —  Cc. 152— 

153, 174— 177.
6 Turville-Petre. Skaldic Poetry. —  Cc. LXVI— LXVII; nop.: Frank. 

Court Poetry. —  Cc. 30— 33.
7 Turville-Petre. Skaldic Poetry. —  C. LXXIV. Про свої розш уки 

він розповів на одній із лекцій із Північних Студій, присвячених 
пам ’яті Д оротеї Кок (D oro thea Kock), що відбулася 17 березня 
1970 року в університетському коледжі в Лондоні. Пор.: О. Мо- 
berg // H istorisk Tidskrift. —  Sthlm, 1963 —  83. —  Cc. 385— 390.

8 A. Campbell. Scaldic Verse and A nglo-Saxon History. —  London, 
1971.

9 Campbell. Scaldic Verse. —  C. 3.
9a Див. також  два відомих східноскандинавських dróttkvoetts 

на камені в Карлеві (OD. — С. 381) та на коробці з Сіґтуни (O S.—  
С. 404).

10Про Браґі див.: G A L I2. —  Сс. 125— 129; Hollander. Skalds. —  
Cc. 25— 37; Frank. Court Poetry. —  Cc. 103— 105, 108— 110; Tur- 
ville-Petre. Scaldic P o e try .—  Cc. 1— 6. Див. також  cc. 2 3 0 — 231 
цього тому.

11 Kock І, с. З = Skj I. —  C. 5. О станній  рядок цієї строфи 
зберігся в кількох варіантах (див.: IF І: 1. —  С. 151, прим. 6). 
О днак ми не будемо обговорю вати їх, оскільки вони важ ать 
лиш е для дослідників давньоскандинавської л ітератури.

12 V igfùsson-York Powell. O rigines Islandicae II, 1905. —  C. 88 
(з моїми додатками).

13 Див.: GAL І2. —  Сс. 153, 131— 136; Hollander, Skalds. —  Cc. 38— 
48; H. M ageroy // KHL XX, 1976. —  Cols. 362— 363.

14 Н айновіш е видання — E. Wessen. Y nglingasaga // N ordisk 
Filologi, A. Texter 6. —  Sthlm, 1976, 76 cc. Основні дослідж ення: 
W. Akerlund. Studier över Y nglingatal.—  Lund, 1939. —  (8)+274 cc.; 
S. Beyschlag. Konungasögur. —  Kbh, 1950. —  Cc. 21— 105. «Häleyg- 
jatal»  — поетична хроніка династії Семінґів — написана для 
Г ладаярла Гакона С іґурдарсона (9 7 0 — 995 pp .), створен а за



зразком «Ynglingatal», однак ті строфи з неї, що збереглися, не 
містять інформації по Східній Європі.

15 Термін «austrvegr» пізніше почав означати «Русь».
16 Цього терміна, на ж аль, немає в жодному скальдичному 

тексті.
17 Kock І. —  С. 5, строфа 8 = Skj І, 9; 9. Hkr I (IF 26). —  С. 36 = 

Ynglinga saga, ed. A.Wessen. —  Oslo, 1976. —  C. 21.
18 Hkr/Hollander. —  C. 21. З моїми поправками.
19 A & alsysla—  ц ен тральн а  части н а  Е стон ії, ро зташ о ван а  

навпроти острова С аарем аа (Ey-Sysla).
20 В «Lexicon Poeticum» див. слово «Eysysla» (p. 116Ь) і «Sys- 

la» (с. 557Ь). П ереклад Голландера — доволі-таки вільний. Він 
точний, коли йдеться про Скандинавію, але неточний щодо Східної 
Європи, географічних назв, епітетів і т. п., які часом просто 
опущені. В цих випадках я вставляв власний дослівний переклад.

21 Kocki. —  С. 7 = Skj І. —  С. 12; nop.: Hkr I (IF 26). —  Cc. 61—
62 = Ynglinga saga, ed. Wessen. —  C. 36.

22 Hkr/Hollander. —  C. 35 (з моїми поправками).
23 Kock I. —  Cc. 7— 8 = Skj I. —  Cc. 12— 13; nop.: Hkr I (IF 26). —  

Cc. 64— 65 = Ynglinga saga, ed. Wessen. —  C. 38.
24 Hkr/Hollander. —  C. 38.
25 GAL I2. —  Cc. 171, 173.
26 Ed. F. Jónsson. —  C. 30.
27 Kock I. —  C. 40 = Skj I. —  C. 75.
28 Терм ін «Bjarmar» віднайдено в п оезії скальд ів  лиш е в 

поетичних вставках «Qrvar-Odds saga» (Kock II, group VII, стро
фа 8, рядок 3 = Skj II. — С. 299). Про цю саґу  див.: GAL II2 . — 
CC. 483— 487. Пор.: Lexicon Poeticum . — C. 49a (під гаслами 
«Bjarmar», «bjarmskr»).

29 H k r/H o llan d er. — C. 140; nop.: J. Sephton. The Saga o f  King 
Olaf Tryggvason. —  London, 1895. —  C. 44.

30 Kock I. —  C. 41 = Skj I. —  C. 76; nop.: Hkr I (IF 26). —  C. 217 
та Ólàfs saga Tryggvasonar en mesta, ed. Ó. Halldórsson I. —  C. 64.

31 Див.: GAL I2. —  Cc. 172— 173.
32 Kock I. —  C. 34 = Skj I. —  C. 62; nop.: Hkr I (IF 26). —  Cc. 158, 

159, 160 та OsTm, ed. Ó. Halldórsson. —  Cc. 26— 27.
33 Hkr/Hollander. —  Cc. 101— 102 (з моїми поправками). — Cc. 19— 

20; G. Labuda. Fragm enty II. —  C. 123.
34 Про нього див.: GAL I2 . — Cc. 186— 189; Hollander. Skalds. —  

Cc. 118— 128; Frank. Court Poetry. —  Cc. 55— 57, 81— 82, 115— 118, 
160— 163.
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35 Коск І. —  Сс. 43— 44 = Skj І. —  Сс. 81— 82.
36 Hollander. Skalds, с. 122; nop.: Turville-Petre. Scaldic Poetry. — 

Сс. 47— 48.
37 Про нього див.: G A L I2. — Сс. 158— 171; Hollander. Skalds. — 

Сс. 55— 100; Turville-Petre, Scaldic Poetry.—  Сс. 15— 41; Frank. Court 
Poetry. —  Cc. 50— 57, 76— 80, 122— 123, 136— 138, 147— 149.

38 Hollander. Skalds. —  C. 55.
39 Див. т. 2 цієї праці.
40 3 приводу визначення місця битви див. есе Gwyn Jones-a 

у вступі до його перекладу «Egils saga» (1960. — Сс. З — 9).
41 Kock І. — С. 29 = Skj І. — С. 51; nop.: E gils saga, ed.

S. Nordal (IF 2). —  C. 142 та: Frank. Court Poetry. —  Cc. 78— 80.
42 Frank. Court Poetry. —  C. 53 (з моїми поправками); Egils saga/ 

Jones. —  C. 131; nop.: Turville-Petre. Scaldic Poetry. — C. 20. Про 
історичність цих строф див.: A. Campbell. Skaldic Verse and A ng
lo-Saxon History. —  Cc. 5— 7.

43 Kock I. —  C. 28 = Skj I. —  C. 50; nop.: Egils saga, ed. S. Nordal 
(IF 2). —  C. 127.

44 Egils saga/Jones. —  C. 119.
45 Про стосунки бога Одіна з йотами (Gautar) див.: О. Briem. 

Vanir og JEsir. —  Rvik, 1963; див. також  c. 257.
46 Kock I. —  C. 24 = Skj I. —  C. 42 = Turville-Petre. Scaldic Poet

ry. —  C. 39; nop.: Egils saga, ed. S. Nordal (IF 2). —  C. 254.
47 Egils saga/Jones. —  C. 209: nop.: Turville-Petre. Scaldic Poet

ry. —  Cc. 24— 41, зокрема c. 39, та: Hollander. Skalds. —  C. 97.
48 Про цей епітет див. також: Labuda. Fragmenty II. —  С. 124, 

прим. 51.
49 Вираз «бути схожим на кобилу» вваж ався смертельною  

образою  (прим. Голландера).
50 Kock І. —  С. 89 = Skj І. —  С. 176; пор.: Hkr I (IF 26). —  С. 270.
51 Hkr/Hollander. —  С. 173 (з моїми поправками).
52 Див.: Skj І. —  С. 100.
53 Kock І. —  С. 55 = Skj І. —  С. 100.
54 СРВ II. —  С. 81 (з моїми поправками).
55 Про нього див.: GAL І2. —  Сс. 33, 177; II2. —  Сс. 49, 51, 93—

95. Пор.: Е. Рьідзевская. К варяж ском у вопросу // BAS-S, 1934, 
№  8. —  С. 620.

56 Ed. Unger—Vigfusson I. Chia, 1860. —  C. 211 (I>orleifs J)attr jar- 
laskalds). Пор.: E. Рьідзевская // BAS-S, 1934,№8. — C. 620, прим. 1.

57 Відносно терміна «Холодна Ш веція» див. с. 294 в цьому 
томі.



58 Пор.: М. Vasmer, REW III. —  Heidelberg, 1958. —  C. 41.
59 Про нього див.: GAL I2. — Cc. 173— 177; Hollander. Skalds. —

Cc. 101— 116; Frank. Court Poetry. — Cc. 60— 62, 71, 84— 85, 91,
95 97; Turville-Petre. Scaldic Poetry. —  Cc. 59— 63.

Kock I. —  C. 65 = Skj I. —  C. 122.
61 Поема складається з таких розділів: Гакон а) помщ ається 

своєму батькові; б) вируш ає в похід проти Германського імпе
ратора О ттона II (Òtta keisari) (цей похід 975 року згадується у
28 строфі); в) приносить жертви в Gautland-i; г) б ’ється з Ragn- 
fr0Òr-oM Ейрікссоном; д) знову б’ється з Раґнфрьодом; е) Гакон 
встановлює мир і відроджує культ бога Тора (I>órr). Пор.: A. E. Freu- 
denthal. Einar Skàlaglams Vellekla òfversat och forklarad (D iss). — 
Helsingfors, 1865. —  114 cc.; F. Jónsson / / ANF 7, 1891, cc. 147—  
182; H. Lie // KHL XIX, 1975. —  Cols. 640— 643.

62 Kock I. —  C. 67 = Skj I. —  C. 125; nop.: Hkr I (IF 26). —  C. 219.
63 Frank. Court Poetry. —  C. 61 (з моїми поправками); nop.: Hkr/ 

Hollander. —  C. 141, та Hollander, Skalds. —  Cc. 106— 107.
64 Kock I. —  C. 67 = Skj I. —  C. 128; nop.: Hkr I (IF 26). —  C. 246, 

та OsTm, ed. Ó. Halldórsson I. —  Cc. 102— 103.
65 Hkr/Hollander. —  C. 158 (з моїми поправками); nop.: H ollan

der. Skalds. —  C. I l l ,  та OsTm/Sephton. —  C. 66.
66 Kock I. — C. 68 = Skj I. — C. 129; nop.: Hkr I (IF 26). —  C. 257—  

258, та OsTm, ed. Ó. Halldórsson I. — C. 137.
67 Hkr/Hollander. —  C. 165 (з моїми поправками); nop.: H ollan

der. Skalds. —  C. I l l ,  та OsTm/Sephton. —  C. 84.
68 Про нього див. GAL I2. — Cc. 177— 178.
69 Kock I. —  C. 75 = Skj I. —  C. 145; nop.: Hkr I (IF 26). —  C. 286.
70 Hkr/Hollander. —  Cc. 184— 185.
71 Див.: CPB II. — C. 445; Frank. Court Poetry. —  Cc. 96, 105—  

108, 118— 119.
72 GAL I2. —  C. 204; див. фрагмент його оповіді про Х риста в: 

Snorra Edda, ed. F. Jónsson. —  C. 158, § 65.
73 CPB II. —  C. 17.
74 GAL I2. —  C. 205. Frank. Court Poetry (c. 105: «вваж ається 

найважчим зразком dróttkvcett-y»). — Cc. 106, 108, 112— 115. Спе
ціальні монографії no I>órsdrapa: К. Reichardt // PMLA 63, 1948. — 
Cc. 329— 391; V. Kiil. Eilifr Goòrùnarson’s I>órsdràpa //A N F  71, 1956. 
-—Cc. 89— 167; H. L ie //K H L XIX, 1975. — Cols. 397-^100. Пор. також: 
Turville-Petre. Myth. —  Cc. 15, 78— 79, 81, 85, 128, 134.

75 Стосовно G eiroòr/Geruthus див.: Saxo. Gesta, ed. O lrik— Raeder 
I. —  Cc. 239— 242; Turville-Petre. Myth. —  Cc. 31, 78— 81.
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76 Пор.: Lexicon Poeticum. —  C. 343a.
77 G elehrte Urgeschichte. —  Cc. 43— 45.
78 M egingjaröar —  «головний пояс». М ається  на увазі пояс 

Тора. Коли Тор підперізувався ним, його бож ественна сила (as- 
megin) подвою валася; пор.: Turville-Petre. Myth. —  C. 85.

79 Kock I. —  Cc. 76, 77, 78 = Skj I. —  Cc. 148, 149, 150; nop.: 
текст в: Snorra Edda, ed. F. Jónsson. —  Cc. 107 (№  74), 108 (№  80), 
109 (№  84).

80 П ереклад  мій; пор.: SnE/B rodeur. —  Cc. 124, 125— 126, 
127; нім. п ер ек лад  Г. Н еккеля  та Ф. Н іднера: Die jü n g ere  Edda 
(T hule XX), 4th ed. 1 9 6 6 .— C. 153 (№  74), c. 155 (№  80), c. 157 
(№  84); та короткий п ереказ англійською  в: СРВ II. — Сс. 19, 
20, 21.

81 Про нього див.: G A L I2. —  Сс. 142— 146, 151— 154; Turville- 
Petre. Scaldic Poetry. —  Cc. 42— 45; Frank. Court Poetry. —  Cc. 57— 
60, 67, 82— 84, 106— 107, 115— 117.

82 Свьолнір — одне з імен Одіна; його дружиною  була зем ля.
83 Н азва «Finnar» — «лопарі» є також  й у фрагменті поеми 

невідомого скальда X c t .: Kock І. —  С. 93 (С, строфа 3, рядок 2) 
= Skj І. —  С. 185; пор. Lexicon Poeticum . —  С. 133а. Н азв а  
«Finnmerkr» — «Фінмарк» зустрічається в: Nóregs Konungatal I, 
строф а 7 (=Kock I. —  C. 279 = Skj I. —  C. 580); про цю працю, 
написану наприкінці XII ст., див.: GAL II2. —  Сс. 46— 49.

84 Худоба, що живиться бруньками з дерев (прим. Голландера).
85 Kock І. —  С. 40 = Skj І. —  С. 74; пор.: Hkr I (IF 26). —  С. 221, 

та Fgr , ed. F. Jónsson. —  Kbh, 1902— 1903. —  C. 53.
86 Hkr/Hollander. —  C. 142; nop.: Turville-Petre. Scaldic Poetry. —  

C. 44.
87 Див.: GAL I2. —  Cc. 182— 183, 112, 178.
88 Ридзевська пише про цей похід: // КСИИМК 11. — М .— Л 

1940. — Сс. 53— 57.
89 K ock І. —  С. 101 = Skj І —  С. 201; пор.: H kr I (IF  26). —  

Сс. 166— 167, та OsTm, ed. Ó. Halldórsson II. —  C. 243.
90 H kr/ Hollander. —  C. 223; nop.: OsTm/Sephton. —  C. 402.
91 Hkr I (IF 26). —  C. 339 = Hkr/Hollander. —  C. 223.
92 Ч етвертий та восьмий рядки кож ної строфи є частинами 

реф рену (stef).
93 Kocki. —  C. 101= Skj І. — C. 201; пор.: HkrI(IF26). — Cc. 339—340.
94 Hkr/Hollander. —  Cc. 223— 224; див. вище, прим. 89.
95 Голландер перекладає «syslur» як «райони». Див. натомість 

прим, «а» Б. Адалб’ярнарсона до 153 віси (Hkr I (IF 26). —  С. 340).



96 к о с к  І. —  С. 101 = Skj І. —  С. 202.
97 Див. вищ е, прим. 90; H kr/H ollander. —  С. 224 (з моїми

поправками).
98 Про нього див.: GAL І2. —  Сс. 179— 180.
" П р о  саму цю битву і слов’ян, які брали в ній участь, див.: 

Labuda, Fragmenty II. —  Сс. 235— 259.
•о° Kock І. —  С. 102 = Sklj І. —  С. 204; nop.: Нкг I (IF 26). —  С. 365; 

Fgr, ed. F. Jonsson. —  C. 129; Oddr, OsT, ed. F. Jonsson. — Cc. 228— 229.
101 Hkr/Hollander. —  C. 240 (з моїми поправками). 
i<>2 Kock I. —  C. 102 = Skj I. —  C. 204; nop.: Hkr I (IF 26). —  C. 367, 

і OsTm, ed. O. Halldorsson II. —  C. 289.
103 Hkr/Hollander. —  C. 241; nop.: OsTm/Sephton. —  C. 431.
104 Про нього див.: GAL I2. —  Cc. 233— 237; Hollander. Skalds. — 

Cc. 128— 136; Frank. Court Poetry. —  Cc. 62— 68, 85— 88, 103— 104, 
156— 157, 163— 164, 180; Turville-Petre. Scaldic Poetry. —  Cc. 70—  
73.

105 Kock I. —  C. 81 = Skj I. —  C. 156.
106 Пор.: CPB II. —  C. 94.
107 Щодо ототож нення Holmr = Borgundarholmr (Борнгольм) 

див.: прим. Б. Адалб’ярнарсона до 119-ї віси (H krI(IF26). —  С.253); 
Lexicon Poeticum. —  С. 273b.

108 Kock I. —  C. 81 = Sklj I. —  C. 157; nop.: Hkr I (IF 26). —  C. 253; 
Fgr, ed. F. Jonsson. —  C. 110, і OsTm, ed. H alldorsson I. —  C. 111.

109 Hkr/Hollander. —  C. 163 (з моїми поправками); nop.: OsTm/ 
Sephton. —  C. 70.

1.0 Цей кеннінґ передбачає пізнішу роль О лава як короля- 
місіонера (прим. Голландера).

1.1 Kock І. —  С. 81 = Skj І. —  С. 157; пор.: Hkr I (IF 26). —  С. 255 
і OsTm, ed. 6 . Halldorsson I. —  C ; 138.

1.2 Hkr/Hollander. —  C. 164; nop.: OsTm/Sephton. —  C. 85.
1.3 Про «Erfidrapa» див.: M. Olsen // H eidersskrift til M arius Hoeg- 

stad. —  Oslo, 1925. —  Cc. 23— 33; S. A. Petersen. H allfred Van- 
draadeskjald 6 ttarssons Arvedrapa over O laf Tryggvason: En Over- 
soettelse og Tolkning. —  Kbh, 1935. —  35 cc.; Frank. Court Poetry. —  
Cc. 65— 67, 86— 88.

■'« K ock I. —  C. 82 = Skj I. —  Cc. 160— 161; nop.: O sTm , ed.
6 . Halldorsson II. —  Cc. 268— 269.

1,5 OsTm/Sephton. —  C. 418 (з моїми поправками).
116 K ock I. —  Cc. 82— 84 = Skj I. —  C. 163; nop .: O sT m , ed.

O. Halldorsson II. —  Cc. 294— 295.
117 OsTm/Sephton. —  C. 434.
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1,8 Про нього див.: GAL І2. —  Сс. 193— 195; II2. —  Сс. 351— 
353; Turville-Petre. Scaldic Poetry. —  Сс. 87— 90; Frank. Court Poet
ry. —  Cc. 161— 163, 172— 174.

119 В деяких текстах його творів назва «Gar5ariki» — «Русь» 
представлена двічі. Спеціалісти з скальдичної поезії вваж аю ть 
її вставкою  пізнішого переписувача; див.: F. Braun. Das historische 
Russland im nordischen Schrifttum des X. —  XIV. Jh // Festschrift E. 
Mogk. —  Halle, 1924. —  C. 195.

120 Про нього див.: GAL I2. —  Cc. 241— 242, 246— 248, 255— 
258; F. Paasche. Sigvat Tordssen. Et skaldeportraet // Edda, 8, 1917. — 
Cc. 57— 58; Hollander. Skalds. —  Cc. 147— 176; Turville-Petre. Scal
dic Poetry. —  Cc. 77— 78; Frank. Court Poetry. —  Cc. 33— 42, 44— 
45, 49, 67, 72— 74, 122, 123, 129— 132.

121 Д ив.: GAL I2. —  Cc. 241— 242; текст в: Kock I. —  Cc. I l l  —
113 = Skj I. —  Cc. 223— 228.

122 Про цей епітет див.: Labuda. Fragmenty II. —  C. 135.
123 Kock I. —  C. 111. = Skj I. —  C. 223; nop.: Hkr II (IF 27). — 

C. 10.
124 H k r/H o llan d er. — C. 249.
125 Про цю місцеву назву див. т. 2 цієї праці.
126 Kock І. —  С. I l l  = Skj І. —  Сс. 223— 224.
127 H kr/H o llan d er. — С. 250.
128 Kock І .— С. 112 = Skj І. —  С. 225; nop.: Hkr II (IF 27). — С. 20, 

Fgr, ed. F. Jonsson.—  C. 142, легендарна саґа про св. Олава, ed. G. Jons- 
son // Konunga sogur I. —  Rvik, 1957. —  C. 226.

129 H kr/H o llan d er. — C. 255.
130 Kock I .— C. 112 = Skj I .—  C. 225; nop.: Hkr II (IF 27). — C. 20.
131 H k r/H o llan d er. — Cc. 255— 256.
132 Про Austrfararvisur див.: N. Beckman / / ANF 39,1923. —  Cc. 321— 

332; H. Toll // NHT, 26, 1924. —  Cc. 546— 565; Toll // Edda 23, 1925. — 
Cc. 155— 158; Toll // NHT 27, 1927. — Cc. 95— 99; Toll // NHT 28, 
1929. —  Cc. 506— 519; J. Schreiner // NHT 28, 1929. —  Cc. 303— 306;
H. Patzig // ZfdA 67, 1930. —  Cc. 87— 96; F. Jonsson. Austrfararvisur. — 
Oslo, 1931; deV ries //A P S  7, 1932— 1933. —  Cc. 169— 180; H. Ellekil- 
de // APS 8, 1933— 1934. —  Cc. 182— 192; N. Beckman // ANF 50, 
1934. — Cc. 197— 217; W. van Eeden / / Neophilologus 28, 1942— 1943. — 
Cc. 228— 232; T. Edqvist // Namn och Bygd 31, 1943— 1944. —  Cc. 62— 
71; Frank. Court Poetry. —  Cc. 37, 74, 155, 158, 170.

133 GAL I2. —  C. 243.
134 Skalds. —  C. 152.
135 Skj I. —  C. 233.



'36 СРВ II. —  C. 122.
137 Див.: с. 273 та т. 2 цієї праці.
•38 К о с к І . —  С. 116 = Skj І. —  С. 237; nop.: Нкг II (IF  27). — 

С. 139.
139 Н кг/H o llan d er. — С. 338 (з моїми поправками).
140 Правдоподібно, це стосується Семінґів (клану ярла Ейріка 

та його перемож еного сина С вейна), суперників Св. О лава в 
боротьбі за норвезький престол. С хожу інтерпретацію  цього 
уривка запропонував F. Jónssony своєму виданні «Геймскрінґли» 
(Hkr, Index. —  С. 646). Пор.: прим. А далб’ярнарсона до 78 віси 
(Нкг II (IF 27).— С. 143). Голландер у своїй праці «Skalds...» (С. 158, 
прим. 26) відносить це до клану шведського короля Ейріка Сіґрселі.

141 Kock І. —  Сс. 116— 117 = Skj І. —  Сс. 238— 240; пор.: Hkr II 
(IF 27). — Сс. 142— 143.

142 H kr/Hollander. —  Сс. 339— 340; пор.: Hollander. Skalds. —  
Cc. 157— 158.

143 Kock І. — C. 117 = Skj I .— C. 240; пор.: Hkr II (IF 27). — C. 145.
144 H k r/H o llan d er. — C. 341 (з моїми поправками); nop.: Hol

lander. Skalds. —  Cc. 158— 159.
145 Див.: GAL I2. —  Cc. 99, 246, 255— 258; O. von Friesen. Sigh- 

vat skald och solform örkelsen. —  Uppsala, 1924. —  16 cc.; Frank. 
Court Poetry. —  Cc. 129— 130. Про один окремий кеннінґ з «Erfin- 
drâpa» див. с. 302.

146 K o ck i.— C. 126 = Skj І .— C. 263; nop.: Hkr II (IF 27). — C. 406.
147 Hkr/Hollander. —  C. 530.
148 Kock I. —  C. 131 = Skj I. —  C. 274; nop.: H kr III (IF 28). — 

Cc. 18— 19.
149 Hkr/Hollander. —  C. 547.
150 Kock I. —  C. 111 = Skj I. —  C.' 222, nop.: Frank. Court Poetry. — 

Cc. 167, 174— 176. П ереклад рядків 1— 2 взято з Frank (с. 175) і 
далі рядки в моєму перекладі.

151 Див.: Fôstbrœôrasaga // Flat. Ed. Unger —  Vigfûsson, II. — C. 226.
152 Д ив.: GAL I2. — C. 239.
153 Про нього див.: GAL I2. — Cc. 237— 239.
154 Інші частини твору присвячено подвигам Св. О лава в Англії 

(Лондон Брідж , К ентербері), Ф ранції (Poitou, Tourraine) та Н ор
вегії.

155 K ocki. — Сс. 137— 138 = Skj І. — С. 290; пор.: Hkr II (IF 27). — 
C. 5.

156 Hkr/Hollander. —  C. 246.
157 K ocki. — C. 138 = Skj I. — C. 291; nop.: Hkr II (IF 27). — C. 6 .

Примітки  ©Ul

26 7-142



802 Примітки

158 Hkr/Hollander. —  Сс. 246— 247.
159 Коск І. —  С. 138 = Skj І. — С. 291; nop.: Нкг II (IF 27). — С. 6
160 Hkr/Hollander. —  С. 247.
161 Коск І. — С. 138 = Skj І. — С. 291; nop.: Нкг II (IF 27). — С. 9.
162 Hkr/Hollander. —  С. 249 (з моїми поправками).
163 К оск  І. —  С. 151 = Skj І. — С. 322; nop.: Н кг II (IF 27). — 

С. 307.
164 Hkr/Hollander. —  С. 461 (з моїми поправками).
165 Інформацію про нього див. в GAL І2. —  С. 280.
166 Коск І. —  С. 182 = Skj І. —  С. 394; пор.: Нкг II (IF 27). — С. 334.
167 Hkr/Hollander. —  Сс. 478— 479 (з моїми поправками).
168 К оск І. —  С. 182 = Skj І. —  С. 395; пор.: Нкг III (IF 28). — 

С. 12, та Fgr, ed. F. Jonsson. —  Сс. 191— 192, де ці два гельмінґи 
подано у зворотному порядку.

169 Hkr/Hollander. —  С. 543 (з моїми поправками) пор.: СРВ II. — 
С. 164.

170 Про нього див.: GAL І2. —  Сс. 263— 269; J. de Vries. Uber 
Arnorr jarlaskald / / ANF 67, 1953. —  Cc. 156— 175; Hollander. Skalds. — 
Cc. 177— 178; Turville-Petre. Haraldr the Hard-Ruler and his Poets, 1968. — 
Cc. 5— 10; Turville-Petre. Scaldic Poetry. —  Cc. 93— 97.

171 Kock I. —  C. 155 = Skj I. —  C. 332; nop.: Orkneyingasaga. Ed. 
F. Gudm undsson (IF 34). — C. 54. А також : Snorri. Independent 
6 lafs saga helga (IF 27). —  C. 440.

,72Нйьорд (Njqrdr) — ім’я відомого скандинавського бож ества, 
пов’язаного, зокрем а, з морським благополуччям (він належ ав 
до роду Ванів); Ґондул (GQndul) — ім’я валькірії битви; GQndul 
N jqrdr — це кеннінґ для Роґнвальда (Rqgnvaldr).

173 O rkneyinga saga / Dasent. —  C. 39 (з моїми поправкам и); 
пор.: СРВ II. — С. 193.

174 Д ив.: GAL І2. —  Сс. 264— 266.
175 Н аданим М аґнусу  його названим батьком — князем  Русі 

Ярославом М удрим.
176 Kock І. — Сс. 155— 156 = Skj І. — С. 333.
177 Hollander. Skalds. — Сс. 183— 184.
178 У «П оетичній Едді» це було ім’я батька Ґуннара (героя 

бургундських н іф л у н ґів /н іб ел у н ґів ).
179 Kock І. —  С. 156 = Skj І. —  С. 335.
180 Hollander. Skalds. —  С. 185 (лише перший гельмінґ, з моїми 

поправками; другий гельмінґ подано в моєму перекладі).
181 Kock І. —  Сс. 156— 157 = Skj І. —  С. 335.
182 Hollander. Skalds. —  Сс. 185— 186.



183 K ock I. —  C. 157 = Skj I. —  Cc. 335— 336; nop.: Нкг III
(IF 28). —  Cc. 39— 40.

184 Hkr/Hollander, c. 560; nop.: Hollander. Skalds, c. 186.
185 Про цю битву див. у другому томі моєї праці.

Коск І. —  С. 157 = Skj І. —  С. 336.
187 Hollander. Skalds. —  C. 186. Ця гіпербола п ідтвердж ується, 

до певної міри, описом історично заф іксованої великої різанини 
вендів (прим. Голландера).

>88 Kock І. —  С. 158 = Skj І. —  С. 338; nop.: Hkr III (IF 28). —  С. 3.
189 Hkr/Hollander. —  С. 538 (з моїми поправками).
190 K ock І. —  С. 159 = Skj І. —  С. 340; пор.: M orkinsk inna, ed. 

F. Jónsson. —  Kbh, 1932. —  Cc. 37— 38.
191 П ереклад мій. Пор.: CPB II. — C. 190.
192 Kock I. — C. 159 = Skj I. —  C. 340; nop. : Hkr III (IF 28). —  C. 46, 

та M orkinskinna, ed. F. Jónsson. —  C. 38.
193 Hkr/Hollander. —  C. 563.
194 Цей епілог раніше (як, напр., в CPB II. — С. 197) включено 

до іншої поеми Арнора. «!>orfmnsdràpa» — це була поема на 
честь відомого ярла О ркнейських островів Торвіна С іґурдарсона 
(1022— 1064).

195 K ock І. —  С. 165 = Skj І. —  С. 353; пор.: Snorra  Edda. Ed. 
F. Jónsson. —  C. 159 (N 275).

196 П ереклад мій.
197 Про нього див.: GAL І2. —  С. 274.
198 K ock І. —  С. 165 = Skj І. —  Сс. 354— 355; пор .: H k r III 

(IF 28). — Cc. 63— 64.
199 H k r/H o llan d e r. — C. 574; nop. CPB II. —  C. 214.
200 Про нього див.: GAL I2. —  Cc. 279— 280.
201 Kock I. —  C. 182 = Skj I. ^ C .  396; nop.: K nytlinga saga. Ed. 

C. a f Petersens —  E. Olson. —  Kbh, 1919— 1925. —  C. 56.
202 Пор.: CPB II. — C. 219.
203 Про нього як поета див.: Hollander. Skalds. —  Cc. 197— 206, 

та: Frank. C ourt P oetry . — Cc. 28, 145, 152— 153, 178.
204 Kock I. —  C. 166 = Skj I. —  C. 356. У Orkneyinga saga. Ed. F. Guö- 

mundsson (IF 34). —  C. 53, а також : H kr III (IF 28). —  C. 69, 
цитується лиш е другий гельмінґ з цієї строфи.

205 Hollander. Skalds, с. 198; пор.: Hkr/Hollander. —  С. 576, та 
Orkneyinga saga / Dasent. —  C. 38.

206 Про нього див.: G. Storm. Harald Haardraade og Vaeringeme і de 
graeske Keiseres Tjeneste // NHT. —  2 ser. —  t .  4,1884. —  Cc. 354—-386.

207 Герд (G erör) — це бож ество або валькірія; в цілому це
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кен н інґ про ж інку, тобто Еллісів (Є лисавету  Я рославну) — 
«богиню Русі», nop.: Benedikz. Varangians. —  С. 67.

208 K ock I. —  С. 166 = Skj I. —  C. 357; nop.: M orkinskinna, ed. 
F. Jonsson. —  C.-85.

209 K ock I. —  C. 166 = Skj I. —  C. 357; nop.: M orkinskinna, ed. 
F. Jonsson. —  C. 85, Fgr, ed. F. Jonsson. —  C. 236, та Hkr III (IF 28).
C. 89.

2,0K ock  I. —  C. 166; n o p .: M o rk in sk in n a , ed. F. Jo n sso n . — 
C. 86.

2.1 H ollander. Skalds. —  Cc. 199— 200; nop.: H kr/H ollander. — 
C. 589 (переклад  четверто ї строф и). В іншому вірші (другий 
гельмінґ за №  15) Гаральд посилається на свою битву в Північній 
Африці на служ бі у В ізантії (бл. 1035 p.):

Hitt vas furr, cs fjarri Інші часи це були — далеко від моєї
fostrlandi raudk branda. батьківщини — я кров’ю забагрив мечі.
Svcrd і Serkja gardi Меч співав у містах
sqng; cnn |>at vas lgnga. сарацинів; але було те дуже давно.

(Kock І. — С. 167 = Skj І. — С. 359; пор.: Benedikz. Varangians. —  С. 61).
2.2 Про нього див.: GAL І2. —  Сс. 269— 274; Hollander. Skalds. — 

Cc. 189— 196; Turville-Petre. H araldr the Hard-Ruler and His Poets, 
1968. —  Cc. 11— 18; Turville-Petre. Scaldic Poetry. —  Cc. 97— 102; 
Frank. Court Poetry. —  Cc. 106, 114— 115, 124, 134— 135.

213 K ock I. —  C. 168 = Skj I. —  Cc. 362— 363; n o p .: H k r III 
(IF 28). —  C. 44.

2.4 Hkr/Hollander. —  C. 562.
2.5 Kock I. — C. 171 = Skj I .— C. 369; nop.: Hkr III (IF 2 8 ) .— C.68.
2.6 Hkr/Hollander. —  C. 577 (з моїми поправками).
217 Kock I. —  C. 171 = Skj I. —  C. 369; nop.: Hkr III (IF 28). —  C. 75.
2.8 П ереклад мій. Пор.: Turville-Petre. Scaldic Poetry. —  C. 98; 

H kr/Hollander. —  C. 581; Benedikz. Varangians. —  C. 61.
2.9 Kock I. —  C. 171 = Skj I. —  C. 370; див.: B enedikz. Varan

gians. —  C. 70.
220 Kock I. —  C. 171 = Skj I. —  C. 370; nop.: H kr III (IF  28). —  

Cc. 86— 87; nop.: Frank. Court Poetry. —  Cc. 134— 135.
221 Hkr/Hollander. —  C. 588 (з моїми поправками). Щ одо самих 

подій див.: Benedikz. Varangians. —  Cc. 93— 94.
222 K ock  I. —  C. 172 = Skj I. —  C. 370— 371; n o p .: H k r III 

(IF 28). — C. 92.
223 H kr/H ollander. —  C. 591 (з моїми поправкам и); пор.: СРВ

II. — С. 205.



224 з  якоїсь причини Г. Л ябуда назвав цю поему «анонімною»
і пов’язував її дату з 1031р. (Fragm enty II. —  Cc. 167— 168). ;

225 Kock I. —  Cc. 170— 171 = Skj I. —  C. 368; nop.: M orkinskinna. 
Ed. F. Jónsson. —  C. 58 (зі зворотним  зб ер еж ен н я м  порядку 
гельмінґів); Fgr, ed. F. Jónsson. —  C. 218; Hkr III (IF 28). —  C. 70.

226 Kock I. —  Cc. 170— 171 = Skj I. —  C. 3.68; nop.: M orkinskinna.
Ed. F. Jónsson. —  C. 58; Hkr III (IF 28). —  C. 70.

227 Hkr/Hollander. —  C. 578, та Benedikz. Varangians. —  C. 54.
Тут згадується похід Я рослава на поляків 1047 року; див.: ПВЛ, 
вид. Д- С. Л ихачова. І. — С. 104.

228 Kock І. —  С. 171 = Skj І. —  С. 368.
229 П ереклад мій. Пор.: СРВ II. — С. 211, та Benedikz. Varan

gians. —  C. 55.
230 Пор.: М. Rudnicki. Prasłowiańszczyzna, Lachia, Polska. —  Poznań,

1961, II. —  Cc. 248— 253. Тогочасною східнослов’янською формою 
було вже Ijax, а не /§х; див. також: Holthausen. WAWN4— C. 188.

231 Про східних вендів див. сс. 216— 217, 342
232 Про нього див.: GAL І2. —  Сс. 274— 275, та: Frank. Court 

Poetry. — Cc. 155, 159.
233 Kock I. —  C. 178 = Skj I. —  C. 385; nop.: H kr III (IF 28). — 

Cc. 69— 70.
234 Hkr/Hollander. —  C. 578; детальніш е див.: Benedikz. Varan

gians. —  C. 55.
235 Kock I. —  C. 178 = Skj I. —  C. 385; nop.: H kr III (IF 28). — 

C. 71, та Frank. Court Poetry. —  C. 159.
236 Hkr/Hollander. —  C. 579; M iklagardr—  «велике місто» — це 

скандинавська назва Константинополя; ця назва відома в «Eiriks- 
dràpa» М аркуса С к еґґ’ясона = Kock І. — С. 207 (строф а 30, 
рядок 4 = Skj І. — С. 451) та в «Geisli» Ейнара С куласона = 
Kock І. — С. 217 (строф а 53, рядок 2) = Skj І. — С. 469; пор.: 
Lexicon Poeticum. —  C. 406b, s. v.; nop.: Benedikz. Varangians. — C. 56.

237 Kock I. — C. 178 (строфа 4, рядок 6) = Skj I. — C. 386. Строфи 
двох скальдів, Bqlverkr Amórsson та Valgarör a Velli, відносяться до 
Гаральдової сицилійської експедиції, їх цитує з англ. перекладом 
Benedikz, Varangians, с. 68.

238 Kock I. —  C. 178 (строф а 5, рядок 4) = Skj I. —  C. 386.
239 Інформацію про нього див.: GAL І . — С. 277; GAL II. —  С. 65.
240 Kock І. —  С. 186 = Skj І. —  С. 405; пор. також: Morkinskinna, ed.

F. Jónsson. — C. 87; Fgr, ed. F. Jónsson. —  C. 232, та Hkr III (IF 28). —  C. 90.
241 H kr/H ollander. —  C. 590 (з  моїми поп равкам и ). У двох 

захованих строфах Stüfr-a є назви, що стосую ться паломництва
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Гаральда до С вятої Землі, напр., «Єрусалим» (К оск І. —  С. 186 
(строф а 2, рядок 4) = Skj І. —  С. 404), Jordan (Kock І. —  С. 186 
(строф а 3, рядок 4) = Skj І. — С. 404). Ці назви відомі також  з 
«Sigur5ardrapa» Einarr Skulasson-a, Kock I. —  C. 209 (строф а 4) = 
Skj I. —  C. 456.

242 Про нього див.: GAL I2. —  Cc. 275, 288.
243 Kock I. —  C. 180 = Skj I. — C. 391; nop.: Fgr, ed. F. Jonsson. — 

C. 230, та: Benedikz. Varangians. —  C. 95.
244 Kock I. —  Cc. 180— 181 = Skj I. —  C. 391; nop.: M orkinskinna, 

ed. F. Jonsson. —  Cc. 87— 88; Fgr, ed. F. Jonsson. —  C. 233, та: Hkr III 
(IF 28). —  C. 91.

245 Hkr/Hollander. —  C. 590.
246 Д ив. том другий моєї праці.
247 Син Свині — це натяк на Гаральдового батька — Сіґурда 

Гальвданарсона, якого називали s y r —  «свиня».
248 Значення імені Iaf-Ham5ir невідоме.
249 У цих віршах козляча шкура грає ту ж роль, що й «опудало» 

(відьмак) у дитячій історії (прим. Ґ. У. Д асен та).
250 Kock І. —  Сс. 185— 186 = Skj І. —  С. 403; nop.: Hemings 

Jjattr, ed. G. F. Jensen. —  Kbh, 1962. —  Cc. 38— 39.
251 O rkneyinga saga/Dasent. —  Cc. 394— 395.
252 Інформацію про нього див.: GAL I2. —  Cc. 282— 286, та 

Frank. Court Poetry. —  Cc. 46— 49, 67, 75— 76, 177.
253 Про цю драпу див.: A. Akerblom // NTF 3d ser. 11 (1901). —  

Cc. 529— 538; M agnus Olsen // Edda 15, 1921. —  Cc. 161— 169, та 
Frank. Court Poetry. —  Cc. 75, 121.

254 Див.: Kock; Ф. Ю нссон має tyrir, хоча таке слово в його 
«Lexicon Poeticum» відсутнє; у поданій цитаті з М аркуса ця форма 
виступає як гугіг  (с. 474а).

255 Kock І. — Сс. 20 4 — 205 = Skj І. — С. 445; nop.: Knytlinga 
saga, ed. С. a f  Petersens —  E. Olson. —  Cc. 165— 166.

256 П ереклад мій. Пор.: CPB II. — С. 235.
257 Kock I. —  С. 205 = Skj I. —  C. 446; nop.: K nytlinga saga, ed. 

C. a f  P etersens'—  E. Olson. —  C. 169.
258 Kock I. —  C. 206 = Skj I. —  C. 447; nop.: K nytlinga saga, ed. 

C. a f  Petersens —  E. Olson. —  Cc. 175— 176.
259 K ock I. —  C. 206 = Skj I. —  C. 447; nop.: K nytlinga saga, ed. 

C. a f  Petersens —  E. Olson. —  C. 177.
260 Kock I. —  C. 206 = Skj I. —  Cc. 448— 449; nop.: Knytlinga 

saga, ed. C. a f  Petersens —  E. Olson. —  C. 180.
261 Kock I. —  C. 206 = Skj I. —  C. 449; nop.: K nytlinga saga, ed. 

C. a f Petersens —  E. Olson. —  C. 181.



262 П ереклад мій. Пор. польський переклад останньої строфи 
Г Лябуди — Fragm enty II. — Cc. 172— 173. В інших строфах 
цього ж поета е назва Vœringjar // Kock I. —  C. 180 (строфа 4, 
рядок 4) = Skj I . —  C. 391, та Sikiley // Kock I. —  C. 180 (строф а 1, 
рядок 4) = Skj I. —  C. 390. М аркус згадує про прийом Ейріка в 
Константинополі (1103 p.), де він начебто одерж ав «півтони 
золота» від імператора: вказана строфа (т. 30) цитується з англ. 
перекладу у Benedikz. Varangians, c. 134.

263 Про нього див.: GAL І2 . —  Сс. 290— 291.
264 Hkr III (IF 28). —  C. 309 = Hkr/Hollander. —  C. 740.
265 Kock I. —  C. 231 = Skj I. —  C. 498.
266 Пор.: CPB II. — C. 263.
267 Річка поблизу Полоцька.
268 Kock I. —  C. 331 = Skj I. —  Cc. 669— 670.
269 Б ільш ість цих назв — з Північної Британії, кілька — з 

Ірландії (CPB II. — С. 615).
270 Н азва С ам ланд (Samland) у всій скан дин авській  поезії 

з ’являється лише одного разу — у поемі невідомого автора XII ст. 
як частина кеннінґу про жінку: Serkjar Samland (Kock I. —  C. 292: 
Anon. XII, c, строфа 33, рядки 3— 4 = Skj І. —  С. 600); пор.: Lexi
con Poeticum. —  C. 490а (s.v. serkr). М ож на зустріти  також  назву 
С еркланд (Serkland) для мусульманського Сходу, вклю чаю чи 
Північну Африку (Kock І. —  С. 292: Anon. XII, с, строфа 33, рядок 2 
= Skj І. —  С. 600).

271 Імена скальдів: Ґутторм  Сіндрі (бл. 950— 960), невідомий 
автор «Niövisa» бл. 980  p., Е йнар П ередзв ін  Т ер езів , Т інд 
Галлкессон, Ейольв Дада Скальд, Галлдор Нехрещений, Гальфрьод 
Важкий Скальд (Ô lâfs drapa, Ôlâfs erfidrâpa), С іґгват Тордарсон, 
Арнор Тордарсон (M agnûsdrâpahrynhent, M agnùsdrâpa drôttkvœ tt), 
Одд кікінаскальд, Торлейк Красень, Тюдольв А рнорссон, М аркус 
С к еґґ’ясон, Івар Інґімундарсон (бл. 1140).

272 Імена скальдів: Ейольв Дадаскальд (бл. 997), Гальфрьод Важкий 
Скальд, Сіґгват Тордарсон (Erfidrâpa, Visa), Б ’ярні Скальд Золотих 
Вій, Арнор Тордарсон (Rggnvaldsdmpa, Magnùsdrâpa drôttkvœtt, Er
fidrâpa Haralds haröraöa), Гаральд Суворий, Тюдольв Арнорссон, 
Больверк Арнорссон, Вальгард з Поля та М аркус С к еґґ’ясон (1103).

273 Володимер (Valdamarr) був відомий Ейольву Д адаскальду 
(бл. 1000 p .), а його онук (Володимер Ярославич) — С іґгвату 
Тордарсону (бл. 1031 p.).

274 Ярослав (Jarizleifr) відомий лиш е Тюдольву А рнорссону, 
однак ім’я Ярослава відоме в одній з пісень «Поетичної Едди» —
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G udrunarkv ida  II (с тр о ф а  19, рядок  1), яка  була н ап и сан а  
наприкінці XII ст. (GAL II2. - С. 135).

275 Д осить дивно, що назва Holm gardr (Н овгород) відсутня в 
скальдичній поезії.

276 Див. також: I>orarinn stuttfeldr (XII ст.). Frank. Court Poetry. — 
Сс. 100— 101.
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РО ЗД ІЛ  ТРИНАДЦЯТИЙ

1 Щодо написів, виконаних старшим футарком, див.: E. Н. Ап- 
tonsen. A Concise Grammar o f  the O lder Runic Inscriptions. —  Tübin
gen, 1975.

2 О. K. Jensen. The Evaluation o f  the A rchaeological Evidence// 
Varangian Problems. —  Kbh, 1970. —  C. 40.

3 Л ітературу про стилі мистецтва див. у прим. 52. Ґрунтовна 
праця з цієї тематики видана Гансом К рістіанссоном .— H. Chris- 
tiansson. Sydskandinaviskstil. —  Uppsala, 1959. Д ив. також : Foote—  
Wilson. Achievem ent. —  Cc. 286— 318.

4 Щодо термінології: kumbl, див. DR. —  Кол. 676— 677; DR Sum
mary. —  Кол. 34; E. Wessen. Södermanlands runinskrifter. — Cc. 270—  
271; R. Kinander. Smälands runinskrifter. —  C. 61; bautasteinar, див. 
S. B. F. Jansson. R unes o f  S w eden . —  Cc. 86, 111— 112; O. Nico- 
laissen // ANO, 2d ser, 12, 1897. —  Cc. 57— 74; DR. —  Кол. 998— 
999; — s t a f r , див. S. В. F. Jansson. Runes o f  Sweden. —  Cc. 106—  
107. Ф ото скепа (skep) є в праці: D.W ilson. The Vikings, 1 9 7 0 .—  
C. 48.

Д ля полегш ення ідентифікації написів використано загально
вж ивану серед рунологів абревіатуру колекцій: данський кор
пус — DR; норвезький — NYR. (Д етальніш е див. у б ібл іо
графічному вступі). Д ля ш ведських написів вж ито абревіатуру 
назв провінцій знаходж ення — G, Ög, Öl, Sm, Sö, U, Vs; цифрами 
п о зн а ч е н о  ном ер н ап и су . Ц и то ван і чоти ри  прац і, в яки х  
опубліковано збірки написів, мають таку абревіатуру: J=I. S. John
sen. Stuttruner; M=L. M usset. Introduction à la Runologie; М ел=М ель- 
никова E. A. С кандинавские рунические надписи; R = A. Rup
recht. Die ausgehende W ikingerzeit. Цифри в цій абревіатурі позна
чаю ть номери написів. Номери сторінок, які цитую ться, мають 
позначку p., pp. або с. Транслітерацію  текстів  написів набрано 
ж ирним ш рифтом; мож ливі фонологічні форми (транскрипції) 
подано курсивом.



5 Див.: DR 143 та DR Summary. —  Кол. 19.
6 Багато каменів іноземних мандрівників можуть бути кено- 

тафами. Н априклад, якийсь Topi (l>òriR) поставив своєму другові
і побратиму (fE lak a  sin) вестерґотландцю  Карлу, котрий був 
дренґом (drcengR), два камені: один («основний») знайдений на 
місці смерті Карла (Гобро, район Рандерс у П івнічній Ю тландії 
= DR 127); інший («кенотаф ») було встановлено на батьківщ ині 
загиблого воїна (на подвір’ї церкви містечка Ос [= округа Ос; 
Vg 112 = R 40]). Камінь на острові Б ерезань, навпроти гирла 
Дніпра, можна вваж ати одним із таких каменів («основним»). 
Ці основні камені, що були встановлені на території Східної 
Європи, у переваж ній більшості не збереглися, ймовірно через 
те, що це не були власне камені, а радше д ер ев ’яні стовпи 
(подібні до того, що його згадував Ібн Ф адлан у 922 p.). На 
території Східної Європи важ ко знайти підходящого каменя для 
різьблення, тому, очевидно, тут вж ивали дерево. В ідсутність 
чи незначну кількість рунічних каменів у Східній Європі можна 
пояснити ще й тим фактом, що місцеве населення ставилося до 
каменів, залиш ених іноземцями, непош тиво. Н авіть у Ш веції в 
середині XIII ст. рунічні кам ені часто  ви кори стовували  як 
будівельний матеріал. Свен Б. Ф. Янссон наприкінці 50-х відкрив 
у церкві м іста Гов (H ov) в Е стерґотлан д і вели ку  к ільк ість  
рунічних каменів у закладці фундаменту; поховальні пам ’ятники
з рунічними написами свого часу були розбиті і використані 
для будівництва. Див.: Fil Ark 9, 1962. —  Cc. 1— 39.

7 Wa-nasabQ fi waętiha [at-talli] haśabatan kablratan khadank wa- 
katabù ‘alayhà ’sma ’r-raguli w a’$ma m aliki ‘r-rQsi. Вид. А. Кова- 
лівського. — Книга Ахмеда Ибц Ф адлана. Харків, 1956, Арабськ. 
текст. — С. 313 (рук. с. 212Ь, рядки 6— 7), рос. переклад с. 146. 
Пор.: A. Liestol //Varangian Problems, Kbh, 1970. —  C. 125. В одному 
шведському написі з Ґестрікланду (бл. 1050— 1060) використані 
для датування роки правління тогочасного короля з Уппсали 
(див. с. 394).

8 Авдусин Д. А. С кандинавское погребение в Гнездове // 
В естник М осковского государственного университета, 1 9 ^ .  — 
№  1 . — С. 83.

9 Ynglinga saga, ch. 8 = Hkr 1 (IF 26). —  C. 20 = Hkr/Hollander. —  
Cc. 11— 12. Пор.: Hàvamàl, строфа 72.

10 Див. розбіж ності у датуванні «каменів Інґвара» на основі 
рунологічних критеріїв, на сс. 457, 4 6 3 — 464.

У 1959 році, досліджую чи стилі орнаментального мистецтва 
рунічних каменів вікінґівського періоду, Ганс Крістіанссон дійшов
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висновку про те, що його дослідж ення не дають ключів до більш 
певного датування. «На основі орнаменту неможливо визначити, 
як різьблення співвіднесені між собою хронологічно» (Sydskan- 
dinavisk stil. —  C. 173). Про специфіку залеж ності лінгвістичного 
датування від археологічного див. також  думки Карла М артіна 
Н ільсена (N ielsen) в його праці Om dateringen a f  de senum ordiske 
runeindskrifter. —  Kbh, 1970.

11 Див. DR Summary, кол. 7— 24.
12 Всі рунічні тексти транслітеровано з оригіналів. Реконстру

йовані форми вікінґівського періоду, зокрема імена власні, подано 
в стандартній транскрипції, загальновживаній ученими в окремих 
країнах, скаж ім о в Д анії, Норвегії, Ш веції. Д авньоісландські 
форми імен додано там, де це необхідно (позначка ON).

13 A. Norden // Fv 56,1961. —  Cc. 256—270; nop.: Vg 119; Otto von Frie
sen. Sparlösastenen. —  Sthlm, 1940; I. Lindquist. Sparlösa-stenen. —  
Lund, 1940; W. Krause // GGA, 202, 1940. —  Cc. 181— 205, та J 25.

14 Пор.: Jansson. Runinskrifter і Sverige. —  C. 42, та J 20.
15 Jan sso n . Runes o f  Sweden. — Cc. 11, 13, 14— 15.
16 Існує чимала л ітература, присвячена написам із Рьоку; у 

бібліографії подано лиш е праці, що стосую ться однієї окремої 
теми, пов’язаної з цієї працею. Основні праці з інтерпретації та 
обговорення зібраних тут пам’яток такі: О. von Friesen. Rökstenen, 
1920; О. Höfler. Der Runenstein von Rök, 1952; E. Wessen. Runstenen 
vid Röks kyrka, 1958; nop.: N. À. N ielsen. R unem e pà Rökstenen, 
1969; S. Lindqvist // ANF 82, 1967. —  Cc. 197— 242; обговорення:
O. H öfler // Anzeiger der phil.-hist. Klasse der Österreichischen A kade
m ie d. Wiss. 1954. —  Teil 4. —  Cc. 62— 93; H öfler // ANF 1963. —  
Cc. 1— 121; H öfler // ANF 81, 1966. —  Cc. 229— 254; H öfler // ANF 
90, 1975. — Cc. 92— 110; E. W essen/ / Fv 48, 1953. — Cc. 161— 177; 
W essen //  ANF 79, 1964. —  Cc. 1— 20; Wessen //A N F  81, 1966. —  
Cc. 255— 257; L. Jacobsen //A N F  76, 1961. —  Cc. 1— 50; nop.: J 22. 
Англ. переклад  див.: E. V. Gordon. An Introduction to Old Norse. 
2d ed. A. R. Taylor. —  Oxford, 1957, repr. 1974. —  Cc. 190— 191. 
Jansson. Runes o f  Sweden. —  Cc. 13— 14.

х А а  я і включив деякі уривки з рьокських написів до свого до
слідж ення, однак повний їх коментар та обговорення не входить 
безпосередньо до завдань, поставлених перед цією працею.

17 Адмони В. Г. — Сильман Т. И. // Сообщ. Гос. Зрм и таж а,
11, 1957. — Сс. 40 — 43. О сновна література: G. H 0s t / /N T S  19, 
1960. —  Сс. 418—488; W. Krause // NTS 19, 1960. —  Cc. 555— 563; 
V. Kiil // ANF 79, 1964. —  Cc. 31— 42; пор.: М ел 143 та J 30.



181. L in d q u is t// Celi 14, 1969. — Cc. 33 — 34; nop.: М ел 140.
19 E. А. М акаев // Советская археология, 1962, № 3. — Cc. 309— 

311. Пор.: М ел 141.
20 DR Summary. —  Кол. 17.
21 DR Summary. —  Кол. 17.
22 DR Summary. — Кол. 16— 21. Про королівські данські написи 

див.: L. Jacobsen. Svenskevoeldets fald, 1929; Jacobsen // Scandia 4, 
1931. —  Cc. 234— 269; Jacobsen // Scandia 8, 1935. —  Cc. 64— 79; 
Jacobsen // ÄNO, 1945. —  Cc. 104— 110; K. M. Nielsen // ÄNO, 1943. —  
Cc. 159— 167; Nielsen // ÄNO, 1946. —  Cc. 267— 275; N ielsen 11 ÄNO, 
1954. —  Cc. 252— 264; H. Jankuhn. Haithabu. 4th ed. —  Neum ünster, 
1963. —  Cc. 87— 96, 4 pis. О публіковані також  кілька дослідж ень 
данських написів як історичних дж ерел: L. F. A.Wimmer. De dan- 
ske Runemindesmoerker, I. —  Kbh, 1893; J. Steenstrup // Festskrift til 
Kristian Erslev, 1927. —  Cc. 61— 84; Jacobsen // Scandia 5, 1932. —  
Cc. 103— 147; H. A. Koefoed // Scandinavian Studies 35, 1963. —  Cc. 110—  
122.

23 J. M arkw art. O steuropäische und ostasiatische S treifzüge. —  
Leipzig, 1903. —  Cc. 309— 310, 322— 327.

24 Пор.: D R I .— Кол. 661.
25 Див.: H kr I (IF 26). — C. 116 = H k f/H o lla n d e r . — C. 75.
26 Пор.: DR Sum m ary.— Кол. 19.
27 M. Olsen // Viking Antiquities in Great Britain and Ireland 6 , 

1954. — C. 184 (A n d reas  II), c. 189 (B a llau g h ). А б р ев іа ту р а : 
M. C. — P. Kermode. M anx Crosses. —  London, 1907; В —  E. Brate. 
Runinskrifterna pä ön Man // Fv 2, 1907. —  Cc. 20— 34, 77— 95.

28 W. Krause. D er R unenstein von Pilgärds // NAWG 3, 1952. —  
Cc. 53— 68, 1 pl.

29 Стосовно термінів drcengR та poegn див.: S. Aakjaer // APS 2, 
1928. — Cc. 1— 30; K. M. N ie lse n / / Ä N O , 1945. —  C c . 111 —  121; 
R. —  Cc. 62— 67; P. G. F o o te — D. M. W ilson . A c h ie v e m e n t. —  
Cc. 105— 108; nop. L. Jacobsen // APS I, 1921. —  Cc. 235— 237.

30 Пор.: ПВЛ, вид. Л ихачова, I. — C. 142 (під 1093 p.).
31 Пор.: ПВЛ, вид. Л ихачова, І. — С. 176 (під 1097 p.).
32 Про термін fe la g i  див.: R, 69— 72, та Foote— Wilson, Viking 

Achievement. —  C. 97.
33 Про взаєм озв’язок термінів fe lag i, hempoegi (давньодан .)^/уг- 

ітап п г  (давньош вед. styrimaör) та (давньодан.) landmannr (давньо- 
швед. landmaör) д и в .: Jankuhn . H a ithabu . 4 th  ed. —  Cc. 91— 93; 
M, 155. —  Cc. 265— 268; R. —  Cc. 59— 77, 186— 187.

34 Про böndi див.: Foote— Wilson. Achievement. —  Cc. 80— 87.
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35 Про frelsisql див.: Foote— Wilson. Achievement. —  Cc. 72— 73.
36 Пор. DR I. —  Koл. 390.
37 Brendsted, Vikings. —  C. 207; Jansson, Runinskrifter і Sverige.

—  Cc. 88— 89 = Runes o f  Sweden. —  Cc. 64— 65; O. M oberg // His- 
torisk Tidskrift, 83. —  Sthlm, 1963. —  Cc. 385— 390.

38 Jansson, Runinskrifter і Sverige, c. 86 = Runes o f Sweden. —  C. 61.
39 Див. DR Summary, 1947. —  Кол. 51.
40 Ruprecht. Die ausgehende W ikingerzeit = R. — Cc. 125— 169.
41 L. E. Grandjean. De danske gotlandsfarere. — Visby, 1950.
42 Див.: E. K unik/ / В. Dorn. Каспий. — Спб., 1876. — Cc. 672— 

673.
43 Пор.: M. Olsen // NK VI, 1933. —  Cc. 83— 113.
44 Olsen // NK VI. —  C. 92.
45 Пор.: NYR V, 1960. — C. 245.
46 H kr II (IF 27). — C. 318 = H k r/H o llan d er. — C. 468.
47 Hanp., Hkr II (IF 27). —  C. 346, 386 = Hkr/Hollander. —  Cc. 488, 

516.
48 Hkr II (IF 27). — C. 163 = H k r/H o llan d er. — C. 354.
49 A. Baeksted // ANF 57, 1944. —  Cc. 266— 287; C. J. S. M ar- 

s trander//N T S , 14, 1947. —  Cc. 236— 292; nop.: F oo te-W ilson . 
Achievem ent. —  C. 307.

50 Von Friesen, ed., Runom a і Sverige. —  C. 66; nop.: Jansson, 
R uninskrifter і Sverige. —  C. 119 = R unes o f  Sw eden. —  C. 102 = 
M 151.

51 Загальні огляди: von Friesen // NK VI, 1933. — Cc. 145— 248; 
Jansson. Runinskrifter і Sverige = Runes o f  Sweden.

52 Див.: В. Salin. Studier і ornamentik // Antiqvarisk Tidskrift for 
Sverige, 11:1. —  Sthlm, 1905; B. Salin. Die altgerm anische Thierorna- 
mentik. —  Sthlm, 1904; F. Plutzar. Die Ornamentik der Runensteine. —  
Sthlm, 1924; S. Lindqvist. Yngre vikingastilar // NK XXVII, 1931. —  
Cc. 144— 179; B. Bergman. Upplandsk run- och bildstenristning. —  
Sthlm, 1948; H. Shetelig //A cta  Archeologica 19, 1948. —  Cc. 69— 113;
H. Christiansson. Sydskandinavisk stil. Uppsala, 1959. Пор: S. Gardell. 
G ravm onum ent f r k  Sveriges medeltig. —  Sthlm, 1937.

53 Щодо спеціальних досліджень шведських історичних написів 
див.: von Friesen // Fv 5, 1909. —  Cc. 57— 85, та 6,1911. —  Cc. 105—  
125; Wessen. H istoriska runinskrifter, 1960.

54 Цим написам  п р и свяч ен а  л екц ія  С. Б. Ф . Я н ссон а у 
Товаристві Північних студій в пам’ять Д оротеї Кок (Лондонський 
університет), прочитана ним 11 березня 1965 року: Swedish Vi
kings in England. —  London, 1966.



55 jansson. Runinskrifter і Sverige. —  Cc. 86— 88.
Ed. von Friesen // NK VI, 1933. —  Cc. 160— 162; nop.: Jansson. 

Runinskrifter і Sverige. —  Cc. 100— 102 = Runes of Sweden. —  Cc. 79—

80.
57 Пор. слова  рьокськи х  кам ен ів , де згадую ться  д е в ’ять 

поколінь.
58 М аґнус О льсен вваж ав, що drottkvcett був складений скаль

дом ярла Гакона (970— 995), котрого звали Vigfuss V iga-Glum s- 
son (NVAOA 1, 1956). Проте з цією тезою  важ ко погодитися в 
цілому; див. de V ries. GAL I2. — C. 124. Див. також  Frank. 
C ou rt  Poetry. — Cc. 120— 129. Стосовно англійського перекладу 
див.: DR Summary, 1947. — Кол. 65; Jansson. Runes o f  Sweden, 
cc. 124— 125, та Foote— Wilson. Achievement. —  Cc. 326— 328.

59 Про шведські написи іноземних мандрівників див.: Jansson// 
Svenska Turistforeningens Arsskrift, 1949. —  Cc. 101— 129. Jansson // 
Svenska spar і frammande land 3. —  Cc. 1— 48; Wessen // Fil Ark 6, 
1957. —  23 cc., та Ruprecht. Die ausgehende W ikingerzeit, 1958.

60 R. —  Cc. 131— 163.
61 Jansson. Swedish Vikings in England. —  Cc. 12— 14.
62 Досі опубліковано 222 написи в Готландській серії.
63 Про написи з Ардре див.: Н. Pipping. О т  runinskrifterna ра 

de nyfunna A rdre-stenarna, 1901; Brate // ANF 18, 1902. —  Cc. 132—  
141.

64 Див.: Antonsen. A Concise Grammar o f  the O lder Runic Inscrip
tions, 1975. —  №  96. —  C. 74, та М ел 121.

65 Браун Ф. А. // И звестия археологической комиссии, 23, 
1907. — Сс. 6 6 — 75; Т. J. Arne // Fv 9, 1914. —  Cc. 44—48; пор.: 
Krause // NAW G, 1952. — C. 65, та М ел 139.

66 Див.: К. Duwel. Runenkunde, 1968. —  С. 67. Див. також: В. S. Ве- 
nedikz. The Varangians o f Byzantium. — Cambridge, 1978. — Cc. 230— 
233.

67 Brate. P ireus-Lejonetsruninskrift, 1914. Англійський переклад 
див.: Gordon (Taylor). Introduction to Old Norse. —  C. 193. Згадане 
рунічне графіті, знайдене біля входу до Буколійського палацу, 
слід було б вваж ати «просто ж артам и гвардійців, котрі несли 
служ бу на цьому місці», див.: Benedikz. The Varangians o f  Byzan
tium. —  C. 233.

68 Плідним внеском до уппландської рунології та рунографії 
є праця К. В. Томпсон — С. W. Thompson. Studies in Upplandic 
Runography. Ph. D. D issertation. Harvard U niversity, 1969. До неї 
включено розділ, присвячений попереднім дослідженням (сс. 1 —

Примітки о і з
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33); добрий зразок аналізу, починаючи з Johan-a Bure (Bureus) 
(1 5 6 8 — 1652); сувора, однак вірна критика праці Брате (B rate) 
(cc. 18— 21) та ш ведського корпусу — S veriges R uninskrifter 
(cc . 2 1 — 2 3 ). Р озд іл  2, «Form ulation» (cc . 3 4 — 51) м істи ть  
структуру ш ведських написів, яка в багатьох випадках подібна 
до тієї, яку запропонував я. Проте Томпсон (і в цьому ми з нею 
розходимося в поглядах) не відділяє історичну частину написів, 
її систем а така: 1. М ем оріальна формула: ім ’я особи, на кошти 
якої зведено меморіал; акт поминання; вираз типу «в пам ’ять»; 
імена пом’янутих та їх з в ’язок з іншими; додаткове поминання; 
частина 2: молитва; частина 3: доповнення; частина 4: підпис. 
Інші розділи присвячено оформленню (сс. 52— 67), руноформам 
(сс . 6 8 — 89), о рф ограф ії та мові (сс . 9 0 — 129), техн ічн им  
м іркуванням  (сс. 130— 144), різьбярам рун чи тим, кому вони 
п р и п и су в ан і, та п ’яти  кр и тер іям  (сс . 145— 155); А см унду 
К арасуну (сс. 156— 310). Ц інність цієї праці полягає не лиш е в 
том у, що в ній розроблен і точні кри тер ії атри буц ії рун, а 
передовсім у тому, що ці критерії застосовані практично. Див. 
також: С. W. Thompson // Medieval Scandinavia 3. —  Odense, 1971. —  
Cc. 50— 62, де п о к азан о , що рунограф  А см унд К арасун  не 
ідентичний «якомусь дурному єпископові» О смунду, котрого 
згадує Адам Бременський в книзі 3, розділі 15.

69 Д анська формула засвідчена також  в Ög 60, 104, однак 
вона відсутня в написах з Sö та U.

70 Д ив., напр.: von Friesen. Runom as ljudvärden // Upplands run- 
stenar. —  Cc. 77— 89 («Tillägg I»).

71 Д ив., зокрема: F. Plutzar. Die O rnam entik der Runensteine. —  
Sthlm, 1924. Пор.: Jan sso n . B ilder pâ runstenar // R uninskrifter і 
Sverige. —  Cc. 146— 164.

72 Д и в .: von Friesen. Upplands runstenar. — Uppsala [1913]; Brate. 
Svenska runristare. — Sthlm, 1925. Пор.: Thompson. Studies in Up- 
plandic Runography.

73 За сучасними даними, 0 pir був наймайстровитіш им серед 
граверів; рунологи пов’язують з ним 70 написів, 45 із цих написів 
мають його підпис.

74 Von Friesen // NK VI, 1933. —  Cc. 208— 209.

РО ЗД ІЛ  ЧОТИРНАДЦЯТИЙ

1 Див.: S. В. F. Jansson. Om frammande (1954). —  Cc. 32— 55. 
А втор розглядає там назви, вживані стародавніми скандинавами



дЛЯ Греції, Візантії, Єрусалима, Ісландії, Данії, Норвегії, Фін
ляндії. Естонії та Латвії.

2 Подібний текст розповідав у данському напису з Борнгольма 
(DR 379) про Алварта, батька Сацура trukna[>i han uti melala 
зкфага, «що потонув за кордоном з усією командою корабля» 
(бл. 1050 p.).

3 Подібним чином лише в одному данському напису (перш а 
половина XI ст.) вж ито термін n u r  «північ». Там ідеться про 
Ацура, брата Ф аті: is n u r  uarji tuj>r і u ik iku , «він знайш ов смерть 
на півночі, будучи у вікінґівському поході» (DR 334). Власне 
назва «Норвегія» походить від давньоскандинавського norörvegr , 
«Північний шлях».

4 Див. докладніш е про це в праці Янссона (Jansson) «Swedish 
Vikings in England» (1965).

5 E. Brate в Ög. —  Cc. 104— 105.
6 Див. Y. H. Toivonen. Suomen kielen etymologinen sanakirja 1. — 

Helsinki, 1955. — Cc. 7— 8; deV ries. ANEW , 1962. — C. 1.
7 Див. von Friesen// ANF 56 (1942). — Cc. 275—290; nop. R 196.
8 Вид. Trillm ich. — C. 300.
9 Вид. Trillm ich. — Cc. 300, 358, 426, 486.
10 Вид. Trillmich. — Cc. 348, 422, 424, 430, 448, 484, 488, 490.
11 Hkr («Круг земний») II (IF 27). — C. 348.
12 Hkr II (IF 27). — C. 349.
13 Див. Jóhannesson, IEW. —  C. 19.
14 Щодо Ейста (iEistr) як особистого імені див. підрозділ «Гео

графічні назви, вжиті як імена власні»; щодо jEist-fari див. там же.
15 M ervalla, Ytterselö sn (область), Selebo hd (округ) = R 82 = 

M 85; Jansson. Svenska Utlandsfarder. — C. 12.
16 Див. S. Gardell. Gravmonument. —  Cc. 66— 77.
17 П рикм етник «scemsk» може означати також  «із Земґалії» 

(Sem gallen), тобто в нашому тексті — «земґалець».
18 Див.: von Friesen. Upplands runstenar. — Cc. 73— 76; ще Fv 7 

(1912). — Cc. 6— 19 і 234. Див. також : Jansson. R uninskrifter і 
Sverige. — Cc. 58— 59 (Eng. tran s . — Cc. 33 — 34).

19 Bönestad, Allhelgona sn, Rönö hd. Інформацію про сканди
навські поселення на р. Вента можна знайти у вид. Sturms. 
«Schwedische Kolonien in Lettland» //  Fv 44 (1949). — Cc. 2 1 4 — 
216 та карта на c. 215.

20 Див. Jansson // Fv 49 (1954). — Cc. 20— 25.
21 Sö 34 — 35: Tjuvstigen, Vagnhärads sn, Hölebo hd = R 84. Щ одо 

Sö 34 див.: Jan sso n  // Fv 49 (1954). — C. 23.

П рим іт ки  »13
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22 Після цього йдеінвокація ku[)h ia lb ian t|)a ira— «Боже, порятуй 
його душу» — і підпис різьбяра: t>uriRhiu. «Торір (l>öriR)вирізьбив». 
О с к і л ь к и  Торір вирізьбив один з написів Інґвара (U 1143), ми 
маємо відносно точну дату, бл. 1041 p., для нашого напису.

23 Про Sö 126 (Fagerlöt. Hamra sg, Rönö hd.) див.: Jan sso n  // Fv
49 (1954). — C. 24.

24 Про цей титул див. R 71.
25 Н апис з В естерйотланду, датований першою половиною

XI ст., м істить у собі таке: «Бранд звів цей камінь за Асмундом, 
своїм братом. Він [Асмунд] був убитий o tustitk i» . О станнє слово 
має різні тлум ачен н я: Р упрехт (с. 133 = R 42) вв аж ає  це 
помилкою різьбяра; він прочитує це як «ä austrvegi» — «під час 
східного походу».

26 Д ив.: Jansson // ANF 62 (1947). — Cc. 186— 195, 1 pi.
27 Цей рядок, що складається із суміші загальних і ш иф рова

них рун, розш ифрував Вессен у додатку до своєї книж ки (Sö, 
tillaeg, с. 399; nop. R. — C. 60). Той самий Торстейн купив маєток 
в Уппланді для свого сина Ерінмунда. Ерінмунд помер, і його 
батько встан овив меморіал на його честь у Веді. У напису 
згадується назва Ґарди (G aröar), «Русь» (U 209).

28 Ім’я Андрес не вж ивалося в Н орвегії до 1100 p. A L ie s te l 
// NYR IV. — С. 230.

29 О писано в «Hàkonar saga Hàkonarsonar», ed. G. Jónsson // 
«Konunga sögur III». — Rvik, 1957. — Cc. 94 — 95.

30 Von Friesen // Got Ark 6 (1934). — Cc. 46 — 49 (=R  197). 
Щодо терміна skoeiöar visi див.: Jansson. Runinskrifter i Sverige. —  
Cc. 50— 52, а також  цю книж ку, с. 426.

31 Д окладніш е див. U III. — Cc. 194— 196, та О. О. М ельни
кова // «История СССР» (1974, №  6 ). — Сс. 174— 178.

32 H o b . і л іт о п и с , в и д  А. Н. Насонов. — С. 90; пор. M. Н. Ти- 
хомиров, «Древнерусские города», 2-ге вид. — M ., 1956. — С. 123.

33 H o b . і л і т о п и с , в и д . А. Н. Насонов. — С. 365.
34 Paul Johansen. «Die K aufm annskirche im Ostgebiet» // Vorträge 

und Forschungen, ed. T. Mayer, 4. —  Lindau та Constanz, 1958. —  
Cc. 499— 525.

35 G. Turville-Petre. Origins. —  Cc. 171, 178— 179.
36 «Qui in ecclesia beati Olavi ibidem m inistrabat». («Який служ ив 

у церкві св. О лава»). A cta, ed. G ustav  S torm  // M H N . — Kria, 
1880. — C. 142.

37 G. F. Sartorius // Hansisches Urkunderbuch, ed. J. M. Lappen
berg II. — Hamburg, 1830. — C. 42.



38 H o b . і л і т о п и с , в и д . А. Н. Н асонов. —  С. 37 (С инодальний 
список) = С. 226 (Комиссионньїй список).

39 Вид. А. Н. Н асонов. — С. 57 = С. 258.
40 Вид. А. Н. Н асонов. — С. 93 = С. 334.
41 Див. S. Gardell. Gravmonument. — Cc. 66— 77.
42 M agnus O lsen // NYR I. — Cc. 154, 157.
43 NYR I. — Cc. 159— 176.
44 NYR I. — C. 154.
45 NYR I. — C. 152; давніш у інтерпретацію  Вітагольму подано 

в NYR I. — Cc. 155— 156. Це єдиний відомий норвезький напис, 
де з ’являється  термін Ґарди (Garöar).

46 Norske Oldfunn YI: «Evje-Stenen og A lstad-Stenen». — Oslo,
1933. — C. 29; див. також  M  138 і с. 275; М ел 6 .

47 // Viking 29 (1965). — Cc. 6 1 — 75.
48 Hkr I (IF 26). — Cc. 176— 177 = H k r/H o llan d e r. — C. 114.
49 Ф . А. Б р а у н // «И звестия археологической комиссии», 2 3 .— 

СПб., 1907. — Cc. 66— 75 (=R  194 = М  109).
50 Див. Metzenthin, Länder. —  Cc. 12— 13; Hkr III (IF 28). —  C. 371, 

посилання 1, і М ел 20. — Cc. 199— 200.
51 «В поисках следов варягов-викингов» // «Slavia», 8 (1 9 2 9 — 

1930). — C. 764.
52 Д ив. JI. В. Ч ерепнин (ред .). «И стория М олдавской  ССР»

І. — Кишинев, 1965. — С. 80.
53 Д етальніш е це подано в праці П ріцака «The Polovcians and 

R us’» // Archivum Eurasiae Medii Aevi 2 (1976 [1981]). — Cc. 2 7 9 — 
338.

54 Розповідь починається так:

A (Hkr, F lat) * В (O sh; nop. H .m .s.)
Sa atburör varò à Griklandi, Sa atbur))r vard a Griclandi,
t>à cr t>ar var Kirjalax |>a cr f>ar var Kirialax
konungr, at konungr fór konungr, at konungr for
hcrfcrö a Blgkumannaland. hcrfcrdir a Blgcumanna
En cr hann kom à Pczmavgllu... vgllu. Enn cr hann com a Pczina vgllu...
(H kr III [IF 28]. —  P. 371= (Ó làfs saga belga, cd. M unch—
Flat II, cd. U nger— V igfüsson. —  U nger [Кгіа, 1853]. —  P. 242=cd.
P. 380). O. A. Johnscn— J. H clgason II [O s

lo, 1941]. —  P. 633=H cilagra m anna 
sögur II, ed. U nger [Chria,
1 8 7 7 ].—  P. 175).
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Переклад:
«Це сталося в Греції за часів, коли король Кір’ялакс [Йоанн 

Комнен, 1118—1143] правив там і був у поході проти Блеку-
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м анналанду. Коли він дістався до П ецінаських рівнин...» Див. 
Н к г / H ollander. — С. 787.

55 «Варязькі» написи нещодавно витлумачив досить поверхово 
Б. Бенедікц у своїй переробці основної праці С. Бльондала (Sigfus 
Blöndal) «The Varangians o f Byzantium». — Cc. 223— 233.

56 Поле біля Уппсали, де бл. 980— 990 pp. сталася  відома 
битва між  ш ведами, очолю ваними Ейріком Е м ундарсоном , і 
данами, під проводом короля Гаральда Ґормссона, в якій шведи 
здобули перемогу.

57 Ідентичність a tu ti лиш ається проблематичною. З-поміж усіх 
запропонованих мож ливостей найпривабливіш а — це ш отланд
ський порт D undee. (Пор. Jansson, R uninskrifter і Sverige, с. 92 = 
Eng. trans. — C. 69).

58 Тут закінчується ритмізована частина напису.
59 Коментар М юссе (M usset) до цього напису (М  97. — С. 411) 

відкриває дві м ож ливості. Разом з Еріком Брате (в 1991 р.) та 
Рупрехтом  (R 61, коментар) він схиляється до думки, що тут 
м ається на увазі Борнгольм. Янссон (Runinskrifter і Sverige, с. 92; 
пор. англ. перекл., сс. 68— 69) віддає перевагу другій можливості 
М юссе: holm gang — технічном у терм ін у  для ф орм ального 
поєдинку (Jansson, English trans. — C. 69). Див. також  того самого 
автора — Svenska utlandsfarder. —  C. 45.

60 Д отепер лиш алося неможливим ідентифікувати цю геогра
фічну назву. М аґнус О льсен пов’язав її з ісландською  формою 
I>olomaida, «P to lom ais/A cre» ; див. R 74. Якщо ця теорія пра
вильна, то це — єдине візантійське місто, назва якого збереглася 
в написах. Ц ікаво, що в написах не вж ивається скандинавська 
назва для К онстантинополя — М іклаґард  (M iklagarör). М ельни
кова, одначе, прочитує цей фрагмент як uaij> tu  о |>um |>а, «і 
пізніше він помер поміж них» (М ел 106).

61 У своєму перекладі Рупрехт опускає два імені — «Скарі 
(Skäri) та Кнут (Knütr)».

62 Це мало статися  до походу Інґвара, що розпочався бл. 
1035 p., оскільки ім’я Інґвара згадується серед присутніх на 
похороні.

63 Н ове ви д ан н я  Я н ссон а  / /  Fv 53 (1 9 5 8 ) . — С с. 2 4 5 — 
2 4 6 .

64 Д ив. також  працю Янссона // Fv 49 (1954). — С. 25, і того 
самого автора — R uninskrifter і Sverige. — С. 74.

65 Нове видання Янссона // Fv 49 (1954). — Сс. 20— 25.
66 Нове видання Я нссона // Fv 49. — Сс. 19— 20.



67 Sune Lindqvist, Gotlands Bildsteine II (Sthlm, 1941 — 1942). — 
c  113; = R 191 = M  91.

є8 Розташ ованому на данському острові М ен.
69 П равильна форма — gulli.
70 Пор. Jansson, En bok om M älarlandskapen, 86, і того самого 

автора — Runinskrifter і Sverige. — Cc. 4 6 — 48.
71 Реконструкція В ессена.
72 Див. також  Jansson, Runinskrifter і Sverige. — C. 74.
73 Щ одо мармурового лева, якого венеціанці привезли з П ірея 

1687 р. як військову здобич, див. Jansson. Svenska utlandsfärder, 
c. 46, і Benedikz. The Varangians o f Byzantium. —  Cc. 230— 233, a 
також  цей том. — C. 387.

74 Типово, що в давньоскандинавських текстах, напр., Land- 
nam abók’ Heim skringla та в ісландських родинних саґах , ніколи 
не зустрічається ім ’я Ейст (E istr), у той час як ім ’я Ф інн (Finnr) 
трапляється часто. Щодо обох імен див. Assar Janzén // NK V II.—  
Cc. 56 і 131; пор. також  ком ентарі в U II. — С. 282; U IV. — 
С. 603 (Æ istr), і Sö. —  Сс. 163— 164 (Finnr).

75 Finnr- як перший елем ент складних імен був пош ирений у 
ш ведських написах  (зокрем а, Finn-G œ iR R , F inn-H œ iôr і Finn- 
Viör).

76 Див. U II. — C. 282.
77 Див. Sö. —  C. 16.
78 Див. Sö. —  C. 157; див. також  M agnus Lundgren, Erik Brate, 

E. H. Lind. Svenska personnam n frän m edeltiden. —  Uppsala, 1892—  
1934. —  C. 299.

79 Про це ім’я див. Ög. —  C. 110, і M. Lundgren et al., Svenska 
personnamn. —  C. 303.

80 Про це ім’я див. Sö. —  Cc. 294— 296.
81 U II. —  C. 242.
82 Подробиці наведено в коментарі до U 320, 419 і 445.
83 Пор. коментар U IV: 1. — С. 295.
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РО ЗД ІЛ  П ’ЯТНАДЦЯТИЙ

1 З г ідн о  із зак о н ам и  У п п лан ду , Іід  о зн а ч а в  « д р у ж и н а  
правителя» (пор. R. — Сс. 80— 81).

2 Ц я вказівка, не засвідчена в написах U, часто зустрічається  
в написах з Й отланду, зокрема в V g 8 , 59, 62, 73, 74, 101, 102, 
103, 108, 113, 115, 137, 150, 151, 152, 155, 157, 158; пор. Sm 35
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і 37 та Ög 200. Щ одо термінів pcegrt і drcengR див. R. — Сс. 62—
65 і Foote— Wilson, Achievement. — Сс. 105— 108.

3 Пор. R. — Сс. 8 0 — 81, де йдеться про термін годг у законах 
У ппланду.

4 Про варязькі кораблі див. Foote— Wilson, A chievem ent. — 
Сс. 22 3 — 256.

5 The Age o f  the Vikings. —  London, 1962. —  C. 80.
6 Також  на узбереж ж і Норвегії (Ü 258).
7 Пор. спеціальне дослідж ення С. Л індквіста (Sune Lindqvist) 

// N ordiska arkeologm ötet і Stockholm (1922). — Сс. 123— 141, а 
також  публікацію написів із Täby Янссона в Täby hem bygds- 
förenings skriftserie n:l, Runristningar і Täby köping. —  Täby, 1955. —  
Cc. 2— 71. Див. також  коментар Вессена в U І стосовно №  U 142.

8 Див. U І. — С. 249.
9 Д ив. працю Янссона // Fv 54 (1959). — Сс. 250— 252.
10 Н апис, ідентичний за змістом U 164, був знову відкритий 

1958 р. у церкві Ф рести, Уппланд, і опублікований Янссоном // 
Fv 54 (1959). — Сс. 250— 253. У «The Runes o f  Sweden» (c. 105) 
Янссон пише: «М іж іншим, можна помітити, що в твердж енні 
Я рлабанкі про те, що він володіє цілим районом, м іститься 
сер й о зн е , але зн ачущ е п ер еб іл ьш ен н я . Н асп равд і він був, 
очевидно, королівським  bryti чи призначеним  управляю чим  
району В аллентуна і, мабуть, саме тому називав себе Jarla- 
banke. Так чи так, слушно припустити, що він був керівником 
асам блеї, її закономовцем». На мою думку, Янссон недооцінює 
розмір статків Я рлабанкі.

11 U 100, 101, 104, 112, 127, 133, 135, 136, 140, 141, 142, 
143, 147, 148, 149, 150, 151, 160, 161, 164, 165, 212, 225, 226, 
261, 309, 310, 328, 336, 343, 344.

12 3 того місця, де було зведено меморіальний камінь на 
його ч ес т ь , м ож н а зр о б и ти  в и сн о в о к , що Я р л а б а н к і м ав 
успадкувати Бробю (ВгоЬу) від свого батька.

13 У свою чергу, Інґіф аст, Ейстейн і Свейн, сини Ейстейна, 
звели камінь за їхнім батьком, але вказівка про те, де він помер, 
відсутня (U 135).

14 Пор. Wessen. Historiska runinskrifter. —  Sthlm, 1960. —  C. 39.
15 Пор. c. 432 цієї праці.
16 С кьоґлар -Т ості (Skqglar-T östi) був відомим ш ведським  

вікінґом  і батьком  С іґрід С торрада (S igriör storräöa) «Ч есто
лю бної». Ц я ж ін ка була друж иною  двох провідних скан ди 
н авськ и х  п р ави тел ів  друго ї половини X ст ., ш веда Е йріка



Переможного (957— 995) і дана Свейна Вилобородого (9 9 5 — 
1014). Її прихильності також  невдало домагався син Володимира 
Великого, Всеволод Волинський. Щодо Тості див. Snorri, Hkr I 
(IF 26). — Cc. 215, 287, 341; Hkr II (IF 27). — Cc. 433, 435, 
438.

17 Торкілл Струт (l>orkill Strüt —  «Високий») Гаральдссон інн 
гаві (Haraldsson innhäv i) був ватаж ком йомсвікінґів і легендарною 
постаттю. Див. Snorri, Hkr I (IF 26). —  Cc. 272, 274; Hkr II (IF 27). —  
Cc. 12, 54, 333. [Hävi —  це одне з імен Одіна, власне «високий», 
див. J. de Vries, ANEW . — C. 215].

18 Це була остання й найбільша данина з Англії, що її заплатив 
Кнут своєму війську, яке поверталося. Д руг і magR  («родич з 
чоловікового боку після одруження») Ульва з Боррести був інший 
Ульв — Ульв із Скальгамри (Skalhàm ra) з Рісбюле (обл. Тебю ). 
Ульв із Боррести переж ив свого друга і встановив камінь на 
його честь у того на батьківщ ині (U 161). Ульв із Скальгамри 
був одружений із кузиною свого друга, Ґюрід (G yriör), дочкою 
Онема (ÖnaemR) з Боррести (U 160, 100, 226, 328). У них було 
чотири сини: У львкетілл /У львкелл  (Ulfkaetill/Ulfkell) [U 160, 225], 
який помер молодим; Арнкелл (Amkell) [U 225]; Ґюї (Gyi) [U 160, 
100, 225] і Уні (U ni) [U 160]. Окрім того, була дочка, Голмдіс 
(Holmdls), яка також  померла молодою [U 100]. На честь Ульва
із С кальгамри було встановлено чотири камені, два в Рісбю ле 
(один — його другом, Ульвом з Боррести, U 161, а другий — 
його трьома синами, Ульвкеллом, Ґюї та Уні, U 160), та два в 
Беллсті (Balista) (обл. В аллентуна), встановлені його жінкою 
(U 226) — Беллста, вочевидь, була її власністю  — та трьома 
синами, У львкеллом, Арнкеллом і Ґюї (U 225). На честь свого 
батька сини збудували місце -для тінґу і наказали  різьбяреві, 
Ґуннару, викарбувати такі хвалебні слова у вірш ованій формі:

Примітки  oz i

[m]unu iki mirki Не відшукати меморіалу
maiRi иіфа могутнішого за той,
Jjan ulfs suniR що його сини Ульва
iftiR kir [j>u] встановили за ним,
[snial]iR suinaR заповзяті молодці,
at sin fa|)ur. за своїм батьком. Ш 225).

ristu stina Вони встановили камені
uk staf uan й звели стелу,
uk in mikla чудову стелу
at iartiknum як знак пошани.
uk кигфі Так само й Ґюрід
kas at uiri кохала свого чоловіка,
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|)u mon і krati тож її жалобна пісня
kiatit lata. збереже про нього пам’ять. (U 226).

Ц ей п ереклад  після праці Я нссона «Runes o f  Sw eden». —- 
C. 103.

19 Ґудлауґ згадує також себе на камені в церкві в Тебю (U 133): 
au k  a t sik  sialfa.

20 Камінь, вочевидь, було різьблено різьбярем рун Фотом (Fötr, 
див. R 135), і його можна датувати часом відразу після 1050 р.

21 Н апис з Гарґа (обл. Сконела [Skânela], U 310) вказує на 
те, що Ф астві (Fastvî) була першою дружиною Інґвара: e s trig  
lit b ro  k ia ra  eftiR  ik u a r  b on tà  sin au k  a t ra k n u a lt  sun bans, «Естрід 
побудувала міст у пам ’ять про свого чоловіка Інґвара та його 
сина Раґнвальда». Якби Раґнвальд  був і її сином, Астрід тоді 
написала б sun [>aiRa, «їхнього сина» (див. U 346, 356), тож 
Р аґн вальд  мав бути сином перш ої друж ини Інґвара.

22 П оряд з цим є прозовий напис Раґнвальда (U 112 A): rah - 
n u a ltr  lit r is ta  ru n a r  efR fastu i m ojju r sina onem s to tR . to  і aij>i, 
ku[> h ia lb i a n t hena, «Раґнвальд наказав вирізьбити ці руни в 
п ам ’ять про Ф аств і, його м атір, котра була дочкою  О нем а 
(Ônæm R). Вона померла в Еді. Бож е, порятуй її душу».

23 «Класичні» тексти ПВЛ (Л аврентіївський, Іпатіївський) не 
наводять жодного свідчення про участь варягів у поході 1043 ро
ку; ці факти збереглися в літописах, що походять від так званого 
«Поліхрона» 1418 p.: Софійський І (П С РЛ  [1925]. — Сс. 128— 
129); H ob. IV (П С РЛ  IV2 [1915]. — Сс. 115— 116) та інші.

24 Scylices— Cedrenus. Synopsis, ed. Im m anuel Bekker (C SH B  
XXXV). — Bonn, 1839. — C. 551.

25 Т екст напису: ik ifastr lit raisa stain uk bro kera eftiR iarlabaka 
fa |)ur s[in, uk  sun io]runa, uk  ketilau lit a t bontà sin. ybir risti, «Інґіфаст 
наказав  встановити камінь і збудувати міст у пам ’ять про Ярла- 
банкі, свого батька і сина Йорун (І0гйп);Кетільой (K ætiley) також  
н аказала  [встановити камінь і збудувати міст] у пам ’ять про 
свого чоловіка; Епір (0 p iR ) вирізьбив [цей напис]».

26 М ож е бути, що він загинув під час трагічного походу 
Володимира Я рославича на Константинополь у 1043 р.

27 Щ одо інформації про нього див. von Friesen. Upplands run- 
stenar. — Uppsala, 1913. — Cc. 38— 39; див. того самого автора 
«Runorna» // NK VI (1933). — Cc. 211— 212; див. також  дані у 
примітці до U 173 (=U  І. — С. 268).

28 L 1049. Пор. Brate. Svenska runristare. — C. 28. Див. Jans-



son. Runinskrifter і Sverige. — Sthlm, 1963. — C. 60; щодо підпису. 
Пор. Jansson. Runes o f  Sweden. — C. 36.

29 Існує деяка непевність щодо значення терміна lan k  Ians;
пор. R 187 * М ел 15

30 Другий sin — це наслідок д іттограф ії (повторення при
переписуванні).

31 Heinrici. Chronicon Livoniae, ed. L. Arbusov and A. Bauer. — 
Darmstadt, 1959. Index. — C. 349. Пор. Saks. Aestii. — M ontreal, 
I960. Index. — C. 291 c, s, v.

32 Див. статтю U 1158 (=U  IV. — C. 603) щодо інших випадків, 
де засвідчено це ім’я. Якщо цей Ейст був дорослим на час смерті 
його батька (1050-ті чи 1060-ті роки), то мав народитися десь 
на початку 1040-х.

33 U 356. Ідентичний напис можна знайти в церкві у Фрьо- 
сунді, до якої належ ало село Енґбю (=  U 346).

34 Його було призначено єпископом як для Західного, так і 
для Східного Й отланду (Götland); резиденція його була в Скарі. 
Д іяльність його припадає на роки між 1051-м і 1064-м. Див. 
Адам Бременський, Gesta, ed. Trillm ich. — Cc. 344, прим. 64; 
428, 429 і прим. 325.

35 «A quodam Polaniae archiepiscopo» («Якимсь архієпископом 
Полянії») (Адам Бременський. Gesta, ed. Trillmich. — C. 334, рядок 3). 
Учені розходяться в цьому моменті: одні вваж аю ть, що при
значеним єпархом був Арон з Колонії (діяв бл. 1049— 1059 p.), 
польський архієпископ, чия резиденція була в Кракові. Д ив., 
наприклад, Karolina Lanckorońska. Studies on the Rom an-Slavonic 
Rite in Poland. — Rome, 1961. — C. 59; про Арона nop. Anna 
Czudowska, «Aron». — SSS I (1961). — C. 49b. Вернер Тріллміх, 
видавець Адама Б рем енського , вваж ає , що тут ідеться про 
єпископа з Гнєзно Стефана І (1038— 1058); Gesta. — С. 343, прим. 61. 
Інші вчені вваж аю ть, що тут м ається  на увазі архієпи скоп  
східних полян, тобто Київський митрополит. Д ив. Toni Schmid. 
Sveriges-kristnande. — Uppsala, 1934. — C. 61, і M atts Dreijer. 
Häuptlinge, Kaufleute und Missionare im Norden vor Tausend Jahren. — 
M ariehamn, 1960. —  C. 153. Такий погляд найвірогідніший. Н авряд 
чи польський арх ієпи скоп , чия церква, п о в ’язан а  з Римом, 
переж ивала на той час своє відродж ення, міг висвячувати «єре
тика». 1051 року Я рослав зробив Ілар іона н езал еж н и м  від 
В ізантії митрополитом, і тільки власне Іларіон міг у будь-якому 
випадку висвятити Осмунда на єпископа, незалеж ного і від Риму, 
і від Візантії.

Примітки о23
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М и можемо також  пригадати, що Осмунд був двоюрідним 
братом норвезького єпископа С іґу р д а /С іґаф р ід а  (Адам Б рем ен
ський. Gesta, кн. IV, § 34. — Zusatz А 3 = с. 480), який був 
тісно пов’язаний з Олавом Святим, а 1028 року, після вигнання 
О лава  С вятого , п еребував  у засл ан н і в Ш веції. Не мож на 
виклю чати м ож ливість, що Осмунд, двоюрідний брат Сіґурда, 
був при дворі Я рослава разом з вигнаним Олавом Святим. Про 
єпископа Сігурда див. Snorri. Hkr II (IF 27). — Сс. 184, 187, 
205. О скільки шведський король Em undr gamli («старий») був 
братом Ярославової дружини Інґіґерди, незалеж ність у церковних 
справах двох свояків не могла бути випадковою. Пор. Otto Janse 
// Fv 53 (1958). — Сс. 118— 124.

36 Ф інський термін kainulaiset був п ерекладен и й  скан ди 
навами як K venlatid  (див. M etzenthin. — Сс. 60— 61). Народна 
етимологія поясню є цей термін як похідне від скандинавського 
слова *kw eno , «жінка». Це служ ило підставою для віри в те, 
що на східному березі Ботнійської затоки леж ала terra femi- 
narum, Am azonae; саму затоку  називали  C w ensea (як  короля 
Альфреда; = фінське К аіпип тегі, пор. D reijer. Häuptlinge. — 
Сс. 64— 65). У давньоруських дж ерелах  їх називали каянами; 
див. також  «каяно море», «Ботнійська затока» у тексті угоди, 
укладеної в Н етеборгу (N öteborg) 1323 року.

37 Адам Бременський. Gesta, ed. Trillm ich. — Сс. 345, 346, 
456; Schol. 123 (119).

38 Д ив., приміром, ісландські літописи: Islandske A nnaler in- 
dtil 1578, ed. Storm. — Chria, 1888, під p. 1056 (або 1057): «oaulld 
і kristni» (А Неп, під p. 1057. — C. 58), «oqlld» (A Reg, під p. 1056. — C. 
108), «Oaulldonnur» (ALQg, під p. 1056. — C. 250b), «oaulld» (A G ott, 
під p. 1056. — C. 318), «Oalldarairmikid» (AOdd, під p. 1056. — C. 470).

39 Видавці літописів віднесли це слово до географічних термі
нів, але поза будь-яким сумнівом ми маємо тут давньоруську 
назву осЬк, «засіка»; військове укріплення в лісі, зроблене з 
повалених дерев і кілків (див. И. И. С резневский. М атериальї. —
II. — С. 754, sub voce).

40 Е квівалентний давньоестонський термін був *keden p äh , 
пор. Saks. Aestii. — Сс. 56, 276.

41 Сюди ввійш ли такі літописи: Софійський (с. 131); Нов- 
городськ. IV (П С РЛ . — IV: 1. — С. 118); H ob. V (П СРЛ IV:2. — 
С. 1 2 2 ); М о с к о в с ь к . [XV с т .]  (П С Р Л  XXV. — С. 3 7 9 ); 
В оскресенськ. (П С РЛ  VII. — С. 333); Н иконівськ. (П С РЛ  IX.
— С. 86); Тверськ. (П С РЛ  XV. — С. 152).



42 Див. Л ихачов. ПВЛ II. — С. 390.
43 у  тексті Татіщ ева ім’я О стромира було помилково прочи

тане як Стромил- (И стория российская. — IV, 1964. — С. 152).
44 Соф. І (ПСРЛ, V: 1.— С. 132); Hob. І (Ком., изд. А. Н. На- 

сонов. — С. 183); H ob. IV (П С РЛ , IV: 1. — С. 120); H ob. V 
(ПСРЛ, IV:2. — С. 124); М оск. (П С РЛ , XXV. — С. 380); Воскр. 
(ПСРЛ, VII. — С. 333); Татищев, И стория российская. — IV. — 
С 153; Псков. І (ПСРЛ, IV. — С. 176); Никон. (ПСРЛ, IX. — С. 92); 
Львов. (П С РЛ , XX: 1. — С. 158); Твер. (П С РЛ , XV. — С. 153).

45 Закладанню Ю р’єва передував успішний похід Ярослава проти 
чуді (ПВЛ, під р. 1030). Ч ерез одинадцять років Володимир 
Ярославич бився в Тавастланді (=Ям), і хоча літописи приписують 
йому перемогу, загалом похід насправді завершився крахом. Жахливий 
мор звалив коней: «І коли коні ще дихали, із них уже здирали шкури
— такий був мор на коней!» (ПВЛ, під р. 1042).

46 Там нічого нема, що вказувало б на зіткнення інтересів 
правителя шведів (Уппланду) і правителя Новгорода Великого.

47 У такому гіпотетичному становищ і ми можемо датувати 
камінь L 1049 роком 1043-м, а камені U 518 і 1158— 1060-м. 
Ормейр (OrmaeiRR) і О рмульв (Orm ulfR), за таким гіпотетичним 
припущенням, мали померти під час невдалого походу Воло
димира Я рославича на К онстантинополь (1043), а Ф рейґейр  
(FroygaeiRR), за яким справляли ж алобу сини (які, вочевидь, 
були дорослі), мабуть, помер під час походу Ізяслава 1060 р.

Примітки öz:>

РОЗДІЛ Ш ІСТНАДЦЯТИЙ

1 сьлЬп. Це слово призвело певною мірою до неправильного 
прочитання тексту. Тривалий час між ученими точилися дискусії, 
чи це сь лЬп, чи сьлЬп.

2“ 3 «Стандартний» текст ПВЛ, тобто Л аврентіївський список 
(П СРЛ. — І2. — Кол. 147— 148) і /а б о  Іпатіївський список (П С РЛ . 
— II2.— Кол. 135— 136) постає дещо скороченим у порівнянні з 
текстом, що зберігся в тих літописах, що спиралися на так 
званий «Поліхрон» 1418 р. (Софійський список І, Н овгородський 
IV, М о ск о в сь к и й  1479 р. [пор. П С Р Л .— X X V .— С. 375 ]; 
В оскресен ськи й  тощ о). Т екст м іж  зірочкою  і прим іткою  2 
відсутній у стандартних текстах  ПВЛ. Про його дійсність див. 
Л ихачов, П В Л .— II. — M .— Л ., 1950. — С. 371.

4 Braun, «Das historische Russland». —  C. 160.
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5 Л ітературу цитовано під номерами написів, U 617 і Sm 76; 
див. також Jansson. Runinskrifter і Sverige. —  Сс. 92— 93 (Eng. trans. —- 
Сс. 69— 70; 58— 59); того самого автора: Swedish Vikings in En
gland. —  London, 1966. —  C. 17; див. також  von Friesen // NK VI 
(1933). —  Cc. 179— 180; Arndt Ruprecht. Die ausgehende W ikingerzeit 
(1958), №  48, та екскурс, сс. 113— 124; L. M usset. Introduction a la 
runologie, №  62.

6 Згідно з Рупрехтом  ( = R. —  C. 163), Гакон ярл був старш ий 
ч лен  ш в ед сь к о го  й о м ен сь к о го  к л ан у  (G ro ssb au em sip p e ) з 
місцевості Бро. Він народився приблизно між 960-м і 980 роками; 
його син А ссур та А ссурова ж інка народилися приблизно між 
985-м та 1000 роками.

7 // M eddelanden fran N orra Sm&land fornm innesforening 6 . — 
Jonkoping, 1922. —  Cc. 39— 51; Jansson. Swedish Vikings in England. — 
C. 17.

8 Svenska runristare. —  Sthlm, 1925. —  C. 15.
9 Varangica. —  Aarhus, 1953. —  Cc. 137— 138.
10 Прочитання імені kaeti не цілком певне. Руна -а і руна -п дуже 

схожі; третю руну, вочевидь, було написано замість руни -и, а 
тому з ’являється можливість прочитати *knuti, Knutr (див. So 14, де 
опущено руну n: kuti); див. також Jansson. En bok о т  M alarlandskap- 
еп. —  Сс. 90— 91; і Jansson. Runes o f Sweden. —  Cc. 69— 70.

11 Англ. перекл. Jansson. Swedish Vikings in England. — C. 8 .
12 He дивно, що Рупрехт (R. —  C. 124 і генеал. таблиця) ви я

вився неспромож ним визначити, яка садиба належ ала Орму.
13 Пор. Snorri, Hkr II (IF 27). —  Сс. 36— 39.
14 Щ одо цього див. монографію: Ove M oberg, Haraldsson. Knut 

den Store och Sverige. Studier і Olav den Heliges forhallande till de 
nordiska grannlanderna. —  Lund, 1941.

15 Стосовно pingalid  див. Svenonis Aggonis filii Lex castrensis, 
ed. G ertz  // SM HD I. —  Cc. 64— 93: S norri, H k r II (IF  2 7 ). —  
Cc. 18— 21; Flat I, ed. Unger— V igfusson.— Cc. 203— 205. Див. також  
P. J. Jorgensen. Dansk retshistorie, 2d ed. —  Kbh, 1947. —  Cc. 251 ff.; 
Erik Arup. D anm arks H istorie I (1925). —  Cc. 131— 132; Thorkild  
Ramskou. Danmarks historie II, ed. John Danstrup— Hal Koch (1963). —  
Cc. 437— 441; Wessen. Historiska Runinskrifter. —  Cc. 10— 29; Jans
son. Swedish Vikings in England. —  Cc. 15— 18.

16 U 668 = R 124.
17 U 343— 344 = R 120. Пор. Jansson, Swedish Vikings in England. —  

C. 12.
18 U 194 = R 175. Пор. Jansson, Swedish Vikings in England. — C. 14.



19 Ög 111- Див. Jansson, Swedish Vikings in England. —  C. 15.
20 R 68. Пор. Wessen. H istoriska Runinskrifter. —  Cc. 28— 29, і 

Jansson, Swedish Vikings in England. —  C. 14.
21 Sm 77 = R 55. Про ідентифікацію осіб див. von Friesen // NK

VI (1933). —  C. 180. Пор. також  Jansson, Swedish Vikings in Eng
land. —  C. 17.

22 U 16: Nibble, Ekerö sn, Färentuna hd.
23 Стосовно термінів böndi і röpr див. Ruprecht. Die ausgehende 

Vikingerzeit. —  Cc. 80— 81.
24 Sm 127. Пор. Jansson // Fv 49 (1954). —  Cc. 18— 19 = R. —  

C. 67.
25 У чені ч асто  ци тую ть H kr III С норрі С ту р л у ссо н а  .(IF 28), 

c. 130, щоб довести, що шведи також  мали систему берегової 
охорони від вікінгів. Пор., наприкл., U III. —  Сс. 32— 33. О дначе 
в тексті Сноррі йдеться про дещо цілковито відмінне. Гакон 
Іварссон (Hâkon Ivarsson) після невдалої спроби здобути посаду 
ярла від свого норвезького короля Гаральда Суворого (H arald 
Haröraöi, 1046— 1066) вирушив до Д анії на служ бу до наступника 
Кнута, Свейна Ульвссона (Svein Ûlfsson, 1047— 1074), і став там 
landvarnarmaôr fyrir vikingum , «командувачем берегової охорони 
від вікінгів». Це сталося прибл. 1047— 1049 р. в Д анії, а не в 
Ш веції.

26 Пор. Erik Brate. Sverges runinskrifter. —  Sthlm, 1922. —  C. 123.
27.Sö 260; S. Betby. Österhaninge sn, Sotholms hd. = R 93. Пор.

Jansson, Swedish Vikings in England. —  C. 16.
28 Гакон ярл Сіґурдарсон був дідом Гакона ярла Ейрікссона.
29 Hkr III (IF 28). —  C. 122 = Hkr (Hollander. —  C. 609. Про нього 

див. також  генеалогічну таблицю (№  16, с. 421) клану С емінґів.
30 Hkr III (IF 28). —  C. 122 = Hkr (Hollander. —  C. 609; його, 

очевидно, названо в Sö 101. Про згаданих у цьому розділі осіб 
див. генеалогічну таблицю (с. 454).

31 Ярл Свейн Гаконарсон був дядьком по батькові Гакона 
ярла Ейрікссона.

32 Його називаю ть, як правило, Свейном А стрідссоном за 
іменем його матері Астрід, сестри Кнута Великого; Свейн II 
правив у Д анії з 1047-го по 1074 рік. [На його дворі виховувалася 
Gyöa, пізніша ж інка Володимира М ономаха].

33 Це спростовує твердж ення С тендера-П етерсена (засноване 
на думці О. О. Ш ахм атова), який зазначає: «Якщо справді краса 
Гакона заслуговувала на те, щоб про неї казати , прикметник, у 
будь-якому разі, вж итий для цього, мусив би ближ че характе
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ризувати або його постать, або лице варяга». Цитуючи опис 
убивства Ізяслава (П ВЛ, під р. 1078), він ствердж ує: «Як ми 
бачимо, слово «красень» або «лЬпь» завж ди було ближ че оз
начено інструментальним відмінком і ніколи не вж ивалося у 
форму абсолю ту». (Varangica. —  С. 126). Ф рагмент з ПВЛ, який 
тут розглядається , може спонукати фахівців з давньоруської 
граматики переглянути свою теорію.

34 Я рослав М удрий був чоловіком  Інґіґерди , сестра  якої, 
Голмфрід, була одруж ена із Свейном І, дядьком по батькові 
Гакона ярла (=  Я куна).

35 Hkr І (IF 26). —  Сс. 100, 114.
36 Нкг І (IF 2 6 ) .—  Сс. 142, 163.
37 ПВЛ, вид. Д . С. Л ихачова. І, 95. Слово «поромонь» по

ходить від скандинавського farm an -, «купець»; див. Стендер- 
П етерсен . Varangica. —  С. 118.

38 Радянські автори постійно ідентифікували Якуна з Гаконом
із «Саґи про Еймунда» (Eym undar saga; див,, прим., Д . С. Л и ха
чова коментар до ПВЛ, ред. Д. С. Лихачова, II, 371; В. Т. Па- 
ш уто. Внеш няя политика Д ревней Руси. — М ., 1968. — С. 27). 
С кладність тут полягає в тому, що ім’я Гакон (H akon) зовсім не 
з ’являється  в «Сазі про Еймунда» (чи кращ е — «Розділі про 
Еймунда», Eym undar Jjattr).

39 Hkr III (IF 28). —  Cc. 28, 122, 306.
40 Hkr III (IF 28). —  C. 128.
41 «Києво-П ечерський патерик», ред. Д. Абрамович. — Київ, 

1930; репр. Д. Чижевський (Miinchen, 1964) (скороч. — Патерик). — 
Сс. 1— 5.

42 V. Thomsen. Samlede Afhandlinger І. Kbh, 1919. —  С. 391.
43 «Але якщо Гакон рунічних написів є ідентичний із сліпим 

Гаконом С тароруського літопису, тоді можемо продовж увати 
генеалогію тої династії за допомогою руських джерел. На підставі 
тих дж ерел ми знаємо, що сліпий Гакон прогнав своїх обох 
братанків або сестрінків Sigmund-ата  Friandi, синів Alfrek-аабо А1гік-а, 
вони опісля втекли до Ярослава на Русь. На мою думку, цілком певно 
треба вставити отих братів, синів Alrik-a, до нашої генеалогічної таблиці 
[на базі написів Só 101 та Só 106]». — \fcrangica.—  С. 138.

44 // ИОДРЯС 7:1 (1902). — Сс. 359— 365.
45 Maciej Stryjkowski. K ronika Polska, Litewska, Żmódzka i w szyst

kiej Rusi І, 2-ге вид. —  Warszawa, 1846. —  C. 159.
46 Joannis Dlugossii. Annales seu Cronica incliti Regni Poloniae, 

ed. J. Dąbrowski, I. —  Warszawa, 1964. —  C. 273.



я  Оскільки теорію Брауна про Сьодерманланд не можна ви
користати тут (Семінґи походили з Норвегії), західнослов’янська 
форма імені Ш имон (< давньосканд. Sigmundr; пізніше = бібл. 
Симон) отримала свою початкову «ш» дуже рано (початок VIII ст.). 
Див W alter Kaestner. Die deutschen Lehnw örter in Polnischen. — 
Leipzig, 1 9 3 9 .- C .  XXIII.

48 П атерик, ред. Абрамович. — C. 1.
49 П атерик, ред. А брамович. — Сс. 1— 3.
50 П атерик, ред. Абрамович. — С. 2.
51 П атерик, ред. Абрамович. — С. 3.
52 Д ив. Ю. С. А сєєв в «Історії українського м истецтва». —

І. — Київ, 1966. — Сс. 170— 172.
53 М ож ливо, це алю зія XIII ст. на добре відому оповідь з 

«Нового Завіту» про перейменування Христом Симона на П етра. 
Шимон варязької віри став православним Симоном.

54 П атерик, ред. А брамович. — Сс. З — 4.
55 П атерик, ред. Абрамович. — Сс. 84, 4, 5.
56 П атерик, ред. А брамович. — Сс. 84— 86.
57 Т ак у р у ко п и сах  Х л є б н ік о в а — П огодін а Іп ат іїв сько го  

літопису і в Густинському літопису (П С РЛ . — II2. — Кол. 293) 
ім’я по батькові опущено. В Іпатіївському літопису (Спб., 1871.
— С. 211) перед «тьісячкьій» помилково додано «и».

58 Згідно з розповіддю з «П атерика» (сс. 84— 86), б.оярин 
Василій забаж ав  привласнити це багатство; за це його покарав 
Бог.

59 Г ен еалогічн а традиц ія  р осій сько ї ар и сто к р ат ії вв аж ає  
Георгія Ш имоновича прародителем п’яти аристократичних родів: 
А ксакових, В еньям інових, В оронцових, В оронцових-В ельям і- 
нових та Ісленьєвих; див. А /Б о б р и н ски й . Д ворянские родьі. —
І. — Спб., 1890. — Сс. 180— 181, 189.

60 «И бьість послань отт> Владимера М ономаха в Сужьдаль- 
скую землю сей Георгий [Ш имоновичь]; дасть же ему [М ономах] 
на руцЬ и сьіна своего Георгия» [відомого пізніш е як Ю рій 
Долгорукий, п. 1157 p.] (П атерик. — С. 5). Ю рій Д олгорукий 
отримав свою отчину в 1113 p.; у той самий час Георгій Шимо- 
нович став «кормильцем» Ю рія.

61 Див. Max Vasmer. W ikingspuren in Russland // SBAW 24. —  
Berlin, 1931. —  C. 666; E. A. Рьідзевская // ИАН— OOH. — Л .,
1934. — C. 519. Див. H. S tan g //N H T , 1980. —  №  3. —  Cc. 302—  
314.
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РО ЗД ІЛ  СІМНАДЦЯТИЙ

1 В ели ка  ч асти н а  н ау ко во ї л ітер ату р и  була п р и свяч ен а  
походові Інґвара; ось деякі найважливіші з цих досліджень: Braun// 
Fv 5 (1910). —  Cc. 99— 118; von Friesen // Fv 5 (1910). —  Cc. 199—  
209; W essen. B idrag tili Söderm anlands äldre ku lturh istoria  30. — 
Strängnäs, 1937. —  Cc. 3— 17 (видруковує двадцять чотири відносні 
написи); Wessen. Historiska runinskrifter. —  Sthlm, 1960. —  Cc. 30—  
46; див. також  нові публікації (у Вибраній бібліографії) Алва 
Туліна (1975) та О лени М ельникової (1975). М ельникова робить 
спробу (невдалу) ототож нити похід Інґвара з третім і останнім 
нападом Русі на Константинополь 1043 р. Згідно з нею, Серкланд 
означав там північне узбереж ж я Чорного моря // Сканд. сб. — 
21. — 1976. — С. 82— 84. Вона надто великою мірою покла
дається на невизначені факти «Ingvarssaga viöfQrla», не піддаючи 
належ ном у аналізові сам цей переказ. П раця м істить кілька 
серйозних помилок, скаж імо, згідно з М ельниковою  (с. 78), фон 
Ф рісен (von Friesen) (// Fv 7, 1912) підтвердив теорію Брауна 
про походж ення Ін ґвара (Y ngvarr/Ingvarr), яка  сп и ралася  на 
факти «Yngvars saga».

2 Згідно з Вессеном (H istoriska runinskrifter, 1960. —  C. 30), 
справж ні камені Інґвара — це п ’ятнадцять каменів із Сьодер- 
манланду (Södermanland): Sö 9, 96, 105, 107, 108, 131, 173, 179, 
254, 277, 279, 281, 287, 320, 335), сім каменів з Уппланду: U 439,
644, 654, 661, 778, 837, 1143; один камінь з Вестманланду: Vs 19; 
і два камені з Е стерйотланду (Ö stergötland): Ög 145, 155.Я нссон 
у 1946 році додав U 785 і Vs 1— 2 (Fv 41 (1946). —  Cc. 260— 265).

3 Annales regii, ed. Buergel, f. 22v = ed. Storm. —  C. 108. Lög- 
manns-annall, ed. Storm. —  C. 250a; Flateyjarbók Annals in Flat III, 
ed. Unger— Vigfùsson. —  C. 507. Див. розділ про ісландські літописи 
в цій праці.

4 Yngvars saga, ed. Е. Olson. Kbh, 1912. —  C. 30.
5 Єдине критичне видання саґи  було надруковане Емілем 

Олсоном у серії // SUGNL XXXIX. — (Kbh, 1912. — С. 11) = 
[вступна стаття]. — 71 с.

6 Von Friesen // Fv 7 (1912). —  Cc. 199— 209; М ельникова // 
Сканд. сб. — 21 (1976). — С. 78.

7 Sune Lindqvist // Saga och Sed (1968). —  Cc. 74— 98.
8 L. W eibull. K ritiska undersökningar i Nordens historia om kring âr 

1000. —  Lund, 1911: J. Svennung. Gränsdragningen m ellan Sverige 
och Danmark pâ 1000-tâlet // Fv 61 (1966). —  Cc. 219— 229.



9 Ф. Браун // Записки Неофилологического Общества, 4 (1910). — 
Сс. 131 — 153.

10 Ред. Е. О лсон. — Сс. 48— 49; пор. AR II. —  С. 169, і FSN, 
ed. G. Jónsson II. —  C. 458.

11 Ред. E. Олсон. —  Cc. 47— 48.
12 Пор. Адам Бременський. Gesta, ed. W. Trillmich. —  Cc. 344, 

346.
13 Д ив. I>órvalds J)âttr viöförla, ed. G. Jónsson у його серії // Islen- 

dinga sögur VII (1968). —  C. 450.
14 Flat, ed. Unger— Vigfusson II. —  C. 127.
15 Відтворено фон Ф рісеном у U II. —  С. 426.
16 Відтворено фон Ф рісеном у Sö. —  С. 244; див. Jansson. En 

bok om M älarlandskapen. —  C. 92.
17// Записки Неофилологического Общества. — 4. — Сс. 131 — 

153.
18 Адам Бременський. Gesta, ed. Trillmich. —  Кн. III. —  § 15, § 16, 

§53 і Z S c h  84 (85); кн. IV, §29,CSch 123 = Gesta/Tschan. —  Cc. 126—  
129, 159— 161,200, 209— 210; список ш ведських королів, доданий 
до пізнішого вестйотського закону бл. 1240 р. Базовий текст 
для цього — пергаментний кодекс SKB В 58 з другої половини 
1340-х., вид. H. S. Collin — C .J. Schlyter // SGL I (1827). —  C. 299 = 
франц. перекл. L. Beauchet, Loi de Vestrogothie. —  Paris, 1894. — 
Ce. 433— 434; Hkr III (IF 28). —  Ce. 225, 263; історичний додаток 
до H eiörekssaga, ed. C. C. Rafn в AR I. —  Cc. 210— 211; ed. Tolkien, 
The Saga o f  King Heidrek the Wise. —  London, 1960. —  Cc. 59— 63; 
список ш ведських королів, опублікований також  у J. Langebek. 
Scriptores I. —  Kbh, 1772. —  C. 12.

19 Браун. «Кто бьіл». — С с.,141 — 152.
20 Браун. «Кто бьіл». — Сс. 139, 144.
21 Див. Foote— Wilson. Achievement. —  C. 128.
22 Браун. «Кто бмл». — Сс. 144— 145.
23 Адам Бременський. Gesta, ed. Trillmich. —  Кн. III. Z Schol

84 (85). —  C. 396 = Gesta/Tschan. —  C. 159.
24 Браун. «Кто бьіл». — Cc. 144— 145. Пор. von Friesen, Fv 5

(1910). —  C. 207, котрий з тієї самої причини заперечує іден
тифікацію  Брауна.

25 Звичайно ім’я сина не було у скандинавів таким самим, як 
і в батька.

26 Gesta, ed. Trillmich. —  Кн. III, § 53, і Z Schol 84 (85). —  C. 396 
= Gesta/Tschan. —  Cc. 159— 160.

27 Ф. Браун. «Кто бьіл». — C. 141.
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28 Д ив., прим., U 540 і Sö 279.
29 Адам Бременський. Gesta, ed. Trillmich. —  Кн. IV. V Schol

140 (136). —  C. 470: Nuper autem cum rex Sueonum christianissim us 
Anunder sacrificium  gentis statutum nollet dem onibus offere, depul
sus a regno dicitur a conspectu concilii gaudens abisse, quoniam dig- 
nus habebatur pro nomine Jesu contum eliam  pati» (= Англ. перекл. 
Tschan, c. 208).

«Коли не так давно найхристиянський король шведів Анундер 
не захотів оф ірувати демонам призначену людську ж ертву , то 
каж уть, що, будучи скинутим, забрався геть від засідання ради, 
тіш ачись, що обрав кращ е стерпіти ганьбу в ім’я Христа». Я не 
бачу підстав ідентифікувати Анундера з королем Інґі І, хоча 
б агато  вч ен и х , зо к р ем а  Б рун о  Ш м ай длер  (S ch m eid le r), це 
роблять; див. його Hamburg— Bremen und Nordost Europa vom 9—
11 Jahrhundert. —  Leipzig, 1918. —  C. 313.

30 Всю цю Інформацію наводить Адам Бременський — Gesta, 
ed. Trillmich. —  Кн. III. Z Schol 84 (85). —  C. 396 = Gesta/Tschan.
—  C. 159. Гакон з ’являється  з епітетом rödhe, «червоний», і мав 
би п р а в и т и  т р и н а д ц я т ь  р о к ів ; д и в . с п и с о к , д о д а н и й  до 
Вестйотського закону, ed. H. S. Collin —  C. J. Schly ter// SGL (1827).
— C. 299. Про Гакона див. також  Hkr III (IF 28). —  C. 225, і 
список ш ведських королів у пр.: J. Langebek. Scriptores rerum Dani- 
carum I. —  C. 121: «Catalogus regum Sueciae ab Olavo Skoetkonung 
ad Valdemarum» (напис, бл. 1250), ed. E. M. Fant, Scriptores rerum 
suecicarum  medii aevi, I: 1 (Uppsala, 1818), №  7. Cc. 16— 17; U 513 
і 540.

31 «Кто бил». — Cc. 148— 149. Відносно дальш ої інформації 
про Свейна (B lót-Sveinn) див. також  Hkr III (IF 28). —  C. 263, а 
також історичний додаток до Heiörekssaga ( вид. C. C. Rafn, у AR І. —  
С. 210; вид. Tolkien. —  Сс. 62— 63).

32 Історичний додаток до Heiörekssaga вид. C. C. Rafh, у AR І. — 
С. 211 = вид. Tolkien. —  С. 63; див. W. Dworzaczek, Genealogia, 
табл. 35.

33 Адам Бременський. Gesta, ed. Trillmich. —  Кн. III, § 16 (15). — 
Cc. 344— 346, і кн. IV, C. Schol 123 (119). —  C. 456 = Gesta/Tschan.
— Cc. 126— 127, 200. Одну неточність у праці Брауна можна тут 
виправити. Раґнгільд з U 540 була не дружиною Інґвара («Кто 
бьіл». — С. 148), а його матір’ю; напис це ясно подає.

Хронологічна таблиця королів Ш веції, а також  Уппсали та 
З ах ід н о го  Й о тлан ду  за п ер іод  1051 — 1112 pp. м ож е бути  
реконструйована таким чином:
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Таблиця 19. Шведські королі, 1051—1112.

Королі всієї Швеції Королі Уппсали Королі Захід. Й отланду

1051—1056 E(y)mundr Ôlâfsson Steinkell Rggnvaldsson

1056-1067 Steinkell Rognvaldsson

6л. 1067-1068 
1067-1080

Боротьба поміж «двома 
Ейріками» Hallstein Steinkelsson 

Ingi I Steinkelsson

бл. 1068 

6л. 1068

Hallstein Steinkelsson 
(прогнаний)

Qnundr (?Ragnarsson) 
tAnunder акиггіа*

бл. 1068-1080 Hâkon E(y)mundarson

1080 Hallstein Steinkelsson

1080-1090 Ingi I Steinkelsson

1090-1099

1099-1112 Ingi I Steinkelsson

BlôtSveinn Ingvansson 
hoir Sveinsson (Sveinn 

irsd i)

Ingi I Steinkelsson

34 // ANF 90. — Сс. 19— 29.
35 В. Ф. М инорский //A ctaO rien ta liaH ung3  (1953). —  Сс. 207—  

209; M inorsky. Studies in Caucasian H istory (London, 1953); Minor- 
sky, A History o f  Sharvàn and Darband in the 10th— 11th C enturies 
(Cam bridge, Eng., 1958). Див. рецензію Б. H. Заходера в його 
«Каспийском своде сведений о восточной Европе» II (1967). — 
Сс. 173— 180.

36 // ANF 90, особл. — Сс. 28— 29.
37 // ANF 90, особл. — Сс. 24—26. Див. також  с. 478.
38 M inorsky. Studies in Caucasian History, c. 4; M inorsky, A H isto

ry o f Sharvàn, c. 3.
39 Minorsky. Studies in Caucasian History. — C. 4.
40 Minorsky. A History o f Sharvàn. —  C. 122.
41 Minorsky. Studies in Caucasian History. —  C. 125.
42 Один такий друж инник М аймуна мав новгородське ім’я 

Валіт ( b ’ld; під роком 3 7 8 /9 8 8 :  араб, текст. — С. 7 = англ. 
переклад. — С. 29, і під роком 380/990: араб, текст. — С. 19 = англ. 
переклад. — С .46). Н овгородську форму відкрив Б. Н. Заходер в 
«Каспийском своде» II. — С. 178.

43 Див. M inorsky // BSOAS 14 (1952). —  Сс. 221— 238.
44 M inorsky. Studies in Caucasian History. —  C. 114. —  Прим. 2. 
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45 Див. ПВЛ, ред. Лихачова, І. — С. 83 (під роком 6496/988). 

Сс. 99— 101 (під роками 6 5 3 0 /1 0 2 2 ; 6 5 3 1 /1 0 2 3 ; 6 5 3 2 /1 0 2 4  
6 5 4 1 /1 0 2 6 ) .

46 ПВЛ, ред. Л ихачова, І. — С. 101; однак правильну дату 
загибелі М стислава слід шукати в Іпатіївському літопису, ПСРЛ, 
II2, ред. О. О. Ш ахматов. — Кол. 138.

47 А рабський текст A, ed. Minorsky. Studies in Caucasian H isto
ry, § 10 = C. *11, p. 14 —  C. *12, p. 1; § 11 = C. *12, p. 4 —  p. 6; 
арабський текст В, ed. Minorsky. History o f Sharvän, § 15 = C. *9, p. 6
—  p. 13; § 15b is = C. *9, p. 13 —  p. 21 ; а р а б с ь к и й  т е к с т  C, 
ed. M inorsky. History o f  Sharvän, § 38 = C. *21, p. 2 —  p. 12.

48 П ерекл. M inorsky. Т екст A: Studies in Caucasian History, § 10 
= c. 17; § 11 = c. 17; т е к с т и  В і С: H is to ry  o f  S h arv än , § 15 = 
Сс. 31— 32; текст С: § 38 = с. 47.

49 Я поділяю думку М інорського щодо цього; див. Studies in 
Caucasian History. —  C. 77.

50 Jansson // Västm anlands fornminnesfÖrenings ärsskrift 28— 29 
(1940— 1941). —  Cc. 1— 8.

51 Jansson // Fv 41 (1946). —  C. 265.
52 Arne // Fv 41 (1946). —  Cc. 290— 305.
53 Vs 1— 2. —  Cc. 7— 9.
54 Див. R 183 = М ел 13.
55 Давньотю ркське (рунічне письмо): напис Кюль Тігіна (731), 

IE 31; согдійські форми див: Ilya Gershevitch, A Grammar o f  Man- 
ichean Sogdian. —  Oxford, 1961. —  C. 18 (§ 132).

56 Д авньотю ркське (маніхейське письмо): Annemarie vonG abain 
und W erner Winter. Türkische Turfan-Texte IX. —  B erlin, 1958. — 
C. 5; согдійське: I. Gershevitch. Grammar. — C. 37 (§ 230).

57 Давньотюркське (рунічне письмо, VIII ct .): В. Котвич і А. Са- 
м ой лови ч  // R oczn ik  O rjen ta lis ty czn y  4. —  Л ьв ів , 1928: Е 23 
(с. 104). Qutadyu Bilig (1069) досі зберігає найдавніш у форму з 
кінцевим / z / :  арабське письмо /  Ферганський рукопис (XIII ст.), 
факс. вид. (С тамбул, 1943). — С. 55, р. 8: ylnkwzwn (пор. с. 40, 
р. 8: ynklwz) = уйгурське письмо /  Гератський рукопис ( 8 4 3 /  
1439 н. е .), факс. вид. (С тамбул, 1942). — С. 23, р. 26: y ’lywz, 
але в п ізн іш ом у м ан ускри п ті в уйгурськом у письмі тако ж  
з ’являється  форма з / s / : с. 32, р. 3: p ’lywswn.

58 Давньотюркське (рунічне письмо): напис Тонюкука (бл. 716),
р. 31; щодо середньотю ркського (арабського письма) див. прим., 
Mahmüd al Käsgari (бл. 1075 p.), Dlvän lugät at-Turk, факс. вид.
В. Atalay. —  Ankara, 1941. —  C. 300, p. 3: , barsün.



59 Д авньотю ркське (уйгурське письмо): Türkische Turfan-Texte 
VII, ed. G. R. Rachmati. —  Berlin, 1936. —  №  28, p. 46. —  C. 40; 
«Altun yaruq». —  C. 62, p. 11 = ред. C. E. М алов. П ам ятники 
древнерусской письменности. — M. — JI., 1951. — C. 172.

60 Середньотюркське (латинське письмо): Codex Cum anicus 
(бл. 1300 p.), факс. вид. Kaare Gronbech. —  Kbh, 1936, fol. 46а, 
p. 29.

61 Д авньотю ркське (м аніхейське письмо): Türkische Turfan- 
Texte III, ed. W. Bang and A. v. Gabain. —  Berlin, 1930, p. 140 (c. 16 
= факс. III).

62 Середньотю ркське (латинське письмо): Codex Cumanicus, 
факс. вид. K. Grenbech. —  f. 71a, p. 8.

63 H ieronym i M egiseri. Institu tionum  L inguae T urcicae... L iber 
Quartus... Dictionarium  Turcico-Latinum. —  Leipzig, 1612. —  C. (2): 
agus «os, oris».

64 Itinerarium Willelmi de Rubruc, ed. P. Anastasius van den Wyn- 
gaert // Sinica Franciscana I. —  Florence, 1929. —  C. 320.

65 Передруковано з праці: John F. Baddley. Russia, M ongolia, 
China I. —  London, 1919, карта до c. CXXII.

66 Для загальної орієнтації див. Wilhelm Barthold. Turkestan down 
to the Mongol Invasion, 2d ed. —  London, 1928. —  Cc. 233— 234, 
261— 264, 277— 279; C. П. Т олстов. По следам  древн ехорез- 
мийской цивилизации. — М . — Л ., 1948. — Сс. 221— 273.

67 Al-M aqdisl, вид. M. J. de Goeje // B G A III. —  Leiden, 1906. —  
Cc. 286— 287.

68 Про цю держ аву див. працю П ріцака // Annals o f  the Ukraini
an Academy o f Arts and Sciences in the U. S. 2: 2(4) (1952). —  Cc. 279—  
292.

69 Н апад русів заф іксовано під-роком 6 4 7 3 /9 6 5  в ПВЛ, ред. 
Л ихачов, І. — С. 47: «Пішов С вятослав на хозар. Прочувши 
про те, хозари виступили супроти з князем своїм, каганом (давньо- 
тюрк. qayan).BoHH зійш лися в битві, переміг С вятослав хозарів,
і взяв город їхній Білу Вежу (Śarkel). І ясів (аланів) переміг, і касогів 
(черкесів)». Тут у Н овгородському І літопису є дуж е важ ливе 
Доповнення: «і примусив їх [тобто ясів і касогів] дань платити 
Києву». Див. про цей пасаж  у Л ихачова в ПВЛ II, с. 311. Звідси 
стає очевидно, що торговельні центри та ш ляхи біля ч е р к е с ів / 
касогів (тобто Тмуторокань) і ті, що дотикалися до а л а н ів /я с ів  
(тобто річка Т ерек з портом у С ем ендері), стали  частиною  
Київської держ ави. А рабський географ Ібн Гавкал (Ibn Hawqal) 
(бл. 367 р. г . /  977 р. н. е.) згадує про зруйнування Х озарського 
27*

Примітки o j j



царства Руссю тричі (ed. J. H. Kramers. —  Leiden, 1938. —  Cc. 15, 
392, 393). Див. англ. переклад цих фрагментів у праці: D. М. 
Dunlop. The H istory  o f  the Jew ish K hazars. —  Princeton, 1954. —- 
C. 242; див., зокрем а, cc. 242— 246, де представлено суперечку з 
датуванням  нападів Русі Ібн Гавкалом. Ібн Гавкал вказує на 
три хозарські міста, зруйновані Руссю, наголошуючи особливо 
на захопленні Руссю Семендера (ed. J. H. Kramers. —  С. 393).

70 Напад оґузів 354 р. Г ./965  р. н. е. зафіксований арабським 
істориком Ібн Міскавайгі (IbnMiskawaihî) (п. 421 /1 0 3 0  p.). Він пише: 
«Прийшли новини про те, що тюрки (al-aträk, тобто тюрки-оґузи) 
вторглися на територію хозарів. Хозари заблагали допомоги у 
хорезмійців (ahi Khwärizm), які відмовили їм, сказавши: «Ви — іудеї; 
якщо бажаєте нашої допомоги, мусите стати мусульманами». Зрештою 
всі хозари погодилися прийняти іслам, за винятком їхнього короля 
(malik)». Див. D. S. Margoliouth. The Eclipse of the ‘ Abbasid Caliphate. — 
Oxford, 1921; араб, текст II. — C. 209 = англ. пер. V /2 . — С. 223.

71 Див. примітку 69.
72 Згідно з арабським мандрівником Абу Гамідом аль-Ґарнаті

(Abü Hämid al-Garnäti), коли він приїхав у 525 р. г . / П З І  р. н. е., 
м істо Sxsyn/Саксін , колишня столиця хозарів у гирлі річки Волга, 
перебувало в руках союзу «сорока оґузьких племен» ). Див.
Cesar Е. Dubler. Abu Hämid el Granadino у su Relación de viaje por 
tierras Eurasiaticas. —  M adrid, 1953, араб, текст. — C. 5.

73 Про «новий» інтерес оґузів у порту М ангиш лака /М ап- 
Q islay/Siyäh-küh повідомляє аль-Істахрі (al-Istakhrî) (бл. 951), 
ed. M. J. de Goeje. —  Leiden (репринт 1927). —  C. 219. Автор 
«Hudüd a l-‘Älam» (372 p. г. /  982 р. н. е.) вже називає оґузів 
меш канцями регіону «Siyäh-küh: орда тю рків-оґузів, що встано
вили тут податок (duzdî) на суші й на морі», факс. вид. В. Бар- 
тольд ( Л 1930), 3.5Ь = англ. переклад V. Minorsky, Hudûd al- 
‘Älam (London, 1937), c. 60. Д ля аль-Каш ґарі (бл. 1074 p.) M an- 
Qislay вже є «географічною назвою в країні оґузів» (bi-biläd al 
guzziya), факс. вид. В. Atalay. —  С. 234, 1 .6 . Великий хорезмський 
учений аль-Біруні (al-B îrünî) у своєму «Qänün» (412 р. г ./Ю З О  
р. н. е.) визначає «гору Банхішла» (Banxislay/Man-Qislay) як «порт 
оґузів», ed. M. K rause, S. Н. Barani, et al., Canon M asudicus. — 
Hyderabad, 1954— 1956. —  1. —  C. 575 = рос. переклад П. Г. Бул- 
гакова і Б. А. Розенфельда, Бируни: Избранньїе произведения. — 
Т. 1. — Таш кент, 1973. — С. 470.

74 Див. ПВЛ, ред. Л ихачов. І. — С. 252, і С. П. Толстов, По 
следам ... — Сс. 252, 255— 256, а також  мапу на с. 254.
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75 Див. al-MaqdisT (375— 387 p. г. /  985— 997 р. н. е .), ed. de 
Goeje (BGA III), c. 361.

76 Див. C. П. Толстов. По следам... — Cc. 223— 233; його 
п редставленн я хозарсько-хорезм ськи х  політичних з в ’язк ів  і 
програм певною мірою перебільшене, але досить корисне. Щодо 
караханідів див. О. Pritsak // Der Islam 31 (1953— 1954). —  Cc. 17— 
68 .

77 Див. W. Barthold. Turkestan. — C. 147.
78 Про ґазнавідів див. Clifford Edmund Bosworth. The Ghazna- 

vids. —  Edinburgh, 1963.
79 В епоху Золотої Орди (бл. 1240— 1400 pp.) існувало два 

центри: політична столиця на Волзі — Сарай, і культурний 
центр — Хорезм. Термін «хорезмська тю ркська мова» часто 
застосовується вченими для визначення ісламської тю ркської 
літературної мови, що культивувалася там у ті часи. Див. Janos Eck- 
mann // «Philologiae Turcicae Fundamenta» I. —  W iesbaden, 1959. —  
Cc. 113— 137 (мова) і II (1964), cc. 275— 296 (література).

80 Д етальніш е про це див. Barthold. Turkestan, Index, s. v., і 
Bosworth, Ghaznavids, Index, s. v.

81 Щодо Ш ах Маліка див. О. Pritsak, «Decline» (див. прим. 68). — 
Cc. 289— 290.

82 Згідно із Гардізі (бл. 1050 p.), вид. В. Бартольд у праці «Туркестан 
в зпоху монгольского нашествия». — Спб., 1898. — С. 13. Див. 
також О. Pritsak, «Decline» (див. прим. 68). — Сс. 288— 289.

83 ПВЛ, ред. Л ихачов. — І. — С. 101.
84 Никонівський літопис, ПСРЛ. — Спб., 1862. — С. 79; В. Н. Та- 

тищев. И стория российская. IV. — М . — Л ., 1964. — С. 147.
85 Ed. Dr. G hanI —  Dr. F ayyaz . —  T eheran , 1324 (1 9 4 5 ). —  

C. 463.
86 Н азва 9rws, «уруси» — це тю ркське запозичення перською 

мовою, де, на відміну від тю ркської, плавний звук (р) може 
стояти на початку слова. Байгакі (BayhaqT), який сам не бачив 
кораблів урусів, не каж е, скільки багато їх було. Але він пише, 
Що вони з ’явилися «зусібіч», тож  тридцять кораблів, про які 
п о в ід о м л я є ть с я  в «Y ngvars saga v iófQ rla» (д и в . п ер ед м о в у  
Е. О лсона до його видання «Yngvars saga», cc. XCIV— XCVIII), не 
є перебільш енням; це може бути навіть применш ення.

87 У тексті cJ  , безперечно, неправильне.
88 К ласичний  опис К асп ій ського  моря (B ahr a l-K hazar) і 

навігації на ньому зробив аль-Істахрі (бл. 930— 951), ed. de Goeje
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(B G A  I). — L eiden , penp . 1927). — Cc. 217— 227. П ор. також
G. de Strange. The Lands of the Eastern Caliphate. —  Cambridge, 1905. — 
Cc. 172— 184, 364— 381), і Konrad M iller, M appae A rabicae IV. — 
Stuttgart, 1929, зокр. Д одаток, №  16 («Kaspisches M eer»).

89 У своїй географічній енциклопедії аль-Якут ар-Румі (al-Jâqût 
ar-R üm ï) (621 p. г. /  1224 р. н. е.) так  каж е про Man-QiSlay 
(вид. F. W üstenfeld, IV. — Leipzig, 1869.— C. 670): « ...неприступна 
ф ортеця на хорезм ійськом у кордоні. Вона розташ ована між 
Х орезм ом , С аксіном  (Saqsin, у гирлі В олги) і зем лею  русів 
(naw âhï ar-R üs)» . О тож  зрозуміло, що присутність русі на К ас
пійському морі (тобто в порту Семендері) була загальновідома 
м у су л ь м ан ам  п ісл я  вто р гн ен н я  русі (зг ідн о  з ф ак там и  IX —
XI ст .).

90 Про це див. M inorsky, Hudüd a l-‘Älam. —  C. 193.
91 Ta’rikh-i Bayhaqî, ed. Ghani — Fayyäz. — Cc. 689— 690.
92 На відміну від печенігів, оґузи  (ПВЛ називає їх торки, тоб

то тю рки) ніколи не робили наскоків на території Русі; після 
того, як кипчаки (половці) підкорили територію оґузів (бл. 1050 р.) 
багато хто з них покинув батьківщ ину і поступив на служ бу до 
князів  Русі (головно київських), що стали відомими під іменем 
«чорних клобуків».

93 Див. W essen. Historiska runinskrifter. —  C. 31.
94 Svinegam s kyrka. Âsunda hd; Jansson. The Runes o f Sweden. — 

C. 43.
95Таке саме припущення зробив набагато раніше Янссон // Fv41 

(1 9 4 6 ) .—  Cc. 260— 265.
96 У напису названо також  і Торстейна (I>ôrstæinn) і Ейстейна 

(0y stæ in n ), синів А львгільд (A lfhildr), серед загиблих; а проте 
ми не маємо свідчень про те, що вони брали участь у поході 
Інґвара.

97 На камені м іститься стисла формула про участь у поході 
Інґвара; Еліас В ессен, видавець, розш иф рував її блискуче (Sö, 
с. 352; пор. R, 104).

98 Пор. Olson. Y ngvars saga viöfQrla. —  C. 63. —  № 23.
99 Д ив. cc. 4 7 3 — 479 цієї праці щодо причин, чому ці камені 

могли н алеж ати  до каменів Інґвара.
100 Von Friesen // NK VI. —  C. 178.
101 Пор. Erik B rate, Svenska runristare. — Cc. 66— 69, 91— 92, 

125.
102 Sö 9, 96, 105, 107, 108, 131, 173, 179, 254, 277, 279, 281, 287, 

320, 335, 360.



103 и  439, 644, 654, 661, 778, 785, 837, 1143.
їм U 513, 540.
'«  Vs 1— 2.
і*« Vs 18.
">7 Vg 184.
'«  Ög 145, 155.

Sö 277, 281; U 837; Ög 145.
"o Sö 96, 107, 108.
■" Sö 281, 287, 335, 279 (nop. Sö 179).
112 Sö 105.
113 Sö 277; nop. Sö 335 (Holmstaein).
114 U 439, 644/654, 661.
115 U 778.
1.6 U  837.
1.7 Sö 173, 254.
1.8 Sö 131, 1 7 3 ,3 2 0 ,3 6 0 .
119 Sö 9, 173 (загинув разом  з батьком).
120 U 1143.
121 U 785.
122 Vs 1— 2, 19.
123 Ög 15.
124 Ög 145.
125 Vg 184.
126 Ed. Olson. —  C. 12.
127 Sö 105, 116; U 29, 329, 330, 331, 332, 623, 785. П риблизні 

дати окремих каменів такі: U 623 = бл. 1040 p.; Sö 105; U 785 = 
1041 p.; Sö Ц 6 = п ісля  1050 p.; U 329 — U 332 (Ф о т а /F ö tr)  = 
1060 p.; U 29Торбйорна скальда (t>örbiorn skäld) = після 1070 p.; 
див. B ra te , S v e n sk a  r u n r i ś t a r e .  — C c . 6 9 — 7 2 ; n o p . U 2 . — 
C. 149.

128 Д уж е ймовірно, що його брат Ґудмунд (G uöm undr), котрий 
усп ад ку вав  Т іл л ін ґе  (окр . О сунда; U 785), був учасн и ком  
Інґварового походу; він загинув у Серкланді (h an  и аіф  П ф г а 
s rk la n t) , тобто на ісламському сході.

129 Інґа зам овила три камені ( U 329, 331— 332) і міст (U 330) 
У пам’ять про її чоловіка, Раґн ф аста  (Ragnfastr) зі С ноттсти . з 
написами, зробленими різьбярем рун Фотом (Fótr) «після 1050 р.»; 
див. von Friesen, «R unom a»//N K  VI (1933). —  C. 219; nop. S .G ardell. 
Gravm onum ent. —  Cc. 66— 77.

130 «С воєрідний ланцю г успадкувань заф іксо ван о  на р о з
писаному рунами камені в Гіллерсьйо (Hillersjö); [= U 29. —  О. Я .],
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де від подорожнього вимагається також  «витлумачити руни» —- 
гада ги пит : «Витлумач ці руни. Пізніше вони мали сина, перш 
ніж Ґейрмунд (GaeiRmund) потонув. Невдовзі син помер. Тоді 
вона мала чоловіком Ґудріка. Він... (прогалина бл. 25 рун). І в 
них були діти. Виж ила одна дівчинка; її назвали Інґа. Раґнф аст 
(Ragnfastr) із С ноттсти одруж ився з нею. Згодом він помер, а 
тоді — і їхній син. І мати [Інґа] одерж ала синову спадщину. 
Згодом Інґа побралася шлюбом з Ейріком. О після вона померла. 
Тоді Ґ е й р л а у ґ(С а ^ 1 аи § )  взяла спадщину після Інґи, своєї дочки. 
Торбйорн скальд вирізьбив ці руни». (Jansson. Runes o f  Sweden. — 
Cc. 76— 77).

131 Камінь, що н алеж и ть  «школі» р ізьбяра рун Ф ота. Пор. 
U 3. —  С. 92, стосовно U 643.

132 Слово ask a la t витлумачую ть як помилкове написання слова 
*e stla t<  *j€ ista lan d  (пор. U 439, М 77 = М ел 78) «Естланд». На 
мою думку, одначе, радше в тексті було випущено помилково 
руну г, а тому слово слід читати a s[r]ka la t[i] «у Серкланді».

133 Щодо терміна haelfningR «полк», «військове об ’єднання» 
див. Olson. Yngvars saga vidfgrla. —  C. 64.

РО ЗД ІЛ  ВІСІМНАДЦЯТИЙ

1 Е. Брате датує цей камінь X ст.; див. R 64.
2 Van Friesen // «U pplands fo rn m in n esfö ren in g s tid sk rif t 26 

(1910). —  Cc. 11— 19; Wessen в U 2. —  Cc. 140— 147.
3 Д окладніш е про це див. у п’ятому томі цієї праці.
4 Jansson // M eddelanden frän Östergötlands och Linköpings stads 

museum (1960/1961). —  Cc. 219— 237, та // Early English and Norse 
Studies Presented to A. Smith. —  London, 1963. —  Cc. 110— 119.

5 Щодо ролі фризів у балтійській торгівлі див. с. 251 цієї 
праці.

6 Elis Wadstein. «Friesische Lehnwörter im Nordischen». —  Upp
sala, 1922. —  C. 4.

РО ЗД ІЛ  ДЕВ’ЯТНАДЦЯТИЙ

1 Вид. і переклад: R udolf Meissner. Landrecht des Königs Magnus 
Hakonarson. —  Weimar, 1941 // Germanenrechte: (Neue Folge, A btei
lung: Nordgerm anisches Recht I). —  X X V III+ 426  cc. Раннє видання



було вклю чене до // NGL (див. прим. 8 ) II. — Chria, 1848. —  
Сс. 1 -1 7 8 .

2 Новий християнський закон розробив архієпископ з Нідароса 
Йон М олодший (Jón den yngre, 1267— 1282). Його було опублі
ковано Р. Кайзером — П. А. М у н к о м  / /  N G L II . 1848. —  
Сс. 339— 386. Див. також  Nyere Christenret короля М аґн уса  в 
тому самому корпусі // NGL II. —  Сс. 291— 338.

3 Обидва кодекси було включено до відповідних серій, SGL 
(див. прим. 19), текстове вид. К. Й. Ш літера і факс. вид. в // 
CCSMA (див. прим. 19). Тож Landslag (Codex iuris com m unis 
Sueciae M agnœanus) з ’явився як X т. // SGL (Lund, 1862). —  C il + 
459 сс. + 2 табл., і як І т. // CCSMA (вид. Henrick Cornell [Kbh, 
1943]. —  XLVI + 246 сс.; з пергам. рукопису SKB В 172); Stadslag 
(Codex iuris urbici M agnœanus) було включено як XI т. до // SGL 
(Lund, 1865). — CV + 490 сс. + 2 табл. і як IV т. до // CCSMA 
(вид. Nils Ahnlund (Kbh, 1944). —  XI + 240 сс.; з пергам. списку 
SKB В 154).

4 Hkr I (IF 26). —  С. 163 = Hkr/Hollander. —  С. 104. Пор. також  
Hkr I (IF 26). —  С. 86 = Hkr/Hollander. —  С. 53.

5 Окремі дані щодо Язичницького закону (heönalag) в Уппланді 
(закону юриста Віґер спа (Viger spa, com positor legum)); у Вестра 
Й отланді (heöna lag ю риста Л у м б ер а) і в Іслан д ії (З ак о н у  
Ульвйота) можна знайти у передмові Д аґа  Стрьомбека (Ström - 
bäck) до // CCSMA XIV (1960). —  Ce. XXXV— XXXVI.

6 Про д іяльн ість Гавліді М ассона (H afliöi M âsson) див.: Ari. 
Islendingabók, вид. B enediktsson (IF 1:1). —  C. 23. Пор. також  
Turville-Petre, O rigins o f  Icelandic Literature. —  Oxford, 1967. —  
C. 80.

7 Про норвезькі провінційні закони див. AbsalonTaranger. Udsigt 
over den Norske retshistorie I. —  Chria, 1898. Пор. також  перед
мову Laurence M. Larson-a до його «Earliest Norwegian Laws». —  New 
York, 1935. —  Cc. 3— 31.

8 Скорочене NGL. П ’ятий том м істить у собі глосарій до 
д авн ьон орвезьки х  закон ів , упорядковани й  Еббе Г ерцберґом  
(Hertzberg) за допомогою Ґустава Ш торма. — Chria, 1895. — 
Сс. 57— 834 і сс. 854— 864.

9 Trygve Knudsen // KHL V (1960). —  Cols. 559— 565.
10 Hkr I (IF 26). —  C. 163 = Hkr/Hollander. —  C. 104.
“ Trygve Knudsen // KHL IV (1959). —  Cols. 656— 661.
12 Hkr I (IF 26). —  C. 163 = Hkr/Hollander. —  C. 104.
13 Didrik Arup Seip // KHL II (1957). —  Cols. 149— 150.
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14 Див. L. M. Larson. The Earliest Norwegian Laws. —  New York,
1935. —  C. 7.

15 Trygve Knudsen // KHL III (1958). —  Cols. 526— 528.
16 Див. прим. 4.
17 // NGLI(1846).— C. 26; англ. пер. Laurence M. Larson. —  C. 71; 

нім. пер. Meissner. —  C. 42; nop. AR II. —  C. 456.
18 Про шведські провінційні закони див.: Ludovic Beauchet. 

«Les sources du droit Suédois ju sq u ’au XVe siècle» y його «Loi de 
Vestrogothie». —  Paris, 1894. —  Ce. 1— 127; див. також  Elias Wessen. 
Svenskt lagsprâk. Sthlm, 1965.

19 Скорочене // SGL. На додаток до глосаріїв у кожному томі SGL, у 
т. 13 вміщено Glossarium ad Corpus iuris Sueo-Gotorum antiqui, упор. C. 
J. Schlyter (1877), LIV + 818 cc. Найважливіші давньошведські пер
гаментні списки тепер доступні у відтвореній фотоспособом 20-том- 
ній серії // «Corpus codicum Suecicorum medii aevi» (Kbh, 1943— 1967), 
вид. Elias Wessen; кож на книж ка спорядж ена передмовою як 
шведською, так і англійською мовами (абревіатура — // CCSMA). 
Вартим уваги перекладом давньош ведських законів сучасною 
шведською мовою (ed. Âke Holmbäck —  Elias Wessen) з вичерпною 
передмовою до кожного закону є // Svenska Landskapslager, tolkade 
och förklarade för nutidens Svenskar, 5 t t . —  Sthlm —  Uppsala, 1933—  
1946 (скор. // SLL).

20 Wessen // CCSMA 17. —  Kbh, 1964. —  Ce. XXXVI— LXIII; 
G erhard Hafström  // KHL II (1957). —  Cols. 623— 626; див. також  
передмову до т. II, ч. 1 (1936) SLL. —  Ce. XXV— XL.

21 Ф акс. Вессена // CCSMA, XVII. —  Kbh, 1964. —  LXIII + 110 cc.
22 Dalalagen був виданий К. Й. Ш літером // SGL V (1841) як 

список. А його видання «Västmannalagen»; ш ведський переклад 
// S L L II: 1 (1936). —  113 сс.

23 Dag Strömbäck // CCSMA XIV (1960). —  Cc. XXIV— XXXVII; 
Wessen // SLL 1:1 (1933). —  Ce. XXXVIII— XLV.

24 Holmbäck and Wessen // SLL I: 1 (1933). —  C. XVI.
25 Ф акс. Ш трьомбека // CCSMA XIV (1960). —  XXXVII + 246 cc.
26 Вид. Schlyter // SGL III (1834). —  LXXXIII + 456 cc., 3 pl; 

швед, перекл. // SLL I: 2 (1934). —  216 cc.
27 Wessen // CCSMA IX (1948). —  Ce. XXI— XXIX; т. c . авт. 

П ередмова // SLL III: 1 (1940). —  Ce. XI— XLIII.
28 Ф акс. Вессена // CCSMA IX (1948). —  XXIX + 192 cc.
29 Вид. Schlyter // SGL IV (1838). LV + 338 cc. + 2 pl.; швед, 

перекл. // SLL III: 1 (1940). —  1 —  258 cc.
30 Wessen // CCSMA XX (Kbh, 1967). —  Ce. XXX— L; W essen, 

П ередмова // SLL II (1936). —  Cc. XL— L.



з* Wessen // CCSMA XX. —  C. XXXV.
32 Ф акс. В ессена. CCSMA XX (1967). —  1 + 68 сс.
33 Вид. Schlyter // SGL V (1841), XLV + 357 сс. + 2 pl.; швед, 

перекл. // SLL II: 2 (1936). —  181 сс.
34 Axel N ielson // CCSMA VIII (1948). —  Ce. XLVII— LXXXII; 

Gerhard Hafström // KHL VII (1962). —  Cols. 233— 235; Wessen, In
troduction // SLL II (1940), cc. XLIII— LXIX.

35 Ф акс. вид. Н ільсон а // CCSM A  V ili  (1948). —  LX X X II +
158 сс.

36 Вид. II^ ÌT ep a //S G L V I(1 8 4 4 ). —  Сс. 1— 93;ш ведськ. перекл. 
SLL III: 2 (1940). —  Сс. 259— 413.

37 Wessen // CCSMA XII ( 1950). —  Сс. XXVII— XLIII; того самого 
автора. Передмова // SLL V (1946). —  Ce. XI— XXXVII.

38 Факс. вид. Вессена // CCSMA XII (1950). —  XLIII, 156 сс. До 
видань також включено копію священика Відгема 1315 року, що 
містить Lydekini excerpta et annotationes від 1300 p. (ці витяги 
пов’язані з пізнішим В естйотським законом ) і так звані три 
Вестйотські списки (fols. 48— 52а) вестйотських законодавців, 
королів Ш веції й єпископів Скари. «Ці фрагм енти [датовані 
прибл. 1240 p.], — пише Вессен, — є найдавніш им викладом 
шведської історії, знайденим у нашій літературі» //CCSM A X II.— 
Ce. XXXI— XXXII. Як Lydekini excerpta, так і Вестйотські списки 
переклав французькою JI. Боше (L. Beauchet. —  Сс. 407— 426: «Lyde
kini excerpta»; —  Сс. 427— 447: «Incerti auctoris variae annotationes»).

39 Вид.: H. S. C ollin  —  C. J. Schlyter // SGL I (S thlm , 1827). — 
СС. 1— 74. Нове видання для студентів підготував Еліас Вессен, 
Äldre Västgötalagen (Sthlm, 1954) // Nordisk Filologi, series A, Text 9.
— XIV + 53 сс. Перекл. шведсвк. м овою // SLLV  (1 9 4 6 ).— Сс. 1—  
200. Про переклади англійською, французькою  (L. Beauchet. —  
Сс. 131— 267, «Codex antiquior») і німецькою мовами див. с. 498.

40 A dolf Schück. «The Later Västgöta Law and the Bjärköa Law»// 
CCSMA VI (1946). —  Ce. XXXVIII— LXXIV. Щодо «Lydekini ex
cerpta» див. примітку 42.

41 Ф акс. вид. Ш юка // CCSMA VI (1946). —  XLVI + 252 сс.
42 Вид.: C ollin  and Schlyter // SGL I (1827). —  С с. 75— 253; 

Ce. 256— 281 (Lydekini excerpta). Перекл. франц. мовою: L. Beauchet — 
Сс. 269— 406 (Codex recentior).

43 Wessen. Introduction // SLL I (1933). —  Сс. XXV— XXXVII; див. 
також  того самого автора // CCSMA XII (1950). —  C. XXXVIII.

44 На ж аль, цей кодекс не увійшов до CCSMA.
45 Вид.: C ollin and S ch ly te r// SGL II (1830). —  XXXI + 430 сс. +

4 pl. П ерекл. шведськ. мовою: // SLL I: 1 (1933). —  245 сс.
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46 Gerhard Hafström // KHLXVI (1971). —  Cols. 309— 311 ; Wessen, 
Introduction // SLL V (1946). —  Cc. LXXV— XCI.

47 На ж аль, вони не ввійшли д о //C C SM A ; Sm âlandslagen видав 
Ш л іт е р / / SGL VI (1 8 4 4 ),—  Cc. 95— 110;перекл. ш ведськ. мовою: 
SLL V (1946). —  Сс. 421— 449.

48 Див. примітки 38, 39 і 42.
49 // SGL І, ed. Collin— Schlyter (1827). —  C. 28 = Wessen, Äldre 

Västgötalagen. —  Sthlm,1954. —  C. 21 = перекл. англ. мовою A. Ber- 
gin. —  C. 52 = перекл. франц. мовою L. Beauchet. —  C. 181 = 
перекл. нім. мовою von Schwerin. —  C. 26 = перекл. ш ведськ. 
мовою E. Wessen // SLL V (1946), с. 78 (текст) і с. 89 (коментар); пор. 
A R II. —  С. 457.

50 Wessen // CCSMA V (1945). —  Cc. XXVII— XLII; Wessen // KHL 
V (1960). —  Cols. 601— 602; Wessen, Introduction // SLL IV (1943). —  
Cc. LXIV— ХСІХ.

51 Ф акс. вид. Вессена // CCSMA V (1945), 50 fol.+ (2) cc.; ed. 
S ch ly te r/ / SGL VII (1852). —  Cc. 1— 93; перекл. шведськ. мовою: 
// SLL IV : 2 (1944). —  Сс. 203— 322.

52 Ф акс, видання: Wessen // CCSMA V (1945), 32 fol.+ (1) с.; ed. 
Schlyter // SGL VII (1852). —  Cc. 113— 168.

53 Вид.: Schlyter // SGL VII (1852). —  Cc. 169— 218.
54 Wessen // CCSMA V (1945). —  C. XXXIX.
55 Готландська та нижньоґерманська версії «Gutalagen» містять 

у кінці «Gutasaga».
56 Скорочено //D G L . Н айважливіш і давньоданські пергаментні 

списки можна тепер знайти в с е р і ї / /CCDMA, 10-томне видання: 
Joannes Brondum-Nielsen (Kbh, 1960— 1973); кож ен том має пе
редмову англ. мовою. Н азваний переклад давньоданських про
вінційних законів сучасною данською мовою був виданий Еріком 
Кроманом— Стіґом Ю улом (Erik Kroman —  Stig Iuul): // Danm arks 
gamie Love paa N utidsdansk, 3 томи (Kbh, 1945— 1948; скорочено 
// DGLND); I— II томи — переклади; том III — коментарі.

57 Про данські провінційні закони див.: Poul Johannes Jorgen
sen. Dansk Retshistorie [до XVII c t .], 3d ed. —  Kbh, 1965); E. Kro- 
m an’s «Indledning» // DGLND I (1945). —  Сс. I— XXXIV.

58 Johannes Brondum-Nielsen. Introduction // CCDMA III (1961). —  
Cc. VII— XV; Erik Kroman. Introduction // DGL I: 1 (1933). —  Cc. I—  
CXLIX; Jens U lf Jorgensen // KHL XVI (1971). —  Cols. 81— 83.

59 Факс, видання: Brondum-Nielsen // CCDMA III (1961). —  Cc. 1—  
172; пергаментний кодекс GkS 3121, 4° (Cc. 173— 238) видру
кувано в тій самій книжці. Кодекс Rantzovianus (Королівська



бібліотека, Копенгаген, Е. donat. var., 136, 4°; бл. 1430 p.), що 
містить у собі SkSnske lov і Сконський християнський закон, 
відтворив у репринтний спосіб Брендум-Нільсен // CCDMA VI 
( 1964). —  Сс. 1— 160. Чотири інші стародавні списки SkSnske lov
і Церковного закону Сканії (Ius ecclesiasticum  Scanice) були від
творені Карлом Мартіном Нільсеном //C C D M A V II (Kbh, 1965).— 
XIX + 338 сс.

60 Skanske lov [Тексти І— III] видано: Johannes Brondum -Niel- 
sen, S vendA akjaer//D G L I: 1 (1933). —  Сс. 1— 466. П ерекл. данськ. 
мовою: Erik Kroman— Stig Iuul / / DGLND I (1945). —  Сс. 1— 98; a 
також 111(1948). —  Сс. 3— 57 (коментарі); перекл. шведськ. мовою: 
// SLL IV: 1 (1943). —  Сс. 1— 202. Sk&nske kirkelov було видано: 
Svend Aakjaer —  Erik Kroman // DGL I: 2 (1933). —  Cc. 819— 954. 
П ереклад данською  мовою Еріка К романа — С тіґа Ю ула див. 
//D G LN D  І (1945). —  Сс. 226— 240, а також  сс. 58— 66 (коментарі). 
Перекл. нім. мовою: von Schwerin, Schwedische Rechte. —  Сс. 199— 
205.

61 Видання: (разом з парафразою  Андерса Сунесенса — Anders 
Sunesons) Svend Aakjaer, Erik Kroman разом з Jorgen Olrik і Hans 
Raeder // DGL I: 2 (1933). —  Cc. 467— 954. П ерекл . данськ. мо
вою: // DGLND I (1945). —  Cc. 99— 194, а т а к о ж  III (1 9 4 8 ). —  
Cc. 58— 66 (коментарі).

62 Див.: Peter Skautrup. Introduction // DGL V (1936). —  Cc. I—  
LXXXVI. Peter Jorgensen. Introduction // DGL VI (1937). —  Cc. I—  
XLV. Erik Kroman. Introduction // DGL VII (1942). —  Cc. I— LXV.

63 Видання: Kroman // DGL VII (1942). —  Cc. 1— 232; перекл. 
данськ. мовою: // DGLND I (1945). —  Cc. 197— 245; і III (1948). —  
Cc. 67— 80 (коментарі). П ерекл. нім. мовою: von Schw erin. —  
Cc. 157— 194.

64 Видання: Kroman // DGL VIII (1941). —  Cc. 1— 244; перекл. 
данськ. мовою: // DGLND I (1945). —  Cc. 246— 259, і III (1948). — 
Cc. 80— 84 (коментарі).

65 Видання: Kroman // DGL VIII (1941). —  Cc. 245— 442; перекл. 
Данськ. мовою: // DGLND I (1945). —  Cc. 260— 270, і III (1948). —  
Cc. 84— 87 (коментарі).

66 Видання: Kroman // DGLV III (1941). —  Cc. 443— 504; перекл. 
Данськ. мовою: // DGLND II (1945). —  Cc. 227— 241, і III (1948). —  
Cc. 187— 188 (коментарі).

67 Д ив.: Kroman // KHL IV (1959). —  Cols. 34— 36.
68 Тексти 1— 2, видання Peter S kau trup / / DGL V (1936). —  IV + 

584 cc. (16 Kapiteltavler); тексти 3 — 5, видання: M ogens Lebech
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разом з Peter Jorgensen і Peter Skautrup //  DGL VI (1937). —  (2) + 
578 cc.; перекл. данськ. мовою: // DGLND II (1945). —  Сс. 1— 132, і
III (1948). —  Сс. 88— 132 (коментарі).

69 Stig Iuul H KHL VIII (1963). —  Cols. 50— 51; Peter Skautrup, 
Introductions// DGL II (1933). —  Ce. I—CXXXIII, і // DGL 111(1951). — 
Сс. I— LXXXV; Peter Jorgensen, Introduction // DGL IV (1945). — 
Ce. I— LVIII.

70 Текст 1: NKS 295, 8°, видання: Peter Skautrup // DGL II (1933). 
VIII + 535 сс.; тексти 2 — 4, видання: Skautrup // DGL III (1951). — 
(4) + 416 сс.; тексти 5— 6 , видання: Стіг Юул — П етер Йор- 
ґенсен // DGL IV (1945). —  396 сс. (+11 сс. Kapiteloversigt). У серії 
факсимільних ви д ан ь// CCDM А видрукувано шість пергаментних 
списків XIV ст.: т. IX. Skautrup (1972). — XVI + 178 сс. (AM 286, 2°; 
AM 4, 4°; AM 453, 12°; т. X. Skautrup (1973). —  X + 229 сс. (SKB С 37; 
SKB С 44); перекл. данськ. мовою ://D G LN D  II (1945). —  Сс. 133— 
224, і III (1948). —  Сс. 133— 182 (коментар).

71 Д ив.: Erik Buus. П ередмова // DGL, Додаток до IV (1961). — 
Сс. I— CCVI.

72 Видання: Buus // DGL, Д одаток до IV (1961). —  Сс. 1— 75.
73 В идання: P eter Jorgensen // DGL, Д одаток до IV (1961). — 

Сс. 77— 426.
74 Про ісландський національний закон див. дві праці О лафура 

Л ар у ссо н а : Y firlit y fir islenzka rje tta rsö g u , 2d ed. —  R vik, 1932; 
Ó. Larusson. Lög og saga.— Rvik, 1958 ; Ó. Larusson. «Grâgâs» // 
KHL V (1960). —  Cols. 410— 412. О лафур Л аруссон також  зробив 
п ор івн ян ня «Grâgâs» з двома ісландським и закон ам и , зап р о 
вадж еним и королями Н орвегії, Jarnsiöa (1271— 1273) і Jónsbók 
(1281): Grâgâs og lögbcekurnar (Rvik, 1923).

75 Hkr III (IF 28). —  C. 31 = Hkr/Hollander. —  C. 594; nop. GAL II. — 
Cc. 207— 209.

76 Grâgâs І, видання: V. L. Finsen. —  Cc. 22 = перекл. нім. мовою: 
A. Heusler. —  Cc. 18— 19. Пор.: Grâgâs II, видання: V. L. Finsen. —  
Cc. 26— 27; Grâgâs III, видання: Finsen. —  Cc. 23— 24; 71— 72; 116—  
117; 166— 167; 209— 210; 249— 250; 329— 330.

77 Islendingabók, видання: Jakob Benediktsson (= IF I: 1). —  C. 18.
78 Hungrvaka, видання: В. Kahle // ASB XI. —  Halle/Saale, 1905. —  

C. 92 = видання: Jónsson, в Byskupa sögur I. —  Rvik, 1953. —  C. 4.
79 Frédéric M acler // Revue de l ’histoire des religions 87. —  Paris, 

1923. —  Cc. 236— 241.
80 M agnûs M ar Larusson // Studia Islandica 18. —  Rvik, 1960. —  

Cc. 23— 38.



81 G. Turville-Petre, Origins. —  C. 80.
82 Turville-Petre, Origins. —  C. 80. Пор.: Hans Kuhn, Das alte Is

land.-—Düsseldorf, 1971. —  Cc. 42— 44; 112— 113.
83 Diplomatarium Islandicum (скорочено DI) I. —  Cc. 82— 83; див. 

також c. 94 (рукопис 13, § 26); с. 126 (рукопис E, § 26); c. 138 
(рукопис F, § 24); c. 148 (рукопис G, § 26); c. 153 (рукопис H, § 26).

84 Grägäs I: 2, видання: Finsen. —  Cc. 211— 212.
85 Див. перекл. нім. мовою: Heusler. —  C. 434. На ж аль, досі 

не існує перекладу Grägäs англійською мовою.
86 У деяких рукописах замість austr вжито слова erlendis (Dl. —  

C. 94; C. 138; er-lendr, «закордонний»), orloendis (DI. —  C. 126) або 
herlendis (DI. —  C. 153); рукопис G м істить / storfvm herlendiss 
замість і Garöum austr (DI. —  C. 148).

87 // NGL 1, ed. Keyser— Munch (1846). —  Cc. 224— 225 = англ. 
перекл., L. M. Larson. —  New York, 1935. —  Cc. 354— 355.

88 Про закони острова Бірка див. // K H L І (1956). —  Cols. 655—  
661. Див. також  Wessen // Namn och Bygd 11 (1923). —  Cc. 135—  
178; 13 (1925). — Cc. 39— 60; A dolf Schück// CCSM AVI (Kbh, 1946).
— Cc. XXXVII— XLVI.

89 Заснованому, згідно з дж ерелам и, Олавом Трю ґґвасоном 
(995— 1000). «[У 996 році] король Олав повернувся з армією до 
Н ід ар о сса . Згодом  він зв ів  б у д івл і на б е р е з і р іч ки  Н ід , 
постановивш и, що тут має бути торгове місто. Він роздав людям 
клаптики землі для спорудж ення будинків і звів королівську 
резиденцію над маленьким фіордом. Восени він перевіз сюди, 
до зимової резиденції, всі меблі й провіант і утримував у цьому 
місці значні сили» (H kr I [=IF 26]. —  С. 318 = H kr/H ollander. —  
С. 208).

90 Видання: M eissner, Stadtrecht (1950). —  C. 356 = «Den aeldre 
By-Lov eller Bjarkö-Ret» // NGL І, видання: Keyser— M unch (1846).
— C. 312.

91 Д и в . п ер ек л . нім. мовою  M eissner, S tad trech t (1950). —  
C. 357.

92 В идання: Ludvig H olm -O lsen, U tvalgte stykker av Konungs 
Skuggsiä (Bergen, Oslo & Tromso, 1970), —  C. 18 = перекл. англ. 
мовою: L. M. Larson. The K ing’s M irror: Speculum Regale— Konungs 
skuggsjä). —  New York, 1917. —  C. 81.

93 Jalmari Jaakkola. Suomen varhaishistoria: Heimokausi ja  Kale- 
vala-Kulttuuri (= Suomen Historia II), (Porvoo & Helsinki, 1956). —  
Cc. 334— 346.

94 Eino Jutikkala. A History o f Finland. —  New York, 1962. —  C. 63.
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95 Jaakkola. Suomen Historia II (1956). —  Cc. 334— 335.
96 Schück // CCSMA VI (1946). —  C. XXXVIII.
97 Д окумент, автентичність якого ніколи не піддавалася сум

нівам, — це копія пізнішого (бл. 1083 р.) заприсяж ного свідчен
ня; див. Turville^Petre, Origins. —  C. 81.

98 Видання: Jón Sigurösson. DI I (Kbh, 1857— 1876). —  C. 66 (руко
пис A —  GkS 1157, fol.; від прибл. 1250 p.); цей документ раніше 
було вклю чено до вид. Keyser— M unch // NGL I (1846). —  C. 438.

99 Див. // CCSMA VI (1946). —  Cc. XXXVII— XLVI.
100 Див. // CCSMA IX (1948). —  C. XXIV; CCSMA VI. —  C. XXXIX.
101 Див. // CCSMA VI (1946). —  C. XXIX— XLI.
102 Вид.: Schlyter // SGL IX (1857). —  Cc. 397— 500 (Codex iuris 

urbici Scanioe) = перекл. ш ведськ.: Ebbe Kock // SLL IV (1943). — 
Cc. 187— 197 i cc. 198— 202 (коментар).

103 Рудольф М айснер наголошує на консерватизмові М аґнуса 
Гаконарсона в його законотворчій діяльності. — Stadtrecht (1950).— 
Cc. XVII— XVIII.

104 Й деться про одного з членів команди чи про одного з 
купців. Щодо цього терміна див.: M eissner, Stadtrecht (1950). — 
Cc. XLII— XLIII та c. 259, примітка 3.

105 Видання: M eissner, Stadtrecht (1950). —  Cc. 266, 268 = раніше 
виданий: Keyser —  M unch // NGL II (1848). —  Cc. 276— 277; nop.: 
AR II. —  Cc. 456— 457.

106 Одна марка срібла дорівнювала двадцяти чотирьом ертуґам; 
див.: Cleasby —  Vigfüsson, Dictionary. —  C. 768.

107 Пор. нім. перекл.: M eissner, Stadtrecht (1950). Cc. 265, 
269.

108 Ella Lesser. Der Däne Claudius Claussen Swart. —  Innsbruck, 
1909. —  Карти 1— 3.

109 Д ив.: E. Lesser. Der Däne Claudius Clausson Swart. —  C. 189; 
пор. також : M atts Dreijer. Häuptlinge, Kaufleute und M issionare. —  
M ariehamn, 1960. —  Cc. 62— 70.

1,0 Корпус правових норм, пов’язаних з суднобудівною про
мисловістю, морський закон (давньосканд.: FarmannalQg), воче
видь, з ’явився як окрема правова система в країнах Балтійського 
м оря не раніш е X IV — XV ст. До того часу цей закон  був 
складовою муніципального закону. Тож морський закон не можна 
розглядати тут відокремлено. Разом з тим слід наголосити, що 
середньовічний Ганзейський Готланд відіграв особливу роль у 
розвитку європейського морського закону. Його Codex iuris m ar
itimi V isbyensis невідом ого року (ал е , вочевидь, не п ізн іш е



XIV ст.) належ ить до трьох основних морських законів серед
ньовічної Європи, разом з Jugements au rôles d ’Oléron (острів, що 
лежить у Б іскайській затоці, північніше гирла річки Ж іронди) і 
Барселонського Consolât de mar (1494). О днак о б ’єднання, що 
правило Готландом, було не скандинавського походж ення, і в 
збереж ених версіях  Codex iuris m aritim i Visbyensis (н и ж н ьон і
мецькій, Готландській і данській) не згадую ться Русь і Східна 
Європа. Цей Кодекс опублікував Ш літер // SGL VIII (1853), —  
CLIII, 580 cc. + 2 pl. (Cc. 1— 182 містять текст Codex iuris urbici 
Visbyensis нижньонімецькою мовою).

1.1 Foote— Wilson. Achievement. —  London, 1970. —  Cc. 100— 
102.

1.2 Вид.: Gertz // SMHD I. —  Kbh, 1917. —  Cc. 64— 93; факс, 
видання: J. Brondum-Nielsen // CCDMA VI. —  Kbh, 1964.

1.3 Вид.: Olrik— Ræder. —  C. 293 ( k h .  10, розд. 18).
1.4 Vitherlagsret (суч. данськ. Vederlov) опублікований в: J.Bron- 

dum-Nielsen // Danske Sprogtekster til Universitetsbrug II. —  Kbh, 1942. —  
Cc. 22— 25 = перекл. нім. мовою: von Schwerin, Dänische Rechte
(1 9 3 8 ).—  Cc. 195— 198.

1.5 D idrik Arup Seip // KHL VI (1961). —  Cols. 580— 582.
П6 Вид.: K eyser— M unch // NGL II (1848). —  Cc. 387— 450 = 

перекл. нім. мовою: M eissner (Germ anenrechte V): N orwegisches 
Recht: Das Gefolgschaftsrecht (Hirdskra). —  Weimar, 1938; 2d ed. —  
W itzenhausen, I960. —  XLI +76 cc.

1,7 Ч ерез те ці закони часто наводять Ф ут і Вільсон у своїй 
праці «A chievem ent» (London, 1970) з метою  п ро ілю струвати  
давньоскандинавські політичну та соціальну структури.
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1 Див.: Karl von Amira und Karl August Eckhardt. Germanisches 
Recht, 4th ed. I. —  Berlin, 1960. —  Cc. 67— 69. Н айбільш е обстою 
вав офіційний характер Ф ризького закону (Lex Frisionum ) Ф іліп 
Гек (Philipp Heck) у своїй праці Die Entstehung der Lex Frisionum, 
Stuttgart, 1927.

2 Fairbanks. Skeltana Riucht (1939). —  C. 5. Скорочення подані 
на cc. 951— 952.

3 Щ одо Vetus jus Frisicum див.: von Richthofen. U ntersuchungen I 
(1880). —  Cc. 32— 62. У XV— XVI ст. були здійснені переклади з 
фризької на нижньонімецьку, зокрема в сусідніх з Рю стрінґеном 
Вурстені та Вюрдені (W ührden).
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4 N. E. Algra. De Tekstfîliatie van de 17 Keuren en de 24 Land- 
rechten (1966). —  Cc. 54— 56.

5 Von Richthofen. Untersuchungen I (1880). —  Cc. 20— 201; Heck 
// Neues Archiv der Gesellschaft für ältere Deutsche Geschichtskunde 
17. —  Hannover, 1892.—  Cc. 567— 598; R udolf His // ZRG-GA 20 
(1899). —  Cc. 39— 114; R udolf His // ZRG-GA 57 (1937). —  Cc. 58— 
137; Jelle Hoekstra. Die gem einfriesischen Küren. —  Assen, 1940. —
196 cc.; N. E. Algra, «De Riustringer tekst fan’e 17 Kesten en 24 Lân- 
rjochten» // Us Wurk 8:4. —  Groningen, 1959. —  Cc. 73— 82; N. E. Alg
ra. De Tekstfîliatie van de 17 Keuren en de 24 Landrechten // Estrikken 
39. —  G roningen, 1966; S jö lin , П ередм ова / /  O TR X II (1970). — 
Cc. 32— 43.

6 H oekstra, Die gem einfriesischen Küren (1940). —  C. 65. Існують 
і два додаткові тексти: «П’ять винятків для сімнадцятого статуту» 
і «[Чотири] винятки до ш істнадцятого статуту». В инятки до 
сімнадцятого статуту давніші (X I— XII с т .); є також  латинська 
версія їх (див. Sjölin, Передмова // OTR XII [1970]. —  С. 44). Інші 
винятки походять, вочевидь, з XII ст. (див. Sjölin, E inführung 
[1969]. —  C. 9). В R2 наведено роз’яснення сімнадцяти статутів, 
Виш а // OTR V III (1954). —  Сс. 5 7 — 60 = / /  A FR  І (1 9 6 3 ) . — 
Сс. 132— 139. Коментую чи другий (//AFR І. —  Сс. 134— 135) і 
д ев ’ятий статути (Сс. 136— 137), невідомий автор вж иває термін 
skilling eona; див. с. 515.

7 Hoekstra, Die gem einfriesischen Küren (1934). —  C. 26: «Одне 
здається  певним, що спроба датування Ріхтгофена не витримала 
критики і що тепер датування одинадцятим ст. має велику міру 
вірогідності. Точніше датування при сьогоднішньому стані дос
лідж ень, мабуть, немож ливе». Див. думку ван Буйтенена в «De 
grondslag van de Friese vrijheid», 1953; підсумок франц. мовою: 
«Н езваж аю чи на розм аїття поглядів, так чи так було визнано, 
що 17 статутів і 24 конституції датую ться XI ст.» (С. 185). Див. 
також : Sjölin, Einführung. —  C. 9.

8 Hoekstra, Die gem einfriesischen Küren (1940): текст (Cc. 79—  
140);перекл. нім. мовою (Cc. 141— 146); коментар (Cc. 147— 175); 
index verborum (176— 193).

9 Bo Sjölin, Einführung. —  C. 9. Д ив., однак, також  думку ван 
Буйтенена в примітці 21.

10 Щодо докладніш ої бібліографії див. примітку 20. Тексти і 
нім. переклад двадцяти чотирьох конституцій, згідно з руко
писами R 1, Е 1, F, Н 2, подані в / / AFR: R 1=1 (1963). —  Сс. 42— 59; 
Е 1 = III (1967). —  Сс. 28— 45; F=V (1972). —  Сс. 40— 53; H 2=IV



(1969). —  Сс. 30— 43; щодо тексту W див.: K. von Richthofen, Frie
sische Rechtsquellen (1840). —  Cc. 41— 81. Л атинську версію H 
(засновану на Dr) можна знайти в // OTR VI (1950). —  Сс. 90— 95 
(Н 2) і Сс. 114— 119 (Н 1). R І містить р о з’яснення першої консти
туції, Виша // OTR VIII (1954). —  С. 60 = / / AFR І (1963). —  С. 138 
(текст); С. 139 (перекл. нім. мовою).

11 N. E. Algra. De Tekstfiliatie (1966). —  Сс. 150— 152.
12 Базові давньофризькі тексти з нім. перекладом: Е= //AFR

III (1967). —  Сс. 20, 22 (текст) і Сс. 21, 23 (перекл.); F= //AFR V 
(1972). —  C. 30 (текст), С. 31 (перекл.); Н= //AFR (1969), —  С. 24 
(текст), С. 25 (п ерекл .); щодо текст ів  W див. J=H oekstra, Die 
gemeinfriesischen Küren (1937). —  C. 94; U і D=Hoekstra, Die gemein
friesischen Küren. —  C. 95.

13 Див. прим. 21. У латинському тексті в Н є «quia Frisones 
olim ultra occeanum subditi erant», див. // OTR VI, Hoekstra (1950). —  
C. 87 (H2) і c. 111 (H l).

14 Вид.: B u m a //O T R  XI (1961). —  C. 96 = // A FR I (1963). —  
C. 36 (текст), c. 37 (перекл. нім. мовою); пор. прим. 20.

15 Вид.: Sipma в Fon alra Fresena fridome. —  Snits [Sneek], 1947. —  
Cc. 165— 166.

16 Видання і перекл. нім. мовою: B o S jö lin // OTR XII (1 9 7 0 ).—  
C. 242 = //A FR V (1972). —  Cc. 34— 35. В R 1 є коротш а версія: «В 
такий спосіб ми можемо захистити нашу землю і наш народ з 
боку моря і від війська з півночі» (with thene northhiri) //AFR І 
(1963). —  Cc. 38— 39. Інші тексти або закінчуються посиланням на 
кордон біля Флі (вид.: Hoekstra. Die gem ein fries isch en  K üren. —  
C. 106), або патетичним твердж енням: «Таким чином усі фризи 
будуть вільними від скандинавів» («thruch thet sa scelen alle Fresa 
fon tha northliuden fri wesa») (H2= //A FR IV. —  Cc. 26— 27; E 1 = 
AFR III. —  Cc. 24— 25; U і D. Hoekstra, Die gemeinfriesischen Küren. —  
C. 107).

17 Щодо ролі Гіцакера (H itzacker) див. N. E. Algra, De Textfili- 
atie (1966). —  Cc. 40— 41.

18 Основні тексти й нім. переклад статуту  14 подані //A FR : R1 
= І. —  Сс. 38— 41; E l = III. —  Сс. 24— 27; F=V. —  Сс. 34— 37; 
H2=IV. —  Сс. 28— 29. Основні тексти й нім. переклад конституції
З також  можна знайти / / AFR: R 1=1. —  Сс. 46— 47 (ворога названо 
«язичниками», an tha hethena thiade); E 1 = III. —  Cc. 30— 31 (ворога 
названо «норманами»); F=V. —  Cc. 42— 45 (ворог —  Nortmon); H 2 
= IV. —  Cc. 32— 33 (ворог —  Normen). У статуті 2 Загальних  
законів ворога названо «вікінгами» (Viking).

Примітки  ö M
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19 Базовий текст і нім. переклад конституції 20 подано в // 
AFR: R 1 = І. —  Сс. 50— 51; Е 1 = III. —  Сс. 40— 41; F=V. —  Cc. 50— 
53; H 2=IV. —  Cc. 40— 41. У тексті в R 1 використано слово 
W itsing: ther hi er mith tha W itsingon efremid heth «[подвиги], які 
він раніше здійснив з вікінґами» (OTR XI. —  С. 105).

20 Sjölin, Einführung. —  C. 10.
21 Вид.: Buma // OTR XI (1961). —  C. 93 = //A FR  I (1963). — 

Cc. 30— 31. Тут таки  є типовий ідеологічний ф рагм ент, ідо 
стосується минулого упокорених фризів: чотири християнські 
місіонери (Боніфацій, св. Віллеброд, Віллегад, Лю дґер) «здобули 
н езалеж н ість  і свободу для нас, фризів, від Карла Великого, 
для всіх фризів, що належ али раніше півночі, жахливому кутку», 
тобто скандинавам  (thesse fiuwer hera bihulpon vs Frison frihalses 
ande fridomes with thene kinig Kerl, hwande aile Frisa er north herdon 
anda grimma hem a).

В ідносно терм ін а fr ih a ls i  ван Б уй тен ен  пиш е: «П окійний 
професор [І. M.] Ґосес [в Verspreide geschriften (Groningen, 1946).
— Cc. 138— 139] показав, що пізніша легенда, згідно з якою 
ф ризи, підкорені норманами <данам и>, мусили носити ярмо на 
шиї, спирається на хибну інтерпретацію  одного з цих текстів. 
Н асп равд і й деться  про те, що ф ризи купили собі свободу 
упокоренням  (hiara fria hals; верхньонімецькою : fr ih a ls i; англо
саксо н ськ о ю : f r e o ls ; ісландською : f r e i s i , тобто : «свобода»). 
О скільки слова fr ia  hals не були включені, у легенді з ’явилося 
абсурдне «ярмо на шиї» зам ість «свободи» (De grondslag van de 
Friese v rijh e id .— Assen, 1953. —  Cc. 185; див. голландський текст 
на сс. 17— 18).

22 К. Наута наводить латинський текст (М ) на сс. 31— 37, 
давньофризькі тексти на сс. 37— 66, із синоптичною таблицею 
на сс. 81— 82; нім. переклад, на основі М , подано на сс. 67— 80.

23 R u d o lf H is / /  ZRG -G A  57 (1937). —  Cc. 58— 137; S jölin . 
Передмова // OTR XII (1970). —  Cc. 54— 59; див. також  того самого 
автора Einführung (1969). —  С. 9.

24 Усі фрагменти наведено в покажчиках. R 1 = // OTR XI (1961). —
С. 207 (s.v. kona); R 2 = //OTR V ili (1954). —  C. 95 (s.v. cona).

25 Max Vasmer, REW I. —  Heidelberg, 1953.—  C. 693.
26 Д ив.; приміром, угоду про співробітництво між купцями 

міста Бремена та рюстрінґенськими фризами, укладену 1220 року. 
Угоду вклю чено до збірки: Urkundliche Geschichte des Ursprungs 
der deutschen Hanse, ed. Georg Friedrich Sartorius, II.— Ham burg, 
1830. —  C. 15.



27 Упстальсбом містився біля Ауріха (давн. форма: Аверк) в 
Ост-Фрісланді (Німеччина). Щодо етимології назви див. Теодора 
Зібс у праці Гека «D ie altfriesische Gerichtsverfassung» (1895). — 
Сс. 356—357. Про Упстальсбомський союз див.: von Richthofen, 
Untersuchungen, I (1880). — Сс. 1—7, 10—19, 297—369.

28 Див.: Sipma. De Eerste Emsinger Codex (//OTR IV [1943]. — 
Cc. 47—51). Пор. також: Heck, «Ursprung» // Neues Archiv 17 
(1892). — C. 594 (XI c t . ) ;  Sjölin. Einführung (1969). — C. 9 («час і 
походження невизначені»); того самого автора, Introduction //OTR
XII (1970). — Сс. 62—63, і Buma, Introduction //AFR V (1972). — С. 13.

29 Фон Ріхтгофен присвятив 3 розділ своєї праці «Untersu
chungen» І (1880) Загальним статутам («Die Ueberküren». — 
Сс. 202—241; тексти після Н і Е видрукувані на сс. 236—241).

30 Давньофризькі тексти й нім. переклад в //AFR: H=IV.— 
Сс 72—75; Е=ІІІ. — Сс. 96—97; F=V. — Сс. 172—173; пор. von 
Richthofen, Friesische Rechtsquellen (1840). — Сс. 93—101.

31 Вид. Sjölin // OTR XII (1970). — Сс. 360, 362 = //AFR V (1972). — 
Сс. 172—173.

32 Про Союз Семи Морських Земель див.: von Richthofen. Unter
suchungen II: 1 (1882).—Сс. 1—145; D. Kalma. «Apud Upstallesbame», 
// It Beaken 15. —Assen, 1953. — Cc. 97—105, і Jelle Hindriks Brouw
er, ed., Encyclopedie van Friesland. — Amsterdam, 1957. — C. 712.

33 Див.: Sjölin//OTR XII (1950). — C. 224. Форма «witsing» зустрі
чається в текстах з Рюстрінґена (прим. 35) і Вестерлауверса. 
Ця форма (witsing) може вирішити проблему щодо походження 
слов’янського *«vit$gb». Стосовно останнього див.: Stender-Pe- 
tersen, Varangica. — Aarhus, 1953. — Cc. 21—63, і Vasmer, REW I
(1953). — Cc. 206—207.

34 Вид. Hoekstra //OTR VI (1950). — C. 68 (H 2) і c. 152 (H 1).
35 //AFR III. — Cc. 96—97. Про wigand див.: von Richthofen. 

Altfriesisches Wörterbuch (Göttingen, 1840)! — C. 1148.
36 Pieter Gerbenzon. Philologia Frisica: Anno 1956. — Groningen, 

1957. — C. 36; Sjölin, Introduction // OTR XII (1970). — Cc. 46—51.
37 Von Richthofen. Untersuchungen II: 2 (1882). — Cc. 73Ö—731.
38 Pieter Gerbenzon. Philologia Frisica (1956). — Cc. 35—43.
39 Про Рюстрінґенський синодальний закон див.: von Richt

hofen. Untersuchungen II: 2 (1882). — Cc. 1257—1262.
40 Апокрифічні «Привілеї» Карла Великого 802 року були 

опубліковані фон Ріхтгофеном у праці «Untersuchungen» II: 1 (1882).— 
Сс. 166—179 (тексти), з філологічним коментарем (Сс. 180—223), 
історичним коментарем (Сс. 223—234) та оцінкою (Сс. 234—315).

П р и м і т к и
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41 Про місцевість Альменум див.: von Richthofen, Untersuchungen 
II: 1 (1882). — C. 235, і Encyclopédie van Friesland (1958). — C. 144.

42 Von Richthofen. Untersuchungen I (1880). — Cc. 204, 231, і II: 1 
(1882). — Cc. 235—238; Heck. «Ursprung» // Neues Archiv 17 (1892). — 
Cc. 582—585; того самого автора «Die altfriesische Gerichtsverfas
sung» (1894). — Cc. 449—458; Hugo Jökel, Forschungen zur altfrie
sischen Gerichts- und Ständeverfassung. — Weimar, 1907. — Cc. 200 
і далі; Sydney Fairbanks. Skeltana Riucht (1939). — C. 11.

43 Van Buijtenen. De grondslag (1953). — Cc. 14—27, 184—186 
(підсумок франц. мовою); див. також: Sjölin. Introduction // OTR
XII (1970). — Cc. 45—46, і Sjölin. Einführung (1969). — C. 9.

44 Див. примітку 16.
45 Текст (F) видання і перекл. нім. мовою: Sjölin // OTR XII

(1970). — Cc. 262—263 = // AFR V (1972). — Cc. 56—57.
46 Fairbanks. Skeltana Riucht (1939). — C. 10.
47 Див. також // Estrikken 32: Rudolfsboekmateriael (Groningen, 

1961).
48 Von Richthofen. Untersuchungen II: 1 (1882). — Cc. 449—458; 

Heck. Altfriesische Gerichtsverfassung. — Weimar, 1894. — Cc. 449— 
458; Bos— van der Heide. Het Rudolfsboek (1937). — Cc. 11—21; 
Fairbanks. Skeltana Riucht (1939). — Cc. 10—11; Sjölin. Ein
führung (1969). — C. 9.

49 Book of Rudolf, ed. Bos — van der Heide (1937). — C. 158.
50 Див. Sjölin. Einführung (1969). — C. 9.
51 Перекл. англ. мовою за вид.: Fairbanks, Skeltana Riucht

(1939). — C. 73 (текст на c. 72); див. c. 124 (коментар).

РО ЗД ІЛ  ДВАДЦЯТЬ ПЕРШ ИЙ

1 Див. Clemens saga, текст за пергаментним рукописом AM
645, 4° бл. 1200 р. (факс, вид.: AnneHoltsmark//CCI XII [Kbh, 1938]), 
ed. C. R. Unger. Postola sögur. — Chria, 1874. — Cc. 146—147; 
Heimslÿsing, ed. E. Jónsson—F. Jónsson // Hauksbók. — Kbh, 1892—
96. — C. 158: «en sa Iupiter var J)eira alra rikastr hinna heiönu manna, 
er sumir menn kalla I>or». Alexanderssaga (два базові пергаментні 
рукописи: AM 519а, 4° кінця XIII c t . ;  AM 226, наст., друга 
половина XIV ст.), вид.: F. Jónsson (Kbh, 1925). — C. 21: «Iupi
ter heitir a latino, en I>orr a vara tungo».

Про давньоісландські житія святих див. фундаментальне 
дослідження: Ole Widding, Hans Bekker-Nielsen, and L. K. Shook.



«The Lives of the Saints in Old Norse Prose: A Handlist» 11 Mediaeval 
Studies 25. Toronto, 1963. — Cc. 294—337; nop. також: Hans Bek- 
ker-Nielsen. «On a Handlist of Saints’ Lives in Old Norse» // Mediae
val Studies 24 (1962). — Cc. 323—334.

2 Alexanders saga, ed. F. Jonsson. — C. 50: «I>ors hof... {)at var 
kallat templum Hamonis».

3 Heimslysing в Hauksbok, ed. E. Jonsson — F. Jonsson (1892— 
96). — C. 159: «Mercurio f>ann er ver kollum Обепп»; «Pals saga pos- 
tola II» (чотири основні рукописи — це: A = AM 234 фол.; перша 
половина XIV ст.; В = «Codex Scardensis», XIV ст., факс, вид.: 
Desmond Slay // ЕІМ II (Kbh, 1960); С = AM 84, 8°, середина XV ст.; 
D = AM 236 фол., XIII ст.), вид.: С. R. Unger. Postola sogur. — 
С. 244, де один епізод з Діянь Апостолів (14: 12) подано так: 
«ok kolludu J)eir Barnaban I>or, en Paulum Merkurium, J>at kaullum 
ver Обіп»; nop. «Rim I» (AM 625, 4°, середина XV ст.) в Alfrcedi 
Islenzk, ed. Kr. Kalund, II (Kbh, 1914). — C. 63: «Stilbon [планета] 
heiter Mercurius, j>at kQllum ver Odinn».

4 Clemens saga, Postola sogur, ed. C. R. Unger. — C. 146.
5 Clemens saga, Postola sogur, ed. Unger. — C. 146. Trojumanna 

saga / Hauksbok, ed. E. Jonsson—F. Jonsson. — Cc. 199, 200, 211, 
232 (nop. Trojumanna saga, ed. Jonna Louis-Jensen. — Cc. 20, 49, 
112, 123, 126, 139—140, 148); Breta sogur / Hauksbok, ed. E. Jonsson— 
F. Jonsson. — C. 232; nop. «Rim І» в Alfrcedi Islenzk, ed. Kalund, II. — 
C. 63: «Hesperis [планета] heiter Venus, J>at kaullum ver Freyio».

6 Trojumanna saga, ed. Jonna Louis-Jensen, p. 1: «Satvmvs var kal- 
Іабг en ver kollvm Frey».

7 «Rim І» в Alfroe6i Islenzk, ed. Kalund, II. — C. 63: «Fispena 
[планета] heiter Mars, J?at kaullum verTy». Ця давньоскандинавська 
евгемеристика нагадує схоже явище в творах давньоруської літе
ратури, таких як ПВЛ і «Слово про Ігорів похід».

8 Eusebii Caesariensis, Opera IV: Historiae ecclesiasticae libri I—
X, ed. Dindorf. — Leipzig, 1873. — C. 83 (III. 1.1), перекл. англ. 
мовою: G. A. Williamson. Eusebius: The History of the Church from 
Christ to Constantine.—Baltimore, Md., 1965. — C. 107.

9 Lenore Harty. Andreas saga postola (Ph. D. diss., University of 
Otago, Dunedin, N. Z., 1970). — Cc. XXXIII. Переклад Andreas saga 
postola — її безпосереднім джерелом була «Liber de miraculis S. 
Andreae apostoli» Григорія Турського (пом. 594 p.), що спирала
ся на маніхейські літературні традиції, переглянуті ортодок
сальним автором і «оправославлені» — давньоісландською мовою 
пов’язаний з діяльністю єпископа Пала Йонссона (Pall Jonsson)

Примітки  «*>•>
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Скалагольтського (1195—1211); пор.: Lenore Harty. Andreas saga 
postola, c. XXI, та G. Turville-Petre. Origins. — Cc. 128—129.

10 Andreas saga postola І збереглася в пергаментному списку 
початку XIII c t .: AM 645, 4° (=А), факс, вид.: Anne Holtsmark // 
CCI XII (Kbh, 1938); та в іншому пергаментному списку XIII ст., 
AM 652, 4°, оригінал якого має точно транскрибовану версію, 
що датується початком XVII c t .: AM 630, 4°. Саґу було опублі
ковано двічі: в Postola sögur, ed. Unger (наш фрагмент на с. 319)
і ed. Harty, Andreas saga postola (наш фрагмент з перекл. англ. 
мовою на сс. 1—2; примітки на с. 49); див. також Вступ на 
cc. VIII—IX, XXI та XXIII. Стосовно проблеми, чи справді країна, 
яку відвідав св. Андрій, була Ахаею чи Скіфією, див.: K. R. Brooks, 
Andreas (Oxford, 1961), і Peter М. Peterson, Andrew, Brother of Si
mon Peter (Leiden, 1958).

11 Liber tertius: De gestis Beati Andreae Apostoli / Codex Apocry- 
phus Novi Testamenti II (Acta Apostolorum Apocrypha, sive Historia 
certaminis apostolici adscripta Abdiae, primo, ut ferunt, Babyloniae 
Episcopo, et distributi in libros decem), ed. Johannes Albertus Fabri- 
cius. — Hamburg, 1719. — Cc. 466—467.

12 Andreas Saga postola II (збереглася в двох пергаментних спис
ках: AM 646, 4°, перша половина XIV ст., і AM 647, 4°, XV ст.) в 
Postola sögur, ed. Unger. — Cc. 361—362. Про етимологію Ellipal- 
tar див. Stender-Petersen, Varangica. — C. 214.

13 Про Tanakvisl див. cc. 292—294 цієї книжки.
14 Про нього див.: de Vries, GAL II2. — Cc. 194—195.
15 Alexandreidos Galten poetae clarissimi libri decem (Ingolstadt, 

1541), fol. XC r, KH. 8. Автор засновує свою працю на § VII. 7
з «Історії Александра Великого» Квінтія Куртія Руфа (бл. 40—
54 pp. н.е.).

16 Alexanders saga, ed. F. Jónsson. — Cc. 125—126.
17 «Liber decimus: De rebus a Beato Philippo Apostolo gestis» / 

Codex Apocryphus Novi Testamenti, ed. J. A. Fabricius, II.— C. 738.
18 «Tveggja saga postola Philippus ok Jacobs II». Базовий пер

гаментний манускрипт є в Codex Scardensis/Scarösbok XIV c t ., 

факс, видання: Desmond Slay // EIM II (I960); пор. видання: Ólafur 
Halldórsson, Sögur ur Skarösbok (Rvik, 1967); інший манускрипт — 
це AM 630, 4°, паперова копія початку XVII ст. в Postola sögur, 
ed. Unger. — C. 740.

19 «Liber octavus: De rebus per Indiam a beato Bartholomaeo ges
tis» / Codex Apocryphus Novi Testamenti, ed. Fabricius II. — C. 669.

20 «Bartholomeus saga postola», ms. A = Codex Scardensis (див.



виїде, прим. 18); ms. В = AM 630, 4° в Postola sogur, ed. Unger. — 
C. 744.

21 Приблизно такий самий текст подано в Rimbegla (AM 731, 
4°; паперовий рукопис, скопійований 1641 року Бйорном 
Йонссоном із Скардси) в Alfroedi Islenzk III, ed. K£lund (1917). — 
C. 9: «Indialgnd eru J)rjii; eitt ег і nand vid Blaland, annat vid Serk- 
land, en hit Jm5ja і enda heims, J)vi at gdrum-megin J>ess liggr myrkva 
herad, en p6rum-megin er haf. A Jjetta Indialand for Bartholomeus pos- 
tuli at eyda blotum J>eira».

22 Цей огляд спирається на джерела, розглянуті в цьому 
розділові, а також на існуючу літературу, зокрема монографії 
Маґоуна // Mediaeval Studies 6 (1944). — Сс. 314—354, та Отто 
Шпрінґера // Mediaeval Studies 12 (1950). — Сс. 99—122.

23 Припустивши, що наше пояснення назви Ilians-vegr правильне.
24 Це пояснює, чому вікінґи мусили завоювати Луні.
25 Див.: Leo Bagrow. History of Cartography. — Cambridge, Mass., 

1966. — Cc. 41—50.
26 Можливо, Monstrosa, nop.: AR II. — C. 392.
27 Помилка: Фріґія.
28 Назву Вавилон тут повторено двічі; вперше вона згадується 

після Calldea.
29 Див. вид. Колунда в Alfroedi Islenzk III. — С. 72. — Прим. 7.

Примітки OJ/

РОЗДІЛ ДВАДЦЯТЬ ДРУГИЙ

1 Див.: Ernst Honigmann. Die sieben Klimata. — Heidelberg, 1929. — 
Cc. 50—54.

2 Martianus Capella, ed. Adolphus Dick. — Leipzig, 1925. — 
C. 462 (книжка 8: «De astronomia»).

3 Venerabilis Bedae, Opera quae supersunt omnia..., ed. J. A. Giles, 
vol.VI: Opuscula scientifica. — London, 1843. — C. 119.

4 Рукопис GkS 1812, r. — C. 38, ряд. 30—33: Rim II, ed. N. Beck
man—Kalund, Alfroedi Islenzk II. — C. 116.

5 Див.: Pritsak, «The Khazar Kingdom’s Conversion to Judaism» // 
Harvard Ukrainian Studies 2 (1978). — C. 262.

6 Стосовно угорського Kaliz (ХаАлоюі) див. Moravcsik // By- 
zantinoturcica II2. — Cc. 338—339.

7 Martianus Capella, ed. Dick. — C. 462.
8 Bede, Opera VI, ed. Giles. — Cc. 119—120 (розділ 47).
9 Рукопис GkS 1812, 4°. — C. 38, ряд. 33—34 = Rim II, ed. Beck

man—Kalund, Alfroedi Islenzk II. — C. 116.



858 Примітки

10 Martianus Capella, ed. Dick. — C. 462.
11 Bede. Opera VI, ed. Giles. — C. 120.
12 Рукопис GkS 1812, 4°. — C. 38, p. 35 — C. 39, p. 1—3 = Rim II, 

ed. Beckman—Kàlund, Alfrceói Islenzk II. — C. 116.
13 lsidori Hispalensis Episcopi Etymologiarum sive originum libri 

XX, ed. W. M. Lindsay. — Oxford, 1911. — 9.2. З і 5. Про світогляд 
Ісидора та джерела див.: Ernest Brehaut, An Encyclopedist of thè 
Dark Ages: lsidore of Seville. — New York, 1912 (penp. 1972).

14 Nikulàs Bergsson. «Landafrceòi» / Alfrceói Islenzk I, ed. Kàlund. — 
Cc. 7—8.

15 «Heimslysing» // Hauksbók, ed. E. Jónsson — F. Jónsson. — C. 165; 
пор. також: Rymbegla, ed. Stephanus Bjòmsen. — Kbh, 1801. —C. 340.

16 У цьому місці текст в «Upphaf allra fràsagna» (версія «Rim- 
begla»:AM 730,4°; AM 731,4°) відрізняється від тексту в «Heimsly
sing»:
Syrland, Bactrialand, [>ar bygói 
Iludi
Albanialand, Kvcnnaland, Svijjjód hin 
mikla,
[заг bygói Aram.

17 Тут Ісидор відходить від Біблії; згідно з «Буттям», 10:24, 
Шелах був сином Арпахшада («Арпахшад породив Шелаха»).

18 Замість Сирланду (Сирії) в «Landafrceòi» згадується країна, 
названа, схоже, за п’ятим сином Ноя: Аранеа < Аран (<*Арам).

19 lsidore. Etymologiae, 9. 2. 65, вид. Ліндсея: «In partes Asiat- 
icae Scythiae gentes, quae posteros se Iasonis credunt, albo crine 
nascuntur ab adsiduis nivibus; et ipsius capilli color genti nomen dedit. 
Et inde dicuntur Albani. Horum glauca oculis, id es pietà, inest pupil
la, adeo ut nocte plus quom die cernant». Пор. продовження «Landa- 
froeòi» (рукоп. XV ст.): «A Svi{)iod enni micio ero Albani [у Великій 
Швеції є албани], J>eir ero hvitir sem snaer bédi aa hars Lit ok hórund, 
J)egar J)eir ero alnir, f>eir hafa augu gul ok séa betr um nétr en daga» 
(Alfrceói Islenzk, ed. Kàlund I. — C. 36).

20 Ісидор. — 9. 2. 66: «Albani autem vicini Amazonum fuerunt...» 
Пор. продовження в «Landafrceòi»: «j)at land er j)ar, er kallat er 
Kvenna-land. J)au byggiaz eth nésta ok Albani...» (Alfrceói Islenzk, 
ed. Kàlund I. — C. 36).

21 Alfrceói Islenzk, ed. Kàlund I. — C. 49.
22 Згідно з «Буттям», 11:14, Шелах був батьком Евера.
23 Згідно з «Буттям», 11:16—18, Реу був сином Пелеґа й 

онуком Евера.

Сирія, Бактрія — там сів Луд; 
Албанія, Квенналанд, Велика 
Швеція — 
там сів Арам.



24 Кількість років різниться від наведених у «Бутті», 11.
25 Звичайно, в «Бутті», 11, нема згадок про Швецію, Скіфію

і Танаїс.
26 у «Бутті», 11, не згадується Єгипет у зв’язку із Серуґом.
27 Згадки про Месопотамію в «Бутті», 11, нема.
28 Пор. сс. 294 —295 цієї книжки.
29 Frak[k]land звичайно означає «Франкія, земля франків», 

див. Е. Metzenthin, Lander. — Сс. 27—28; тут вона з’являється як 
осучаснена «правильна» форма для стародавнього Тракланду 
(див. Heimslysing).

30 Isidore. Etymologiae. — 9. 2. 26—32, вид. Ліндсея.
31 Nikulàs Beigsson, «Landafroeòi» //AlfttKÒi Islenzk, ed. Kalundl. —C. 8.
32 «Heimslysing». Hauksbók, ed. E. Jónsson, F. Jónsson. — C. 165; 

див. Rymbegla, ed. Bjòrnsen (1801), — Cc. 340, 342.
33 Maycóyr|<; 8è xovq à n ’ OU)TO\) Маубуа<; òvo|iaa0évTa<; йжіає, 

Xk\)0oc<; 5fe vftv 7tpoaayope\)()|iévo\)<; (Josephus Flavius, Antiquitatum 
Iudaicarum epitoma, ed. Benedictus Niese. — Berlin, 1896. — C. 7).

34 «Gog iste Gothus est...», Св. Амвросій (Ambrosius). De fide, 2.16 
= // MPL XVI. — Paris, 1845. — Col. 588.

35 «Japhet filio Noe, nati sunt septem filii, qui possederunt terram in 
Asia ab Amano et Tauro, Syriae Coeles et Ciliciae montibus, usque ad 
fluvium Tanain... Magog, Scythae: ...Scio quemdam Gog et Magog, tam 
de praesenti loco, quam de Ezechiel, ad Gotthorum nuper in terra 
nostra bacchantium historiam retulisse, quod utrum verum sit, praelii 
ipsius fine monstratur. Et certe Gotthos omnes retro eruditi, magis 
Getas, quam Gog et Magog appellare consueverunt. Hae itaque sep
tem gentes, quas de Japheth venire stirpe memoravi, aquilonis par
tem inhabitant», Liber hebraicarum questionum in Genesim, 20. 2 
(//MPLXXIII. — Paris, 1845. — Cols. 950—951); Св. Єронім, однак, 
уживає термін Скіфія для означення гунів, його сучасників.

36 Йордан, Ґетика, вид. О. Ч. Скржинська. — М., 1960. — 
С. 135, № 29: «Josepppus [Flavius]... haec vero quae diximus de 
gente Gothorum principia cur omiserit, ignoramus: sed tantum Magog 
eorum stirpe comemorans, Scythas eos et natione et vocabulo asserit 
appelatos». «Йосиф [Флавій]... випустив, невідомо з якої причини, 
сказане нами про походження племені ґотів. Згадуючи лише 
про коріння їх від Маґоґа, він запевняє, що звуться вони скіфами
і за плем’ям, і за ім’ям».

37 Йордан, Ґетика, вид. О. Ч. Скржинська. — С. 136, § 38: «quo
rum [ґотів] mansione prima in Scythiae solo iuxta paludem Meoti- 
dem [то є на ріці Танаїс], secundo in Mysiam Thraciamque et
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Daciam, tertio supra mare Ponticum rursus in Scythia legimus habi
tasse...» «перше розселення ґотів було в Скіфській землі, біля 
Меотійського болота [тобто на річці Танаїс]; друге — в Мізії, 
Фракії й Дакії; третє — на Понтійському морі, знову в Скіфії».

38 Isidore. Etymologiae, вид. Ліндсея. — 9. 2. 89, пор. також 
14.3.31 : «Scythia sicut et Gothia a Magog filio Japhet fertur cognominata».

39 Лев Диякон, дуже обізнаний і гідний довіри візантійський 
автор X ст., подав у своїй «Історії» (про 959—976 pp.; написаній 
бл. 992 р.) фрагмент, що й досі лишається загадковим для дос
лідників. Там він вказує, що 970—971 р. імператор Іоан І Цимісхій 
(969—976) нагадав Святославові про трагічну загибель його батька 
Ігоря, жорстоко вбитого в той час, коли Святослав ходив на 
«Германців» (яосратой; ГєрцтчАх;; ed. В. Hase.— Bonn. — 1829. — 
C. 106). У ПВЛ (вид. Д. С. Лихачов.— І. — С. 40) тут названо 
деревлян. Безперечно, занадто радикально замінювати 
трансформовану назву rep|H(xvo\)Ç на *AepßXxxvoix;, як, скажімо, 
робить А. А. Кунік (Die Berufung der Schwedischen Rodsen II. — 
Спб., 1845. — C. 446). Вочевидь, знання про те, що тогочасні 
слов’янські деревляни колись були Готськими тервінґами, все ще по
бутувало в історично орієнтованому Константинополі X ст.

40 Див.: Albert Herrmann. Die Erdkarte der Urbibel. — Braunsch
weig, 1931. — Cc. 31, 41, 70, 74, 84, 134 та мапи Ila, lib.

41 Пор.: E. A. Thompson. The Goths in Spain. — Oxford, 1969; див. 
також огляди середньовічної Іспанії: Joseph O’Callaghan. A History 
of Medieval Spain. — Ithaca, 1975 ; Luis Suarez Fernandez. Historia de 
Espana: Edad Media. — Madrid, 1970; Luis Garcia de Valdeavellano. 
Curso de historia de las institutiones espanolas de los origines al final de 
la Edad Media, 3d ed. — Madrid, 1973 ; Luis Garcia de Valdeavellano. 
Historia de Espana, 4th ed. 1., I: 1—2. — Madrid, 1968.

42 Йордан, Ґетика, вид. Скржинська. — Cc. 137 і 154.
43 AM 544, 4°, f. 3v = Hauksbók, ed. E. Jónsson — F. Jónsson. —

Cc. 155—156.
44 Вид. Rafn, AR II. — C. 447, і // Fornmanna sögur XI. — 

Cc. 114—115 = // Scripta Historica Islandorum, перекл. S. Egilsson,
XI. — Cc. 373—374.

45 AM 194, 8°, f. 10 r = 11 r = Alfroeöi Islenzk I, ed. Kälund. — Cc. 10—12.
46 AM 736 I 4°, 41 r; nop.: Antiquitates Americanae, ed. Rafn. — 

Kbn, 1841. — Cc. 286—289.
47 AM 764a, 4°, f. 1 v; nop.: AR II. — C. 445.
48 AM 115, 8°, f. 24 r; nop.: Antiquitates Americanae, ed. Rafn. —

Cc. 293—294, i AR II. — C. 404 n.



Примітки 861

49 Isidore, Etymologiae, 14.4.3, ed. Lindsay.
so Див.: Bernard S. Bachrach. A History of the Alans in the West. — 

Minneapolis, 1973.
5* Ґетика, вид. Скржинська. — C. 143.
52 AM 544, 4°, f. 3 v. У попередньому реченні з Heimslysing 

також є згадка про Велику Швецію. Там говориться (Hauks- 
bók, ed. E. Jónsson — F. Jónsson. — C. 155):
En hit micia Asia ero kallaö І всі країни, що — як відомо —
all riki frau сг told ero af India лежать від Індії навсебіч, звуться
lande alt hingat til, Великою Азією, і вона
ос frangat hucrfr sum Suifrioö hin micia. [Велика Азія] тягнеться 
Alsz ero told і Asia. CCCC. oc.VI. до Великої Швеції.
Jjioölond, cn frat ero tungur.VII. В Азії загалом існують
oc XX. 406 імперій і 27 мов.

53 AR II. — С. 447.
54 AM 194, 8°, f. 10 r; пор.: Alfrceöi Islenzk I, ed. Kàlund.— C. 10.
55 AM 736 I, 4°, f. 1 a. Brevis descriptio також містить термін 

Austrriki, «Східна держава», який у саґах, як правило, означає 
те саме, що й Ґардарікі (Garöariki). Тут він зустрічається в такому 
контексті (AM 736 І, 4°, f. 1 а; пор. AR II. — С. 443):

Ег t>vi Hkt, scm Asia gàngi Азія простягнулася, вочевидь,
jjvert austan fyri endimark Affricc. зі сходу до границь Африки.
Asia hefir nafn tckiö af konu Азію було названо на честь
nakkvari, сг і fornum timum heit жінки, яка в старовину правила
Austmki. в Аустррікі.

Безперечно, це відбиток давньогрецького міфу про німфу Асію 
(’Асгіа), її чоловіка, титана Іапета (’Іатсєто  ̂> Яфета) та їхнього 
сина Прометея.

56 AM 764а, 4°, f. 1 v.
57 Heusler, Gelehrte Urgeschichte. — C. 46.
58 AM 544, 4°, f. 3 v. = Hauksbók, ed. E. Jónsson — F. Jónsson. — 

C. 155.
59 AR II. — C. 447.
60 AM 194, 8°, f. 10 r; nop. Alfrceöi islenzk I, ed. Kàlund. — C. 10.
61 AM 736, I, 4° f. 1 a.
62 Ed. R. C. Boer. — Leiden, 1888. — C. 187.
63 О. Спіцин указує, що протягом волзько-булгарського

періоду Муром був «торговою столицею всіх окських фінів» // 
С. Ф. Платонову ученики, друзья и почитатели. — СПб., 1911. — 
Сс. 235—253.
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64 Мельникова ототожнює Сирнес з Черніговом, однак залишає 
Ґадар (Gaöar) без пояснення // Древнейшие государства [І] [1976].
— С. 148.

65 AM 544, 4°, f. З v. = Hauksbók, ed. Е. Jónsson — F. Jónsson. — 
C. 155.

66 AR II.— C. 447.
67 Див. примітку 62.
68 Вітланд з’являється в опису Вульфстана.
69 AM 544, 4°, f. З v. = Hauksbók, ed. Е. Jónsson — F. Jónsson. — 

C. 155.
70 AR II.— C. 438.
71 AM 544, 4°, f. 3 v. = Hauksbók, ed. E. Jónsson — F. Jónsson. — 

C. 155.
72 Metzenthin, Länder. — C. 84.
73 AM 764a, 4°, f. 1 v.
74 «Abaria» // Reallexikon der Byzantinistik I: 2.—Amsterdam, 1969. — 

Cols. 9—16.
75 AM 544, 4°, f. 3 v. = Hauksbók, ed. E. Jónsson — F. Jónsson. — 

C. 155.
76 AM 544, 4°, f. 3 v. = Hauksbók, ed. E. Jónsson — F. Jónsson. — 

C. 155.
77 Isidore. Etymologiae, 16.4, ed. Lindsay.
78 AM 544, 4°, f. 3 v. = Hauksbók, ed. E. Jónsson — F. Jónsson. — 

C. 156.
79 AM 544, 4°, f. 4 r. = Hauksbók, ed. E. Jónsson — F. Jónsson. — 

C. 156.
80 AR II.— C. 447.
81 AM 194, 8°, f. 10 r = Alfrœôi Islenzk I, ed. Kalund. — C. 10;nop. 

AM 736, I, 4°, f. 1 r.
82UndirGrickiakonungerBolgara-land, «Під владою грецького короля 

(візантійського імператора) перебуває Болгарія», AM 194,4°, f. 10 r = 
Alfrœôi Islenzk I, ed. Kalund. — C. 10; nop. AM 736 I, 4°, f. 1 r.

83 Ісидор (Etymologiae, 14.4.7, ed. Lindsay) знав, що Греція на 
той час мала сім провінцій: Далматію, Епір, Гелладу, Тессалію, 
Македонію, Ахаю та острови Кріт і Кіклади. Ці відомості 
повторили й скандинавські енциклопедисти: AM 415, 4°, f. 9 v. = 
Alfrœôi Islenzk III, ed. Kalund. — C. 54; nop. AR II. — C. 439 n. a.

84 AM 194, 8°, f. 10 r = Alfrœôi Islenzk I, ed. Kalund. — C. 10; nop. 
AM 736 I, 4°, f. 1 r.

85 Apulia, Jjat kalla Nordmenn [P]uls-land, AM 194, 4°, f. 10 r = 
Alfrœôi Islenzk I, ed. Kalund. — C. 10; nop. AM 736 I, 4°, f. 1 r.



86 Langbardia, jsat kòllum ver Langbar[da]-land, AM 194, 4°, f.
10 r = Alfroeöi Islenzk I, ed. Kàlund. — C. 11, nop. AM 736 I, 4°, f. 1 r.

87 Hyspania, er [ver] kóll[um ] [SJpanland, AM 194, 4°, f. 10 r =
Alfroeöi Islenzk I, ed. Kàlund. — C. 11; nop. AM 736 I, 4°, f. 1 r.

88 AM 194, 8°, f. 10 r = Alfroeöi Islenzk I, ed. Kàlund. — C. 11;
nop. AR II. — C. 404.

89 AM 115, 8°, f. 24 r; nop. Antiquitates Americanae, ed. Rafn. — 
C. 293.

90 AM 194, 8°, f. 10 r = Alfroeöi Islenzk I, ed. Kàlund. — C. 11;
nop. AR II. — C. 404, і AM 115, 8° («Gripla»), f. 24 r.

91 AM 194, 8°, f. 10 r — 10 v = Alfroeöi Islenzk I, ed. Kàlund. —
C. 11; nop. ARII. — C. 404, і AM 115, 8°, f. 24 r.

92 AM 194, 8°, f. 10 v = Alfroeöi islenzk I, ed. Kàlund. — C. 11.
93 AM 764, 4°, f. 1 r; nop. AR II. — C. 445.
94 AM 736,4°, f. 1 r; див. також Antiquitates Americanae, ed. Rafn. — 

Cc. 290—292; AM 115, 8° («Gripla»), f. 24 r; див. також Antiquitates 
Americanae. — Cc. 293—294; AM 764, 4° (Brevissima), f. 1 v, a також 
AR II. — C. 445.

95 AM 194, 8°, f. 10 V = Alfroeöi Islenzk I, ed. Kàlund. — C. 11.
96 AM 194,8°, f. 10 V = Alfroeöi Islenzk I, ed. Kàlund. — Cc. 11—12.
97 AM 194,8°, f. 10 V = Alfroeöi Islenzk I, ed. Kàlund. — C. 12. Далі 

наводяться цікаві факти про відкриття Геллуланду (Лабрадору), 
Маркланду (Ньюфаундленду) і Вінланду (Vinland en goda) (Нової 
Англії), а також про поширення християнства до Ґренландії. 
Опис закінчується так: «Англія і Шотландія містяться на одному 
острові, але це різні королівства. Ірландія — окремий великий 
острів; Ісландія — також великий острів північніше Ірландії. 
Всі ці країни лежать у тій частині світу, що зветься Європою».

У легенді про св. Авґустина в Reykjahólabók (SKB 3, fol., від 
бл. 1525 р.) наведено такий перелік європейських країн: «Sem 
er Thorkarie (Туреччина), Vollvchie (Валахія), Ybernie, Pickerdie, 
Tartharie, Rysszer (Русь), Pryzser, Slesierikes, Letten, Polen, Vnge- 
renn (Угорщина), Bemmen (Богемія), Sassen, Francka Rike, Svia Rike, 
Norige, Danmarck, Eingland, Skothland, I>ydeska land (Німеччина) 
og hit mikla Griklannd (Велика Греція)», ed. Agnete Loth II (Kbh, 1970). — 
C. 97.

98 Ці річки такі: [Geon/Nilus, Phison/Ganges, Tigris, Euphrates], 
Indus, Araris, Bactrus, Choaspis, Araxis, Orontes, Iordanis, Eusis, Cyd- 
nus, Hylas, Pactolus, Hermus, Maeander, Tanais, Inachus, Erymanthus, 
Padus/Eridanus, Tiberis, Danubius/Ister, Rhodanus, Rhenus, Iberus, 
Mineus, Durius, Tagum, Baetus.
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99 Відомості про річки, що беруть початок з Раю, можна також 
знайти в зібранні всесвітньої історії, що датується кінцем XII 
ст., у так званій Veraldar saga, ed. Jakob Benediktsson // SUGNL 
LXI. — Kbh, 1944. — C. 5, і в легенді про св. Авґустина в Reyk- 
jahólabók, ed. Agnete Loth II. — Kbh, 1970. — C. 95.

100 AM 194, 8°, f. 27 r, p. 16 — f. 27 v, p. 1 = Alfrceói Islenzk I, ed. 
Kàlund. — C. 44.

101 AM 544, 4°, 1 r =AM 765, 4°, 1 r = Hauksbók, ed. E. Jónsson —- 
F. Jónsson. — C. 150; nop. AR II. — Cc. 430—431.

102 Ісидор: «Pactolus fluvius Asiae, harenas aureas trahens: de quo 
Vergilius» (Aeneid, 10.142):

Pactolusque inrigat auro.
Quem pro aurato fluore aliter Chrysorrhoam vocant.

(Etymologiae, 13.21.21, ed. Lindsay).

103 Ісидор: «Geon fluvius de Paradiso exiens atque universam Aethio- 
piam cingens, vocatus hoc nomine quod incremento suae exundationis 
terram Aegypti inriget; YH enim Graece, Latine terram significat. Ніс 
apud Aeguptios Nilus vocatur propter limum quem trahit, qui efficit fe- 
cunditatem; unde et Nilus dictus est, quasi véav IXtiv: nam antea Nilus 
Latine Melo dicebatur». (Etymologiae, 13.21.7, ed. Lindsay).

104 Ісидор: «Tagum fluvium Carthago Hispaniae nuncupavit, ex qua 
ortus procedit; fluvius harenis auriferis copiosus, et ab hoc ceteris flu- 
viis Hispaniarum praelatus» (Etymologiae, 13.21.33, ed. Lindsay).

105 Це моє припущення. Назву утворено шляхом стягнення 
‘EpjLiov ’АєоЛл8о<;, назви річки в Лідії (Мала Азія), nop. AR II.— 
С. 430, прим. Ь.

106 Ісидор: «Hermus fluvius Asiae qui Smyrneos secat campos, et 
ipse fluctibus aureis et harenis plenus; a quo et Smyrna vocata est» 
(Etymologiae, 13.21.22, ed. Lindsay).

107 Ісидор: «Rhenus a Rhodani societate fertur vocatus, quoniam cum 
eodem ex una provincia oritur. Est autem Germaniae fluvius inter tres 
Europae maximos fluvios conputatus, qui a iugo Alpium usque in Oceani 
profunda cursus suos dirigit». (Etymologiae, 13.21.30, ed. Lindsay).

108 Ісидор: «Tanus fuit rex Scytharum primus, a quo Tanais fertur 
fluvius nuncupatus, qui ex Riphaeis silvis veniens dirimit Europam ab 
Asia, inter duas mundi partes medius currens atque in Pontum fluens» 
(Etymologiae, 13.21.24, ed. Lindsay).

109 Так в AM 544, 4°, f. 1 r.
1,0 Ісидор: «Danubius Germaniae fluvius vocari fertur a nivium co

pia quibus magis augetur. Iste est qui in Europa plus omnibus habet



famam. Idem et Ister, quia dum per innumeras vadit gentes, mutât et 
nomen et maiores sibi ambiendo colligit vires. Oritur a Germanicis 
iugis et occidentalibus partibus barbarorum, pergens contra orientem: 
sexaginta in se fluvios recipit: septem ostiis in Pontum influit» (Ety- 
mologiae, 13.21.28, ed. Lindsay).

1.1 Ісидор: «Padus Italiae fluvius a iugis Alpium fusus ex tribus 
fontibus oritur» (Etymologiae, 13.21.26, ed. Lindsay).

1.2 Ісидор: «Tiberis Italiae fluvius a Tiberino rege Albanorum dici- 
tur appellatus, qui in hune fluvium cecidit, et de exitu suo nomen dedit» 
(Etymologiae, 13.21.27, ed. Lindsay).

1.3 Ісидор: «Rhodanus Galliae fluvius ab oppido Rhodo cognomi- 
natus, quem coloni Rhodiorum locaverunt» (Etymologiae, 13.21.29, 
ed. Lindsay).

1.4 Ісидор: «Baetus fluvius, qui et Baeticae provinciae nomen dedit» 
(Etymologiae, 13. 21. 34, ed. Lindsay).

115 Див. примітку 100.
1.6 Див. примітку 101.
1.7 AM 731,4°, f. 21 r, 1.25—26.
1.8 AM 730, 4°; nop. AR II. — C. 431.
1.9 Щодо Nyia див. Мельникову в // Древнейшие государства

[І], 1975 (1976). — С. 150.

Прим іт ки  o o d

РОЗДІЛ ДВАДЦЯТЬ ТРЕТІЙ

1 Про початок монастирського життя в Скандинавії див.: Hal 
Koch, Danmarks Kirke і den begyndende Hojmiddelalder, 2 vols. — 
Kbh, 1936, penp. 1972.

2 Найдавнішим шведським літописом, складеним бл. 1330— 
1335 pp., є «Хроніка про Ейріка» (Eirikskrönikan), віршований 
твір, в якому переповідаються події 1229—1319 pp. Відомості з 
«Eirikskrönikan», що стосуються Східної Європи, були підібрані 
Оленою Ридзевською (пом.1941 p.), однак опубліковані значно 
пізніше, в «Древнейшая Русь и Скандинавия в IX—XIV вв. — 
M., 1978. — Cc. 105—123.

3 Див.: Turville-Petre. Origins.—Oxford, 1967.
4 Ed. M. CI. Gertz. Vitae Sanctorum Danorum (=VSD). — Kbh, 

1908—1912. — Cc. 34—38 (вступ); Cc. 62—71 (текст). У Gesta 
Cnutonis [= Кнут Великий, 1014—1035] régis або Encomium Em- 
roae reginae (удова Кнута, пом. 1052 p.), укладеному франкським 
ченцем з Бертинського монастиря (ed. Gertz // SMHD II [1918—
2«  7—142
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1920]. — Сс. 376—385 (вступ), сс. 386—426 [текст]), нема інфор
мації про Східну Європу.

5 Ed. Gertz // VSD. — Сс. 42—54 (вступ); сс. 77—136 (текст), 
див. також сс. 531—558.

6 Ed. Gertz // VSD. — Сс. 171—180 (вступ); сс. 189—204 (текст).
7 Першим списком єпископів з данської території був Ordo et 

nomina Sleswicensium episcoporum [948—1085], укладений секрета
рями гамбурзько-бременського архіепископства між 1043 і 
1085 роками. Документ зберігся у бременській копії XII ст. 
Див.: Series episcoporum Sleswicensium, ed. O. Holder-Egger// MGH
SS 13 (1881). — C. 349; і Sture Bolin, «Slesvigs biskopslängd», 0m 
Nordens äldsta historieforskning. — Lund, 1931. — Cc. 9—28.

8 Є кілька важливих досліджень Annales Colbazenses: A. D. Jor- 
gensen, Bidrag til Nordens Historie і Middelalderen. — Kbh, 1871. — 
Cc. 202—206; G.Waitz // Neues Archiv 12. — Hannover, 1887. — 
Cc. 25—33; Lauritz Weibull у Nordisk Historia II. — Sthlm, 1948. — 
Cc. 173—186 [вперше надруковано 1909 p.]; Ellen Jorgensen, His
torieforskning. — Kbh, 1931. — Cc. 5—8; Leif H. Rosenstock // KHL
II (1957). — Cols. 517—518.

9 Попередні видання були здійснені Вільгельмом Арндтом // 
MGHSS 19(1866). — Сс. 710—720, і Роджеро Прюмерсом (Prümers) 
у Pommersches Urkundenbuch 1: 2.—Stettin, 1877. — Сс. 467—496.

10 Див. Bjami Guönason. Um Skjöldungasögu. — Rvik, 1963.
11 Joigensen. Historieforskning. — Cc. 25—26. Пор. Lauritz Weibull 

у Nordisk Historia II. — Cc. 267—292 (вперше надруковано 1928 ро
ку); Herluf Nielsen // KHL XIV (1969). — Cols. 427—428.

12 Jorgensen, Historieforskning. — Cc. 27—28; Jorgen Olrik // DHT 7th 
ser. 2 (1899—1900). — Cc. 222—229; Helge Toldbeig // KHL 10 (1965). — 
Cols. 485—486.

13 Пор. Jorgensen. Historieforskning. — Cc. 28, 55, 59, 84.
14 Пор. Herluf Nielsen // KHL XIV (1969). — Cols. 662.
15 Див. Lauritz Weibull. «Necrologium Lundense. VII. Konun- 

galistan», Nordisk Historia II. — Cc. 214—219.
16 Rudolf Usinger. Die dänischen Annalen und Chroniken des Mit

telalters. — Hannover, 1861. — C. 33.
17 Dietrich Schäfer. Dänische Annalen und Chroniken. — Hannover, 

1872. — Cc. 3, 12—13, 36, 37.
18 A. D. Jorgensen. Bidrag til Nordens Historie і Middelalderen. — 

Cc. 202—206.
19 G. von Buchwald // DHT 5th ser. 1 (1879). — C. 733; Kr. Erslev 

// f>HT 6th ser. 2 (1889). — C. 375; Kr. Kälund //ANF 25 (1909). —



C. 303; Anne Kristensen. Danmarks celdste Annalistik. Studier over 
lundensisk Annalskrivning і 12, og 13. Arhundrede. — Kbh, 1969.

20 Пор. Joigensen. Historieforskning. — Cc. 5—18; E. Joigensen // 
ADMiC. — Cc. 1—5.

21 Пор. Jorgensen. Historieforskning. — Cc. 6—8.
22 J. Langebek. Scriptores I. — Cc. 212—250, 1 facsim.
23 G. Waitz // Nordalbingische Studien 5. — Kiel, 1858. — Cc. 1—

6 (вступ), cc. 7—55 (текст).
24 G. Waitz // Nordalbingische Studien 5. — C. 4.
25 Jorgensen. Historieforskning. — Cc. 8, 10; Herluf Nielsen // KHL 

XI (1966). — Cols. 7.
26 Див.: Usinger. Die dänischen Annalen. — Cc. 27—33; 38—52; 

Schäfer. Dänische Annalen.— Cc. 29—37; Waitz //Neues Archiv 12 (1887).
— Cc. 25—39; Jorgensen. Historieforskning. — Cc. 8, 10.

27 Langebek // Scriptores I. — Cc. 148—170. Про «Annales 
Ryenses» див. працю Герлуфа Нільсена / / KHL XIV (1969). — 
Cols. 515—518.

28 Schäfer. Dänische Annalen. — Cc. 5—13; nop. Usinger. Die däni
schen Annalen. — Cc. 22, 28, 35, 61—78; Jorgensen, Historieforsk
ning. — C. 12.

29 Ed. Jorgensen // ADNLE. — C. 62.
30 Ed. Jorgensen // ADMJE. —  C. 62.
31 Ed. Jorgensen // ADMJE. —  C. 67.
32 Свого часу редактор «Annales Ryenses» наробив значних 

помилок у прочитанні цифр. Інформацію «Tartari Ungariam in- 
vaserunt» (татари вторгнулись в Угорщину) подано під роком 
1127 (ed. Jorgensen // ADMjE. — C. 70), в той час як у «Annales 
Lundenses» дату виправлено на 1241 рік: «Tartari Ungariam in- 
trauerunt et deuasterunt» (ed. Jorgensen // ADMjE. — C. 111); див. 
Annales Ripenses під p. 1241: «Tune Tartari Ungariam uastauerunt» 
(ed. Jorgensen // ADM JE. —  C. 152).

33 Ed. Jorgensen // ADMiE. — Cc. 132—135.
34 Ed. Jorgensen // ADMiE. — Cc. 149—156.
35 Ed. Jorgensen //ADMJE. — C. 149. «Annales Ryenses» справили 

вплив на шведську й німецьку літописну літературу. Див.: M. Lap
penberg // MGH SS XVI (1866). — C. 391; Usinger. Die dänischen 
Annalen. — C. 63.

36 «Annales Sorani 1130—1300» («Exulauit Kanutus in Suetiam et 
in Ryasiam», ed. Jorgensen //ADMjE. — C. 79); nop. «Annales Lunden
ses», «Annales Ryenses» (ed. Jorgensen // ADMjE. — C. 136); «An
nales 67—1287» (ed. Jorgensen // ADMjE. — C. 195); «Ryd I» (ed. Lo- 
28»
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renzen, GDK. — C. 106); «Ryd II» (ed. Lorenzen // GDK. — Cc. 173— 
174), «Aarbog 1074— 1255» (ed. Jergensen // MHL. — C. 170). Пор. 
також «Annales Ryenses» під роком 1153-м: «Kanutus rex rediens 
de Ruscia uenit in Frisiam, ibique construxit castrum Mildeborg, cum 
auxilio Frisonum» [«Король Кнут з Русі вирушив до Фризії, де 
збудував за допомогою фризів фортецю Мільдеборґ»] (ed. Jer- 
gensen // ADMÆ. — C. 79).

37 Ed. Jergensen // ADMÆ. — C. 189.
n ll ADMÆ. — Cc. 43, 79, 195; nop. Arcona // SMHD I. — 

Cc. 425—428.
39//ADMÆ. — Cc. 42, 134, 164, 195; // SMHD I. — Cc. 140, 178, 

193, 430, 431; // GDK. — C. 110 (Померанія).
40 // ADMÆ. — Cc. 65, 98, 99, 151; nop. // SMHD I. — Cc. 184, 

290, 396, 411; // GDK. — Cc. 78, 146.
41 //ADMÆ. — Cc. 68, 97—99, 134, 137, 149, 151, 157, 165, 189, 

209; // SMHD I. — C. 441; II. — Cc. 58, 74, 116; // GDK. — Cc. 93, 
116, 158.

42 // ADMÆ. — Cc. 97—99, 134, 137, 151, 165; // SMHD II. — C. 
58; nop. Sembi // SMHD I. — Cc. 122, 178; // GDK. — Cc. 116, 181.

43 // GDK. — Cc. 8, 9, 17, 36, 44, 45.
44 // ADMÆ. — Cc. 68, 149; // GDK. — Cc. 93, 158.
45 // ADMÆ. — Cc. 69, 92, 93, 97, 104, 105, 130, 131, 134, 135, 137, 

142, 146, 147,149, 151, 154,157,165, 166, 189, 193, 196; // SMHD I. — 
Cc. 161, 171, 430, 442, 459—460, 480; II. — Cc. 54, 57, 58, 69, 84, 
106, 109, 374; // GDK. — Cc. 44, 45, 52, 53, 110, 113, 119, 160, 179, 
184.

46 // ADMÆ. — Cc. 97,105,111,142,146, 193; // SMHD I. —Cc. 459;
11. — Cc. 306, 374; // GDK. — Cc. 114, 218 (Ræwæl).

47 // ADMÆ. — Cc. 68, 149; // GDK. — Cc. 93, 153.
48//ADMÆ. — Cc. 92, 93, 137, 140, 145, 151, 157, 164, 193, 196; 

// SMHD II. — Cc. 54, 111, 125, 310, 322, 466; // GDK. — Cc. 113, 
214, 217.

49 // ADMÆ. — Cc. 63, 67, 79 (Annales Ryenses); C. 150 (Annales 
Ripenses); C. 164 (Chronica Sialandie); C. 189 (Annales Scanici), 
C. 192 (Annales, 980—1286); // SMHD II. — C. 39.

50 // ADMÆ. — C. 79 (Annales Lundenses); // SMHD II. — C. 117.
51 // GDK. — C. 139 (Ryd II).
52 //ADMÆ. — C. 79 (Annales Sorani, 1130—1300); nop. Ryscia 

// ADMÆ. — C. 65 (Annales Ryenses) // ADMAE. — C. 136 (An
nales, 67—1287).

53 // GDK. — Cc. 78, 106 (Ryd I).



>4 // GDK. — Сс. 89, 106 (Ryd І). — С. 214 (Sagnkronike і Stock
holm)-

« // GDK. — Ce. 22 (Gesta Danorum paa danskœ), 89, 106 (Ryd I), 
173, 174 (Ryd II).

16// SMHD II. — Cc. 117, 131 (Chronica archiepiscoporum Lunden- 
siuffl)-

” // ADMÆ. Index. — C. 227, s.v.; // SMHD II, Index. — C. 115.
51 // ADMÆ. — C. 145 (під роком 1165-м); C. 148 (під роком 1301-м; 

Annales Essenbecenses).
** // ADMÆ. — C. 47.
60 // ADMÆ. — Cc. 47, 48.
« // ADMÆ. — Cc. 48, 70, 206; // SMHD II. — Cc. 23, 490; // 

GDK. — Cc. 103, 170, 183; nop. Bizantium // ADMÆ. — C. 65; Byz- 
ancium // GDK. — C. 78 (Ryd I). — C. 146 (Ryd II).

« // ADMÆ. — C. 47.
61 // ADMÆ. — Cc. 154, 182; // SMHD II. — C. 23.
64 // ADMÆ. — Cc. 127, 131, 154, 167;/ / SMHD II. — Cc. 71, 489; 

//GDK. — C. 131.

Приміт ки °0у

РОЗДІЛ ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТИЙ

1 Див.: Biskupa sogur, ed. G. Vigfusson, J. Sigurdsson, I. — Kbh, 
1858. — Cc. 156—157, 227—229; Alfroe6i Islenzk II, ed. Nataniel 
Beckman і Kristian K&lund. — Kbh, 1914. — C. 9; nop. G. Turville- 
Petre. Origins. — Cc. 84, 86—87.

2 Islandske Annaler, ed. G. Storm. — C. Ill («Annales Regii»). — 
C. 251 («Logmanns-annall»). — C. 319 («The Annals of Gottskalkr»). — 
C. 473 («Oddaverja Annals»).

3 // Xenia Lideniana. — Sthlm, 1912. — Cc. 16—17.
4 Alfrcedi Islenzk II, ed. Beckman—K&lund. — Cc. 121, 157, 200, 

208. Про «Computus ecclesiasticus» див. передмову H. Бекмана до 
його (і Колундового) видання Alfrcedi Islenzk II. — Cc. XI—XIV.

5 Передмова Якоба Бенедіктссона до Arngrimi Jonae Opera 
latine conscripta IV.— Kbh, 1957. — C. 46.

6 Бенедіктссон // KHL IX (1964). — Cols. 92—93.
7 Див. GAL II. — Cc. 213—214.
8 Передмова Шторма до його праці «Islandske Annaler». — 

Cc. LXXVI—LXXVIII.
9 Islandske Annaler, ed. Storm. — C. LXXIX.
10 Islandske Annaler, ed. Storm. — C. 98.
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11 Islandske Annaler, ed. Storm. — C. 97.
12 «Brennd Hamborg». Islandske Annaler, ed. Storm. — C. 98; nop. 

GAL II.— C. 213.
13 Islandske Annaler, ed. Storm. — C. XI.
14 Існує дипломатичне видання тексту з вичерпною перед

мовою: (1) Heinrich Karl Hugo Buergel-Goodwin, «Konungsannäll». 
Annales Islandorum regii. Beschreibung der Handschrift, Laut- und 
Formenlehre, als Einleitung zu einem diplomatarischen Abdruck des 
Cod. reg. 2087, 4°, Gamle Sämling der Kgl. Bibliothek zu Kopenhagen. 
(Докт. дисерт. в Лейпцігському ун-ті) (München, 1904). VIII + 
(2) + 96 сс.; (2) Heinrich Buergel Goodwin, «Konungsannäll». Annales 
Islandorum regii Isländska handskriften N:o 2087 4: to і den Gamla Säm
lingen pä det Stora Kungliga Biblioteket і Köpenhamn і diplomatariskt 
avtryck utgiven. — Uppsala, 1906. — 44 + (2) cc.+ 45 fols. + 4 pi.

Ґудні Йонссон включив до свого популярного видання 
відомості з 848-го по 1341 p.: Annälar og nafnaskrä. — Rvik, 1953; 
penp. 1962. — Сс. 1—74.

15 Benediktsson // KHL XIV (1969). — Col. 79.
16 Islandske Annaler, ed. Storm. — Сс. VI, LXXIII.
17 Islandske Annaler, ed. Storm. — C. VII.
18 Islandske Annaler, ed. Storm. — C. LXXX, прим. 1.
<9 Benediktsson // KHL IV (1959). — Col. 516.
20 Islandske Annaler, ed. Storm. — C. VIII.
21 Benediktsson // KHL VII (1962). — Cols. 320—322.
22 Islandske Annaler, ed. Storm. — C. X.
23 Islandske Annaler, ed. Storm. — C. LXXXII.
24 Islandske Annaler, ed. Storm. — C. XXI.
25 Islandske Annaler, ed. Storm. — C. XXIV; nop. Magnus Mär 

Lärusson // KHL XI (1966). — Cols. 135—136.
26 Islandske Annaler, ed. Storm. — C. XXII.
27 Див. передмову Ґудні Йонссона до його видання «Анналів» 

(Annälar). — C. IX; nop. Benediktsson // KHL XII (1967). — Col. 392.
28 Benediktsson // KHL XV (1970). — Cols. 391—392.
29 Islandske Annaler, ed. Storm. — C. XV.
30 Islandske Annaler, ed. Storm. — C. LXXXII.
31 Islandske Annaler, ed. Storm. — Сс. XIX—XX.
32 Benediktsson // KHL IV (1959). — Col. 412.
33 Islandske Annaler, ed. Storm. — C. XXXIV.
34 Islandske Annaler, ed. Storm. — C. XXXIV.
35 Islandske Annaler, ed. Storm. — C. XXXIII.
36 Benediktsson // KHL V (1960). — Cols. 405—406.



,7 Передмова Бенедіктссона до Amgrimi Opera IV. — С. 46.
38 Islandske Annaler, ed. Storm. — C. LXXXIII.
» Islandske Annaler, ed. Storm. — Cc. XXXVIII—XXXIX.

Benediktsson // KHL XII (1967). — Cols. 492—493.
41 Islandske Annaler, ed. Storm. — C. XXXIX.
« Benediktsson // KHL XII (1967). — Cols. 492—493.
« Benediktsson // KHL XII (1967). — Cols. 492—493.
44 Ed. Storm, напр. — Cc. 455, 457.
45 Islandske Annaler, ed. Storm. — Cc. XXXIX, LXXXIII; nop. 

GAL II, c. 214, прим. 100.
44 Див. c. 456 цієї книжки.
47 Адам Бременський. Gesta, ed. Trillmich. — C. 208; див. Is

landske Annaler, ed. Storm. — C. 98 (=C) і C. 173 (=D).
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Бібліографія 
та бібліографічні статті

У запропонованій тут бібліографії наводиться перелік 
переважно лише авторських праць, процитованих у цьому томі.

Так само, як і власне цей том, бібліографію складено на 
двох рівнях — відповідно до тематики й до типу джерела. Щоб 
методологічним проблемам було надано особливої уваги, 
різноманітні філологічні праці згруповано в підрозділи. Разом з 
тим жоден з цих підрозділів не претендує на цілковите 
висвітлення предмета.

До цитованих творів були додані лише ті праці, до яких ми 
зверталися, не наводячи цитат, щоб не перевантажувати книжку 
посиланнями. У своїй більшості це словники (зокрема, етимо
логічні) та спеціалізовані Real-Lexicon-и. З іншого боку, кілька 
праць, процитованих лише одного разу, опущено. У деяких 
випадках проблеми, пов’язані з наведеним типом джерел або
із застосованою методологією, обговорюються в статтях, що 
передують певному розділу чи підрозділу.
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Бібліографічні дані впорядковано за алфавітним порядком, 
виходячи з прізвища автора, видавця чи назви праці. Зважаючи 
на розмаїття використаних філологічних праць і численні типи 
проаналізованих джерел, першу частину бібліографії поділено 
на дев’ять розділів з відповідними підрозділами. Другу частину, 
куди входять джерела другорядного значення і другорядна 
література, подано як десятий розділ, суворо за алфавітом без 
подальшого поділу на підрозділи. Скорочення наведено на 
початку книжки. Запропоновані розділи та підрозділи такі:

1. Загальна  б ібліограф ія

Довідкові посібники
Скандинавська та Германська філологія
Середньовічна латинська філологія
Візантійська філологія
Тюркська і алтайська філологія
Слов’янська філологія
Іранська філологія
Фінно-угорська філологія
Ісламська філологія

2. Міфи та епіка

Теоретичні основи 
Германські міфи та епіка 
Міфи та епіка інших народів

3. Еддична поезія

Спеціальна бібліографія Едд 
Поетична Едда

Рукописи Поетичної Едди 
Основні видання і переклади 
Датування еддичних пісень 
Вибрана бібліографія 

Сноррієва Едда
Рукописи Сноррієвої Едди 
Основні видання і переклади 
Вибрана бібліографія



♦Битва ґотів з гунами* та «Сага про Гервьор*
Версії та видання 
Вибрана бібліографія 

Цикл про Гельґі
Вибрана бібліографія 

Англосаксонська героїчна поезія
Спеціальні бібліографії про «Беовульфа» та «Фіннсбурґ» 
Видання і переклади 
«Битва під Фіннсбурґом»
«Беовульф»
♦Відсіт»

Вибрана бібліографія 
Загальна
«Битва під Фіннсбурґом*
Епізод про Фінна в «Беовульфі»
«Беовульф»
♦Відсіт*
Кіневульфова Єлена

4. Скальдична поезія

Основні посібники та видання 
Вибрана бібліографія

5. Рунічні написи

Основні посібники та видання 
Вибрана бібліографія

6. П равова літ ерат ура

Давні скандинавські закони
Основні посібники та видання 
Вибрана бібліографія 

Давні фризькі закони
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Genzmer, Felix. «Vorzeitsaga und Heldenlied», Z ur germ .-deut- 
schen H eldensage , ed. Hauck, K. (1965), pp. 102—137.
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Schröder, F. R. Germanische Heldendichtung. Ein Vortrag nebst 

einer Studie zur Heroisierung des Mythos (Philosophie und Geschichte 
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С пеціальна бібліографія Едд

Значну кількість літератури різними мовами, присвяченої 
Едді. можна знайти в переліку, наведеному в двох спеціальних 
бібліографіях (обидві опубліковані до 1955 p.):

Hermannsson, Halldor. Bibliography o f  the Eddas (Islandica 13) 
(Ithaca, N. Y., 1920), 10+95 pp.

Hannesson, Johann S. Bibliography o f  the Eddas. Supplement to 
Islandica vol. 13 (Islandica 37) (Ithaca, N. Y., 1955).

Поетична Едда 

Рукописи Поетичної Едди

♦Королівський кодекс» («Codex Regius» = R; бл. 1270 р.) містить 
двадцять дев’ять пісень, зібраних разом і відомих під різними 
назвами: ♦Едда», ♦Поетична Едда», ♦Старша Едда» і ♦Семундова 
Едда». Десять із тих пісень міфологічні, а дев’ятнадцять— героїчні 
пісні. Міфологічні: ♦Віщування Вйольви» (Vgluspa=Vsp), 
♦Промови Високого» (Hävamäl=Häv), ♦Промови Вафтрудніра» 
(Vafyruönismal = Vm), ♦Промови Ґрімніра» (Grimnismäl=Grm), 
♦Промови Скірніра» (Skirnismal=Skm), ♦Пісня про Гарбарда» 
(Härbarösljöö = Hrbl), ♦Пісня про Гюміра» (Hymiskviöa = Нуш), 
♦Словесна чвара Локі» (Lokasenna=Ls), ♦Пісня про Трюма» (I>rymsk- 
viöa=I>ik) і ♦Промови Альвіса» (Alvi'ssmäl=Alv). Героїчні пісні — 
це: ♦Пісня про Вйолунда» (VQiundarkviöa=Vkv), ♦Пісня про Гельґі 
сина Гйорварда» (Helgakviöa HjQrvarössonar=HHv), ♦Перша Пісня 
про Гельґі Вбивцю Гундінґа» (Helgakviöa Hundingsbana І=НН І), 
♦Друга Пісня про Гельґі Вбивцю Гундінґа» (Helgakviöa Hundings
bana ІІ=НН II), ♦Пророцтва Ґріпіра» (Gripisspä=Grp), ♦Промови 
Реґіна» (Reginsmäl=Rm), ♦Промова Фафніра» (Fafnismal=Fm), 
♦Промови Сіґрдріви» (Sigrdrifiimäl=Sd), ♦Уривок Пісні про Сіґурда» 
(Brot af Siguröarkviöu=Br), ♦Перша Пісня про Гудрун» (Guö- 
rünarkviöa I=Gör І), ♦Коротка Пісня про Сіґурда» (Siguröarkviöa in 
skamma=Sg), ♦Поїздка Брюнгільд до пекла» (Helreiö Brynhi- 
ldar=Hlr), ♦Друга Пісня про Ґудрун» (Guörunarkviöa II=Gör II), 
♦Третя Пісня про Ґудрун» (Guörunarkviöa III=Gör III), «Плач 
Оддрун» (Oddrünargrätr=Od), ♦Пісня про Атлі» (Atlakviöa=Akv), 
♦Ґренландська Пісня Атлі» (Atlamäl in grcenlenzku=Am), ♦Підбурю
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вання Ґудрун» (GuôrûnarhvQt=Ghv) і «Пісня Гамдіра» (Hamöis- 
mâl=Hm).

Факсимільне видання: Heusler, Andreas. Codex Regius of the 
Elder Edda. Manuscript No. 2365, 4to in the Old Royal Collection in 
the Royal Library at Copenhagen (Kbh, 1937), fol., 35 pp. + facs 46 
fols. (=CCI X).

Codex AM 748, 4° — другий пергаментний манускрипт, цього 
разу від початку XIV ст., що містить еддичні пісні; на жаль, 
збереглася лише його частина. До нас дійшло тільки шість фоліо 
(AM 748, 4°=А); вони містять дві пісні повністю (Grm, Нуш) і 
фрагменти трьох інших (Hrbl, Skm, Vm), до того ж прозовий 
початок до героїчної пісні Vkv, а також другу частину міфологічної 
пісні «Сни Бальдра» (Baldrs draumar=Bdr), що не ввійшла до «Co
dex Regius». Фіннур Юнссон випустив факсимільне видання: 
Hàndskriftet Nr. 748, 4to, Bl 1—6, in den Arna-Magnœanske Sämling 
(Kbh, 1896), 4° + vii+12 pp. + 6 facs. (SUGNL XXV).

Два рукописи «Сноррієвої Едди» містять кожний по героїчній 
пісні, одна увійшла до R: «Пісня про Ґротті» (Grottasongr=Grt) у 
Codex Regius (GkS 2367, 4°), а друга— «Пісня про Pira» (RigsJ)ula=R{)) 
у Codex Wormianus (AM 242, fol; щодо їхніх видань див. Сноррієву 
Едду). Родовідна «Пісня про Гюндлю» (Hyndluljôô=Hdl)збереглася 
у Flateyjarbók (GkS 1005, fol.; бл. 1380—1394),а героїчна пісня «Битва 
Готів з гунами» (=Hunn) дійшла до нас як частина «Саґи про 
Гейдрека» (Heiörekssaga [Hervararsaga]).

Можна додати, що Сноррієва Едда наводить цитати з кількох 
пісень, зокрема із семи міфологічних (Vsp, Hâv, Vm, Grm, Skm, 
Ls, Bdr) і трьох героїчних (Rj), Grt, Hdl).

Аксель Ольрік (1864—1917) показав, що Саксон Граматик у 
своїй праці «Gesta Danorum» (бл. 1185—1220) переклав деякі з 
еддичних героїчних пісень латиною. Вони були з циклу про Грольва 
Жердинку: «Промови Б’яркі» (Bjarkamâl) і з пісень про Старкада — 
«Пісня про Інґяльда»/«Підбурювання Старкада» (Starkaöarhvgt)^o 
останнього циклу належить Vikarsbâlkr, що збереглася в «Сазі про 
Ґаутрека» (Gautrekssaga). Інші саґи (переважно — Fomaldarsögur) 
також згадують або містять фрагменти з героїчних пісень еддичного 
типу, напр. Qrvar-Oddssaga, Âsmundar saga kappabana (зокрема: 
«Жалобний спів Гільдібранда » = Hild) і Hâlfssaga, які використали 
Андреас Гойслер і Вільгельм Раніш у своїй збірці Eddica Minora1.

1 Eddica Minora: Dichtungen Eddischcr Art aus den Fomaldarsögur und anderen 
Prosawerken zusammcngcstcllt und cingclcitct (Dortmund, 1903), cx+160 pp., 3
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Однак фахівці не доходять згоди в тому, які з решток пісень 
слід включати до власне Едди; кожен видавець робить свій вибір. 
До свого зразкового перекладу німецькою мовою «Поетичної 
Едди* Андреас Гойслер і Фелікс Ґенцмер включили двадцять 
шість пісень, ща були вилучені з R.

Основні видання і переклади

«Поетичну Едду» надрукували вперше (з перекладом латиною 
і глосарієм) для Арнамаґнеанської фундації (у трьох книжках, у 
Копенгагені, між 1787-м і 1828 pp.) ісландські вчені — Guömun- 
dur Magnûsson (1741—1798), Jón Johnsonius (1749—1826), Jón Ólaf- 
sson [Hypnonesius] (1731—1811), Finnur Magnusson (1781—1847) і 
Gunnar Pâlsson (1714—1791) під назвою «Edda Sœmundar hinns 
froda. Edda rhytmica seu antiqvior, vulgo Sœmundina dicta» I (1787), 
xlvii+xxviii+722+(4) pp. + 2 facs.; II (1818), (6) + xxiv+1010, 
(6) pp.; III (1828), (6) + vi+1146 pp. Стандартне видання було 
підготовлене Ґуставом Неккелем (Gustav Neckel) і опубліковане 
видавництвом Карла Вінтера (Carl Winter Verlag): Edda. Die 
Lieder des Codex Regius nebst verwandten Denkmälern І: Текст 
(1-ше видання 1914), 3-тє [=4-те] видання Ганса Куна (Hans 
Kuhn, Heidelberg, 1962), хіі+339 pp.; II: Kommentierendes Glos
sar (1-ше видання 1927 p., 2-ге — 1936-го), 3-тє видання: Kurzes 
Wörterbuch, Hans Kuhn (Heidelberg, 1968), 245 pp.

1969 року побачив світ перший том Урсули Дронке (Ursula 
[Brown] Dronke) Poetic Edda, який можна назвати і корисним у 
текстовому плані, і філологічно точним щодо англійського

глосарієм (pp. 134— 151) і покажчиком (pp. 152— 157). Видавці включили до 
свого зібрання 25 творів, з-поміж яких: І. Das Lied von der Hunncnschlacht. Aus 
der Hcrvararsaga (вступ, cc. vii-xvii, текст, cc. 1 — 12); II. Das Hcrvgrlicd. Aus der 
Hcrvararsaga (вступ, cc. xvii-xxi, текст, cc. 13—20); III. Die Biarkamél (вступ, cc. 
xxi-xxvi; текст, cc. 21—32); VII. Hiälmars Stcrbclicd. Aus der Qrvar-Oddssaga und 
der Hcrvararsaga (вступ, cc. xxxvii-xlii; текст, cc. 49—51); IX. Qrvar-Odds Sterbe
lied. Aus der Qrvar-Oddssaga (вступ, cc. xlv-xlviii; текст, cc. 55—58); Xlb. Aus dem 
Kampf auf Sämscy (вступ, cc. Iviii-Iix: текст, cc. 62—63); XIc. Aus der Heiörckssa- 
ga (вступ, cc. Iix-Ix; текст, c. 64); Xld. Aus einem Starkaöslicdc (вступ, c. Ix; 
текст, c. 64); XII. Qrvar-Odds Männervergleich. Aus der Qrvar-Oddssaga (вступ, 
cc. Ixi-Ixiv; текст, cc. 65—70); XIV. Qrvar-Oddr in Bjälkaland. Aus der Qrvar-Odd- 
ssaga (вступ, cc. Ixvi-Ixix; текст, cc. 74—76); XVII. Hervor bei Jarl Biartmarr. 
Aus der Hervararsaga (вступ, c. Ixxvii; текст, cc. 88—89); XXa. Königskatalog. 
Aus der Hervararsaga (вступ, cc. Ixxxviii-xc; текст, c. 105); XXI. Die Heiöreks 
Gätur. Aus der Hervararsaga (вступ, cc. xl-xliv; текст, cc. 106— 120).
29 7—142



перекладу (The Poetic Edda: I. Heroic Poems [Akv, Am, Ghv 
Hm]. Edited with Translation, Introduction and Commentary (Ox
ford University Press, 1969), 1 facs. + xvi+251 pp. Передбачено, 
що вся праця складатиметься з чотирьох книжок: другий том 
складатиметься з міфологічних поем, включно з Vsp, Bdr, Ls, 
Skm, RJ>, Vkv; третій — з героїчних пісень, включаючи пісні 
про Гельґі та цикл про Сіґурда; а четвертий — із решти 
міфологічних пісень з Королівського кодексу і Grt, предметного 
покажчика і спільного покажчика для всіх чотирьох книжок.

Jön Helgason надрукував точний, консервативний текст для 
студентів у чотирьох книжках у скандинавській серії Nordisk 
Filologi. A. Texter, vols. 4,7,8. Досі побачили світ випуски: Ed- 
dadigte (Kbh, 1951); I: Vqluspä. Hävamäl; II: Gudedigte (Kbh, 1952); 
III: Heltedigte (1. [Kbh, 1952]); причому з’явилося по кілька 
перевидань кожної з них.

Найдавніша базова праця про Едду — це: B.Sijmons — H. Ge
ring. Die Lieder der Edda (Germanistische Handbibliothek VII) 
(Halle/Saale) у шістьох частинах: I: Text. Abt. 1. Götterlieder 
(1888), xvi+222 pp.; Abt. 2. Heldenlieder (1901), pp. 223—497; Abt.
3. Einleitung (1906), ccclxxv pp., II: Vollständiges Wörterbuch zu den 
Liedern der Edda (1903), xiii+1403 сої.; III: Kommentar. Erste Hälfte: 
Götterlieder (1927), xix+438 pp.; Zweite Hälfte: Heldenlieder (1931), 
x+489 pp.

Популярне видання Ґудні Юнссона (Guöni Jönsson) у чотирьох 
книжках побачило світ в Акурейрі 1954 р. (перевид. 1959 р.): 
Eddukvceöi (Scemundar Edda) І: хіі, 302 pp.; II: (2) + 303—629 pp. [III: 
Snorra Edda, див. нижче]; IV. Eddulyklar. Inngangur. Oröasafn. Vi- 
snaskyringar. Nafnaskrä (глосарій та покажчик) xiv+281 pp.

З перекладів англійською мовою «Поетичної Едди» важать 
два: Henry Adams Bellows, The Poetic Edda, translated from the Ice- 
landic (New York, 1923), xxvii+583 pp. (The American-Scandinavian 
Foundation. Scandinavian Classics 21—22), і Lee M. Holländer, The 
Poetic Edda, translated with an introduction and explanatory notes 
(Austin, Texas, 1928), xxxi+396 pp.; 2-re видання (1962), xxix + 
343 pp. (paperback ed., 1977).

Зразковий німецький переклад Фелікса Ґенцмера (Felix Gen- 
zmer) (з передмовою і примітками Ґенцмера у першому томі та 
Андреаса Гойслера — у другому) вийшов у двох томах у серії 
Thule, Edda. І: Heldendichtung, 1-ше видання (Jena, 1920), ост. 
видання (Düsseldorf—Köln, 1963), 248 рр. з післясловом (рр. 203— 
205) Ганса Куна (Kuhn).
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Російський переклад А. І. Корсуна було опубліковано з 
передмовою і коментарями M. І. Стебліна-Каменського, Старшая 
Здда: Древнеисландские песни о богах и героях (M.—J I 1963), 
259 сс.

Датування еддичних пісень

Буквально сотні вчених узялися за вивчення еддичної поезії, 
відколи інтерес до неї спалахнув протягом двох останніх 
десятиліть XVIII ст. З-поміж інших були й дуже здібні науковці, 
такі як Карл Мюлленгоф (Karl Müllenhoff, 1818—1884), Софус 
БугТе (Sophus Bugge, 1833—1907), Едуард Зіверс (Eduard Sie- 
vers, 1850—1932), Андреас Гойслер (Andreas Heusler, 1865— 
1940), Ґустав Неккель (Gustav Neckel, 1878—1940) і Ян де Фріс 
(Jan de Vries, 1890—1964). А проте чимало базових питань 
досі лишаються нерозв’язаними, включаючи навіть питання про 
час і місце створення багатьох окремих пісень. Розбіжності в 
датуванні часто коливаються в межах п’яти століть. Frederik 
Paasche (1924) відносить оригінал «Промов Гамдіра» до VIII ст., 
Урсула Дронке (1969) — до IX, Фіннур Юнссон (1920) — до X, 
Eugen Mogk (1904) — до XI і Ґустав Неккель (1908) — до XII ст. 
На думку Фіннура Юнссона (1920), «Пісню про Ріґа» було 
створено в X ст., однак Helmut de Boor відносить її до XI ст., 
Андреас Гойслер (1906) — до XII, Ян де Фріс (1967) — до XII—
XIII і, зрештою, Ґустав Неккель — до XIII ст. Див. також: Lee 
М. Hollander, Scandinavian Studies 35 (1963), pp. 101 —109.

Отож єдині певні висновки були якнайзагальнішого плану. 
За твердженням давньоскандинавських історичного мовознавства 
і філології, «Едду» (тексти R і А) було складено західною 
давньоскандинавською мовою за епохи вікінгів (бл. 800—1050 pp.), 
а записано, вочевидь, ближче до початку XIII ст. (і, звичайно, 
не раніше за 700 р. н. е. і не пізніше за 1250 р.) у самій Норвегії 
чи/і в Ісландії та інших норвезьких колоніях у Північній 
Атлантиці, зокрема на Британських островах. Використану мову, 
названу в саґах dqnsk tunga, ототожнюють з мовою рунічних 
написів «молодшим футарком». їй притаманно багато рис, 
скажімо, синкопа, умляут, розривання, що можуть відрізнити її 
від будь-якої іншої Германської мови.

Деякі з пісень, безумовно, дуже давні й походять принаймні
з початку IX ст.: «Битва ґотів з гунами», «Пісня про Атлі», 
«Промови Гамдіра» і, можливо, «Пісня про Вйолунда». Але 
29*
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форми, в яких ті пісні дійшли до нас, сягають лише XI—XII ст. 
Що ж до часу і походження нашого головного джерела еддичної 
поезії, тобто Королівського кодексу (=R), то Урсула Дронке 
свідчить:

«Письмові й мовні характеристики манускрипту показують, 
що всі поеми, представлені нині в Королівському кодексі, мусили 
існувати в писемній формі до прибл. 1240 р. і що втрачений 
[втрачені] примірник[и], з якого [яких] було скопійовано власне 
Королівський кодекс, не може бути старшим за початок XIII ст.

Не існує жодного переконливого доказу, що втрачені писемні 
джерела Королівського кодексу були радше норвезького, ніж 
ісландського походження, хоч в окремих випадках вірогідність 
велика»2.

У 1968 році російський фольклорист Єлизар М. Мелетинський, 
застосувавши порівняльний метод вивчення еддичної поезії, 
оголосив, що може розшифрувати точніше за своїх попередників 
поетичні форми стародавніх епічних засобів (повторення, 
паралелізм, загальні місця, усталені епітети). Згідно з його 
розвідками, основним джерелом еддичної поезії був фольклор, 
а процес «індивідуалізації» розпочався лише після того, як пісні 
стали записувати. Пісні Германського походження було 
«модернізовано» в Ісландії, але вони також пройшли процес 
архаїзації, коли їхні писемні версії іноземною мовою були 
порівняні із скандинавськими усними версіями, вже відомими в 
Ісландії на той час3.
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Сноррієва Едда 

Рукописи Снорріевої Едди

Існує п’ять основних рукописів Снорріевої Едди:
1. Уппсальський кодекс (Codex Upsaliensis 11 ( = U; 

пергаменти, список бл. 1300—1325; Delagardie 11, 4° трохи 
відмінний від RWT); факс, видання: Grape, Anders: Snorre 
Sturlasons Edda. Uppsala-handskriften DG 11 (Uppsala, 1962); 
ed. Jón Sigurösson, Edda Snorra Sturlusonar, II (Kbh, 1852), pp. 
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Eeden, Jr., De Codex Trajectinus van de Snorra Edda (Leiden, 
1913), (10) + cxxvi+ (2) + 156+7 pp.

4. Ворміанський кодекс (Codex Wormianus (= W; пергаменти, 
список середини XIV ст.; пов’язаний з R): AM 242, fol.; факс, 
вид.: Siguröur Nordal (Kbh, 1931), 20 pp., 63 fols = CCI 2; ed. Finnur 
Jónsson, Edda Snorra Sturlusonar. Codex Wormianus (Kbh, 1924), ix 
+ 122 pp.



5 Три фрагменти пергаментного списку XIV ст. (в 4°): AM 
748 I, AM 748 II і AM 757; факс, вид.: Elias Wessen, CCI 17 (Kbh, 
1945).

О сновні видання і переклади

Сноррієву Едду вперше опублікував, разом з перекладами 
данською і латинською мовами, Petrus Johannis (Peder Hansen) 
Resenius, Edda. Islandorum an. Chr. MCCXV Islandice, conscripta per 
Snorronem. Sturlae Islandiae (Kbh, 1665), 4°, 190 fols.

Два основні критичні видання тексту були здійснені Ар- 
намаґнеанською фундацією. Одне (з латинським перекладом 
Sveinbjörn Egilsson) розпочав Jón Sigurösson (1811—1879), а 
закінчив Finnur Jónsson (1858—1934): Edda Snorra Sturlusonar, vol. 
I (Kbh, 1848), (2), viii + 717 pp.; vol. II (1852), (2), x + 636, (2) pp.; 
vol. III (1880—1887), (8) + cxix + (8), 869 pp., 5 facs.; друге 
підготував сам Фіннур Юнссон: Edda Snorra Sturlusonar (Kbh, 
1931), (4), lix +273+(l) pp.

Нове наукове видання надрукували спільно Anne Holtsmark і 
Jón Helgason: Edda Snorra Sturlusonar. Gylfaginning og prosafortel- 
lingene av Skaldskaparmal (Kbh, 1950).

Популярне видання надрукував Guöni Jónsson в Акурейрі 1954 
року: Edda Snorra Sturlusonar (reprint, 1959), xi + 355 pp.
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(pp. 366—368) вид. Siegfried Gutenbrunner, 368 +(1) pp. Частковий 
російський переклад і коментарі О. О. Смирницької та M. І. Стеб- 
ліна-Каменського було видрукувано в Ленінграді 1970 року: 
Младшая Здда, 137+ (1) сс.
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«Битва Готів з гунами» та «Саґа про Гервар» 

Версії та видання

Існує три версії «Hervarar saga». Одна з них, яку ми 
визначатимемо як R, найкраще збереглася в пергаментному 
рукописі кінця XIV c t . ,  GkS 2485, 4° (виданий у факсиміле Jon 
Helgason MI 2 [1955]); на жаль, у рукописі бракує сторінки тексту 
(діалогу між Hervqr [І] і Angantyr [II]) і більшої частини «Битви 
Готів з гунами», останньої історії в ній. R також існує в кількох 
паперових рукописах, з-поміж яких: AM 359а, 4°; NkS 1769, 4°; 
AM 193а, фол.; AM 355, 4°; SKB chart 4° nr. 15 (XVIII ст.) і AM 
345, 4° (із 1684 р ), який хоч і нижчий за якістю, але був 
використаний кількома попередніми видавцями.

Версія, визначена як U, є в погано збереженому паперовому 
рукописі бл. 1650 р., R: 715 (Universit^KtjJSSry of Uppsala), 
написаному Pall Hallson із Eyjafjöröur, і 203, фол. Ця
версія також відома за фрагментом, зроблфрм взимку 1596— 
1597 pp. Arngrimur Jönsson-ом, 1568—1648, котрий, вочевидь, 
мав у своєму розпорядженні оригінал U.

Бібліографія 907



908 Бібліографія

Базовим рукописом версії Н є AM 544, 4°, Hauksbók, 
написаний Haukr Erlendsson (пом. 1334 р.4, факс. вид. підготував 
Jón Helgason у MI 5 [I960]). У деяких відношеннях корисні 
два паперові рукописи XVII c t .,  AM 281, 4° і AM 5976, 4°, 
скопійовані з Hauksbók, коли оригінал був у кращому стані, 
ніж тепер. Усі рукописи версії Н закінчуються «Загадками 
Ґестумблінді».

Jón Erlendsson (пом. 1672 p.), священик з Віллінґагольта в 
південно-західній частині Ісландії, переписав зібрання героїчних 
саґ, з-поміж них — «Саґу про Гервар» (Hervararsaga, AM 203, 
fol.), яку він створив у гібридній версії. Він переписав версію R 
до того місця, де вона уривається, а тоді продовжив за версією 
U. Він подарував нам кращу копію закінчення саґи і її початку, 
ніж той, що ми маємо у рукописі R: 715. Відповідно, версія AM 
203, fol. має незалежну текстуальну цінність. До подібної 
гібридної категорії належать також версії AM 202k, fol., AM 
582, 4° і AM 192, fol. (остання переписана також Jón Erlendsson-ом), 
використані попередніми видавцями (Равн, Буґґе, Шароволь- 
ський і Гельґасон).

Перше видання «Саґи про Гервар» (що спиралася на версію 
U = SKB, chart. 120, fol.) з перекладом шведською мовою здійснив 
Olov Verelius (1618—1682), Hervarar saga pâ Gammal Gotska (Upp
sala, 1672) (8)+ 194+(6)pp. Друге видання, що спиралося на AM 
345 версії R (видавець використав також втрачену копію U, 
записану Jón Eiriksson у XVIII ст.), і переклад латиною 
опублікував Stefan Bjömsson (Stephanus Biömonis, 1721—1798): 
Hervararsaga ok Heidrekskongs (Kbh, 1785), viii + 275 pp.

Наступний видавець, Carl Christian Rafn (1795—1864), 
вирішив включити до свого видання обидві версії: R за AM 345 
(з варінтами з GkS 2845, 4° і AM 192, fol.) і H (AM 544, 4°). 
Равн опублікував «Саґу про Гервар» двічі, вперше у своїй збірці 
FAS (І, [1829]; pp. 409—512=АМ 345; pp. 513—533=Н), а 
вдруге — в AR (І, [1850]; pp. 115—137=Н; pp. 137—211=АМ 345)5.

Sophus Bugge (1833—1907) у своєму зібранні Norrene skrif- 
ter af sagnhistorisk Indhold III (Chria, 1873), pp. 203—370, взяв

4 Вид.: Eirikur Jónsson і Finnur Jónsson, Hauksbók (Kbh, 1892— 1896), pp. xciii- 
xcvii та pp. 350—369. Факсимільне видання Jón Hclgason-a з ’явилося як п’ятий 
том MI (1960).

5 Данський переклад Равна з ’явився трьома роками раніше: Hcrvors og Kong 
Hejdreks Saga (Kbh, 1826).



рукопис GkS 2845, 4° як основу для R; його версія II (pp. 299— 
349). Версія І була представлена відповідно до варіанта Н (pp. 
203—264= AM 544, 4° з варіантами AM 281, 4°, AM 597 b, 4°),
з додатком U (R: 715) петитом (pp. 264—298). Вступу до видання 
не було опубліковано.

Видання Bugge лишалося протягом кількох десятиліть 
стандартним текстом саґи. У 1887 році віденський вчений Ri
chard Heinzei, тогочасний авторитет з досліджень епіки, 
оголосив, що ♦версії І і II [видання Буґґе] — це не дві редакції 
одного оригінального рукопису, а скоріше дві незалежні оповіді» 
(♦Über die Hervararsaga», p. 423).

Ця теза лишалася загальноприйнятною, доки в 1906—1907 pp. 
її спростував український учений Іван Шаровольський (1876— 
1954). У докладному аналізові він довів, що ♦обидві версії Н і R 
походять від однієї й тієї самої втраченої копії саґи* (♦Сказание»,
III, с. 26); збережена версія ♦Битва ґотів з гунами» існує, згідно
із Шаровольським, лише в контамінаційній версії, для якої 
найкращими рукописами є U, AM 203 і AM 192, fol.

Праця Шаровольського6, представлена як докторська дисер
тація в Київському університеті, складається з трьох томів, з 
яких том другий (переклад і коментар) так і не побачив світу. 
Текст було видрукувано як ♦Сказание о мече Тюрфинге», т. 
перший: ♦Староисландский текст с введением» (K., 1906), 
lxxvii+84 с. (сс. 1—29=Н; сс. ЗО—60=R; сс. 60—79 = конта- 
мінаційна версія).

У низці статей, перша з яких з’явилася 1913 року, а четверта — 
1927-го, Albert Le Roy Andrews реабілітував версію U: ♦Майже 
безсумнівно, що версія U представляла якнайточніше в її 
загальній структурі оригінальну ♦Саґу про Гарвар». Можливо, 
хоч і малоймовірно, що між версіями U і R стоїть лише усна 
традиція, а Н є продуктом письма» (Modern Philology 21 [1923—
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6 Твір Шаровольського з певних причин отримав негативний відгук Б. П. Сіль- 
версвана, «Несколько слов об одной диссертации*. Записки Неофилологического 
Общества 4 (СПб., 1910), сс. 41—82. Однак Jon Hclgason з повагою ставився до 
праці свого попередника (див. його вступ до Heidrcks saga: «Scharovolskijs ud- 
gave er meget paalidelig og fortjener al paaskonnelse, men dens russiske sprogger 
den utilgaengclig for de Neste nordiske filologer* (p. lxxxviii). Можна лише повторити 
за А. Ле Роєм Ендрюсом: «Ця книжка [ЗІ Шаровольського про «Саґу про Гервар* 
не досягла загальних каналів давньої скандинавістики, однак це визначна праця 
і якнайбагатший з існуючих коментар про «Саґу про Гервар* (Modern Philolo
gy, 25: 2 [1927], 158, n. 3).
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1924], с. 198). І нижче: «Потребу в новому критичному тексті саги 
найкраще, вочевидь, можна задовольнити шляхом надрукування спершу 
повного тексту версії U, нижче, дрібнішим шрифтом — ТОГО, що 
збереглося у версії R, і ще нижче, ще дрібніше — текст версії Н, з 
обов’язковими коментарями у виносках» (Modern Philology 21, p. 199).

Слідуючий видавець, Jón Helgason, пристав на пораду Ап- 
drews-a щодо цінності версії U, однак здійснив своє видання в 
інший спосіб. Дві версії надруковано окремо. По-перше, 
представлено «Saga Неiôreks konungs ens vitra» (pp. 1—88), для 
якої видавець використав версію R (дипломатичний текст), а 
нижче надрукував версію Н; по-друге, подано «Hervarar saga» 
дрібним шрифтом з використанням версії U з AM 203 (pp. 89— 
161; дипломатичний текст). Це видання побачило світ як 48-ма 
книжка SUGNL: Heiòreks saga. Hervarar saga ok Heiôreks konungs 
(Kbh, 1924), lxxxix+167+(l) pp. Вступна стаття Jón Helgason-a 
сприймається як важливе представлення зв’язків між 
рукописами. Його стемма виглядає так (p. lxxxiv):

На основі видання Jón Helgason-a «Viking Society Text Se
ries» підготувало книжку для студентського вжитку. Guòni Jóns- 
son нормалізував текст, Christopher Tolkien написав передмову, 
a G. Turville-Petre підготував примітки і вагомий глосарій (pp. 
94—145): Hervarar saga ok Heiòreks (London, 1956), xx, 145 pp.

Найновіше видання саґи з англійським перекладом і 
коментарями вийшло в Лондоні 1960 року як частина серії 
«Ісландські тексти»: Christopher [R.] Tolkien, The Saga of King 
Heidrek the Wise, xxviii (вступ) + pp. 2—82 (текст) + pp. 2—82 
(перекл.)+83—100 (додатки, покажчик). Відправним пунктом у 
теорії Толкіна була думка про те, що існують нині три версії саґи
— R, Н, U. «Безсумнівно, — пише він, — що Н і U походять від 
тієї версії саґи, що її було складено не набагато пізніше за 
1300 р. і цілковито переписано... U... схоже, представляє переказ 
саґи (X) досить добре, в той час як Н — радикальне і аж ніяк



не обережне скорочення X... R, безперечно, набагато ближче до 
оригінальної саґи... і втрата її після кількох лише віршів «Битви 
ґотів з гунами» — велике лихо; але так само безперечно, що 
всі рукописи саґи походять, зрештою, від одного і того самого 
писемного джерела (А)... Це можна показати в дуже стислій 
схемі:

І

А
------------------- ------------------ 1

X
І

І--------------------н
R

U

...Таким чином, представляючи один текст Heidreks Saga, 
можна простежити U по всьому її обсягу, або ж, як це було 
здійснено в цій книжці, зробити компіляцію: R, заповнена в 
прогалині з U, а в закінченні — з U/203 [pp. 49—63]. Я також 
дав як Додаток початок саґи, де розбіжність між редакціями 
найвідчутніша, у формі, що присутня у версії U/203»7.

З коротким викладом Арнґрімура Йонссона (Amgrimur Jóns- 
son, 1563—1648) уперше познайомив Йон Гельґасон: «Et tapt 
Hàndskrift af Heiòreks Saga», Festskrift til Hjalmar Falk (Oslo, 
1927), pp. 215—226, a пізніше Якоб Бенедіктссон (Jakob Bene- 
diktsson) у першій книжці його Arngrimi Jonae Opera Latine 
conscripta (Kbh, 1950), pp. 350—354.

Поетичні тексти «Саґи про Гервар», такі як поезія острова 
Самсей («Битва коло Самсею», «Похоронна пісня Г’ялмара», 
«Пробудження Анґантюра»), «Загадки Ґестумблінді» і особливо 
«Битва ґотів з гунами», часто включають до публікації еддичних 
текстів або друкують окремими виданнями8. З них слід згадати 
дві недавні публікації «Битви ґотів з гунами». Першу підготував
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7 Christopher Tolkien, The Saga of King Heidrek the Wise (London, 1960), pp. 
xxx-xxxi.

8 Eddukvoeòi (Soemundar-Edda), cd. Gudni Jónsson 11, (Akureyri, 1954; rcpr. 1959): 
«Hjàlmarskvióa» (pp. 537—539), «Hervararkvida» (pp. 541—551), «Hlòdskvida» 
(pp. 553—565), «Heidrcksgàtur* (pp. 577—600).
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польський історик Ґерард Лябуда з цінним історичним комента
рем: «Herwararsaga» в Źródła skandynawskie (Варшава, 1961), 
рр. 175—230. Друга споряджена блискучим філологічним 
коментарем Jón Helgason-a, «Hlööskviöa», Kviöur af Gotum og 
Hunum (Rvik, 1967), pp. 147—246.

Вибрана бібліографія

«Саґа про Гервар» викликала особливий інтерес науковців,
бо середньовічні редактори включили до неї строфи з «Битви 
ґотів з гунами». Для даної праці вони надзвичайно цінні, бо 
містять деякі географічні назви великої давності із української 
території.

Література про саґу величезна. Нижче наведено вибрані 
праці, зокрема що торкаються головних проблем саґи.

Altheim, Franz. Geschichte der Hunnen I (Berlin, 1959), esp. pp. 
338—359.

Altheim, F. «Greutungen», Beiträge zur Namenforschung I (1958), 
pp. 81—93.

Altheim, F. «Zum letzten Mal: Greutungen», Beiträge zur Namen
forschung 7 (1956), pp. 241—246.

Andrews, Albert Le Roy. «Studies in the Fomaldarsggur Norörlan- 
da. ii. The Hervarar Saga», M odern P hilo logy  11 (1913), pp. 313— 
378; 18 (1920), pp. 93—100; 21 (1923), pp. 187—199; 25 (1927), 
pp. 149—161.

Benary, W. «Zur Hervararsaga», Archiv f S N S L  133 (1915), 
pp. 332—347.

Boer, Richard Constant. «Om Hervararsaga», ÄNO (1911), pp. 1—
80.

de Boor, Helmut. «Die nordische und deutsche Hildebrandsage. 3. 
Äsmundar saga und Hervararsaga», Zf dPh  50 (1924), pp. 175—210.

Dickins, Bruce. «Two Little Known Renderings of the Old Norse 
‘Waking of Angantyr’». S B V S  16: 1 (1962), pp. 80—88.

Ellehąj, Svend. «Kongekreniken і Heiöreks saga», Studier over den 
celdste norrone historieskrivning (Kbh, 1965), pp. 85—108.

Ellekilde, H. «Om Sighvat skjalds Alfeblotsstrofer og Alfhildsag- 
net і Hervararsaga», A P S  8 (1933—1934), pp. 182—192.

von Friesen, Otto. Rökstenen (Sthlm, 1920).
Heinzei, Richard. «Über die Hervararsaga», S W A W  114 (1887), 

pp. 417—519.
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Hollander, Lee M. «The Battle on the Vin-Heath and the Battle of 
the Huns», JEGPh 32 (1933), pp. 33—43.

Johannson, Arwid, «fraurikR miR Hrai|)kutum», A P S  7 (1932), 
p p .  97-149.

Kuhn, Hans. «Heldensaga vor und ausserhalb der Dichtung», 
Edda, Ska lden , Saga . F estschrift F elix G enzm er (Heidelberg, 
1952), pp. 262—278.

Labuda, Gerard. Źródła, sagi i legendy do najdawniejszych dzie
jów  Polski (Warsaw, 1960), esp. pp. 91—151 and 194—198.

Liestel, Knut. «Die guten Ratschläge in der Hervararsaga», 
F estschrift für Eugen Mogk (Halle a. S., 1924), pp. 84—98.

Lukman, Niels Clausen. «Goterne i Heidreks saga. En tradition 
om Athanaric (+381)?» iWO (1946: 1), pp. 103—120.

Maenchen-Helfen, Otto. «Die Jassar-Berge», Beiträge zur Namen
forschung 10 (1959), pp. 247—250.

Malone, Kemp. «The Hervararsaga», The Literary History o f  Ham
let. I. The Early Tradition (Heidelberg, 1923), pp. 150—178.

Malone, K. «HliJ)e and Hlgör», A P S  6 (1932), pp. 328—331.
Malone, K. «Humblus and Lotharus», >4/\S 13 (1939), pp. 201 — 

214 = Studies in Heroic Legend and in Current Speech (Kbh, 1959), 
pp. 168—180.

Malone, K. «The Theodoric of the Rök Inscription», A P S  9 
(1934—1935), pp. 76—84.

Malone, K. «Widsith and the Hervararsaga», PMLA  40 (Chica
go, 1925), pp. 769—813.

Much, Rudolf. «Askibourgion oros», Z f d A  33 (1889), pp. 1 —13.
Neckel, Gustav. Beiträge zur Eddaforschung, mit Exkursen zur 

Heldensage (Dortmund, 1908), esp. pp. 256—265: «Das Lied von der 
Hunnenschlacht», pp. 327—329: «Das Hervqrlied».

Nerman, Birger. «Försök tili datering av Reidgotemas konungaätt», 
Festskrift til Finnur Jónsson (Kbh, 1928), pp. 206—212.

Rosenfeld, Hellmut. «Goten und Greutungen», Beiträge zur Na
menforschung 1 (1956), pp. 195—206.

Rosenfeld, H. «Goten und Greutungen (Schlusswort)», Beiträge 
zur Namenforschung 8 (1957), pp. 36—43.

Rosenfeld, H. «Wielandlied — Lied von Frau Helchen Söhnen 
und Hunnenschlachtlied», PBB 77 (1955), pp. 204—248.

Schneider, Hermann. Germanische Heldensage III (GdGPh X: 3) 
(Berlin, 1934).

Schück, Henrik. «Den svenska krönikan i Hervararsagan», A N F
12 (1896), pp. 217—222.
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Schück, H. Studier і H ervararsaga  (UUÄ) (Uppsala, 1918, Pro
gram 3: 2), 56 pp.

Schück, H. Sveriges förkristna konungalängd (UUÄ, Program M. M.) 
(Uppsala, 1910), 37 pp.

Schütte, Gudmund. «Anganty-Kvadets Geograf!», A N F  21 (1905), 
pp. 3 0 — 45.

Schütte, G. Gotthiod und Utgard: Altgermanische Sagengeogra
phie in neuer Auffassung, 2 vols. (Kbh-Jena, 1935, 1936).

Schütte, G. «The Problem o f  the Hraid-Goths», A P S  8 (1933), 
pp. 2 4 7 — 261.

Schütte, G. «En uholdbar sagntydning», ÄNO (1946: 1), pp. 261—  
266.

Шаровольский, Йван. Древне-скандинавское сказание о битве 
Готов с Гуннами и его историческая основа (K., 1904), (2) + 37 сс.

Ш аровольский, И. Сказание о мене Тюрфинге, т. 3. Историко- 
литературное исследование (K., 1907), v i+250 сс. (Универси- 
тетские Известия, K., 1907).

Tolkien, Christopher. «The Battle o f  the Goths and the Huns» , S B  VS 
14: 3 (1955— 1956), pp. 141 — 163.

Weibull, Lauritz. «Konungakrönikan і Hervararsagan», Kritiska 
undersökningar і Nordens historia omkring är  1000 (Lund, 1911), pp. 
171— 177 = Nordisk Historia I (Sthlm, 1948), pp. 345— 348.

Wessen, Elias. «Gestumblindi», Festskrift tillägnad Hugo Pipping 
(Helsingfors, 1924), pp. 537— 548.

Цикл про Гельґі

Вибрана бібліографія

Bugge, Alexander. «Arnôrr jarlaskald og det forste kvad om Helge 
Hundingsbane», E d d a  I (Kria, 1914), pp. 350— 380.

Bugge, Sophus. Helge-Digtene і den celdre Edda, deres Hjem og 
Forbindelser (Kbh, 1896), (6) +355 pp.; Англ. перекл. William Hen
ry Schofield, The Home o f  the Eddie Poems, with Especial Reference 
to the Helgi-lays (London, 1899), lxxix + 408 pp.

Dumézil, Georges. From Myth to Fiction. The Saga  o f  Hadingus, 
trans. by Derek Coltman (Chicago and London, 1973), esp. pp. 106—  
121.

Hederstrôm, Ture. Fornsagor och Eddakvàden і geografisk belysn- 
ing med inledande namnundersôkningar, ed. Birger Nerman, 2 vois. 
(Sthlm, 1917— 1919).
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Heusler, Andreas. «Der D ialog in der germ anischen erzählenden  
Dichtung», ZfdA  (1902), pp. 189— 284.

H ofm ann, Dietrich. N ordisch-Englische Lehnbeziehungen der 
Wikingerzeit (Kbh, 1955), esp. pp. 114— 145.

Höfler, Otto. «Das Opfer im Semnonenhain und die Edda», Edda, 
Skalden, Saga. Festschrift Felix Genzmer (Heidelberg, 1952), pp.
1 - 6 7 .

Kuhn, Hans. «Das Eddastück von Sigurds Jugend», M iscellanea  
Academica Berolinensia 2:1 (Berlin, 1950), pp. 30— 46.

MeJieTHHCKHH, E. M. «3flAa» h paHHHe (JjopMbi anoca (M., 
1968), oco6 . cc. 249— 270.

Neckel, Gustav. Beiträge zur Eddaforschung. Mit Exkursen zur 
Heldensage (Dortmund, 1908), esp. pp. 292— 295; pp. 325— 327; pp. 358—  
366; pp. 430 436.

01rik,Axel . Danmarks Heltedigtning. En Oldtidsstudie. I. R o lf Krake 
og den celdre Skjoldungarcekke (Kbh, 1903), (8) + 352 pp.; II. Starkad  
den gamle og den yngre Skjoldungarcekke (Kbh, 1910), 322 pp.; Ahtji. 
nepeiui. t .  I Lee M. Hollander: The Heroic Legends o f  Denmark (New 
York, 1919), xviii + 530 pp.

Ölsen, Björn M. «Et Bidrag til Spergsmaalet om Helgedigtenes 
Oprindelse. Efterladt Afhandling», A N F  39 (1923), pp. 9 7 — 130.

Phillpotts, Dame Bertha Surtees. The Elder Edda and Ancient Scan
dinavian Dram a (Cambridge, 1920) (2) + 216 pp.

Schneider, Hermann. G erm anische H eld en sage  II. N o rd g er
m anische H e ld en sage  (Berlin, 1933), esp. pp. 250— 298.

von See, Klaus. «Germanische Heldensage. Ein Forschungs- 
bericht», GGA 218 (1966), pp. 52— 98, esp. pp. 8 5 — 90.

de Vries, Jan. GAL  II2 (196.4), pp. 303— 317.
de Vries, J. «Die Helgilieder», A N F  72 (1957), pp. 123— 154.
W essen, Elias. «Eddadikterna om Helge H undingsbane» , F v  

(1927: 1), pp. 1— 30; (1927: 2), pp. 65 — 95.
W essen, E. «Den isländska Eddadiktningen. Dess uppteckning och 

redigering», S a g a  och S ed  (1946), pp. 1— 31.

Англосаксонська героїчна поезія

Спеціальні бібліографії про «Беовульфа» та «Фіннсбурґ»

Спеціальні б ібліографії про «Беовульфа» та «Ф іннсбурґ» 
наведено в: Chambers, Raymond Wilson, Beowulf: An Introduction, 
3d ed., Supplement by Wrenn, Charles L. (Cambridge, 1959), pp. 553—
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613; в Klaeber, Fr. Beowulf, 3d ed. (1950), pp. cxxv-clxxxvii; pp. 445-^ 
451; 463—465; і Fry, Donald K. Beowulf and The Fight at Finnsburh: 
A Bibliography (Charlottesville, Virginia, 1969), xx + 222 pp.

Видання і переклади

«Б и тва  під Фіннсбурґом» (рукопис, загублений перед 1703 р.)

Найкраще видання — це: Finnsburh. Fragment and Episode, ed. 
Fry, Donald K. (Methuen’s Old English Library) (London, 1974), XV, 
83 pp. Туди входять: «Вступ* (pp. 1— 29); тексти: «Фіннсбурзький 
фрагмент» (pp. 30— 36), «Фіннсбурзький епізод» (pp. 37 — 46); 
«Вибрана бібліографія» (pp. 4 7 — 57); і «Глосарій» (pp. 58— 83). 
Див. також: W. S. Mackie, «The Fight at Finnsburg», Journal of 
English and Germ anic  Philology 16 (1917), pp. 250— 273; Elliot 
van Kirk Dobbie, «The Battle  of Finnsburh», The Anglo-Saxon 
Minor Poems (Anglo-Saxon Poetic Records VI 3 [New York, 1942]), 
pp. xiii—хіх (Вступ); pp.-cli— cliii (Бібліографія), pp. 3— 4 (Текст)
і pp. 131 — 136 (Примітки); Frederick Klaeber, «The Fight at F inns
burg», Beowulf and the Fight at F innsburg  (Boston, 1951), pp. 
231— 238 (Вступ), pp. 239— 243 (Бібліографія), pp. 2 4 5 — 246 
(Текст) і pp. 250— 253 (Примітки).

Використані тут англійські переклади: Kevin Crossley-Hol- 
land у Beowulf (New York, 1968), pp. 122— 124, і G. N. Garmon- 
sway і Jacqueline Simpson у Beowulf and Its Analogues (London, 
1968), pp. 248— 249.

«Б еовул ьф »

«Беовульф» зберігся в єдиному рукописі в Коттоніанському 
зібранні (British M useum , London, Cotton Vitellius A XV; напис, 
близько 1000 p., facs. ed. Ju lius Zupitza, Beowulf: Reproduced in 
Facsimile from the Unique M anuscrip t,  2d ed., Вступ Norm an 
Davis [London, 1959] [Early English Text Society, vol. 245]), який 
був пошкоджений пож ежею  1731 року й пізніше ще більше 
зіпсований. У 1787 році було зроблено дві копії для ісландського 
вченого Grimur Jonsson Thorkelin (1752— 1829), причому другу 
копію зробив сам Торкелін. Див.: The Thorkelin Transcrip ts  of 
Beowulf, in Facsimile, ed. Kemp M alone (Early English M a n u 
scrip ts  in Facsimile I (Kbh, 1951), (3) + 32 pp. [+A — B, 90, 
140а]. Копія Торкеліна стала основою для першого друкованого 
видання «Беовульфа»: Johnson  Thorkelin, De D anorum  rebus



g estis  secul. III et IV poema Danicum dialecto Anglosaxonico. Ex 
Bibliotheca Cottoniana Musaei Brittanici edidit versione Lat. et indi- 
cibus auxit (Kbh, 1815), 4°; xx+299 + (4) pp.

Найважливіші сучасні видання такі: Frederick Klaeber, Beowulf 
and the Fight at Finnsburg, 3d ed., 2 supp. (Boston, 1951), clxxxvii + 
(2) + 471 pp.; Charles L. Wrenn, Beowulf, with the Finnesbuig Frag
ment, 2d ed. (London, 1958), 318 pp.; Else von Schaubert, Moritz Heyne
__Levin Ludwig Schiickings Beowulf neubearbeitet, 3 том, 18 вид.
(Paderborn, 1961 — 1963).

На окрему згадку заслуговують такі сучасні англійські пе
реклади: John R. Clark Hall, Beowulf and the F innsburg  F rag
ment, примітки й вступ C. L. Wrenn-a; передмова J. R. R. Tolk- 
ien-a (London, 1958), xliii + 194 cc.; Edwin M organ, Beowulf. A 
Verse Translation into M odern English, 2d ed. (Aldington, Kent., 
1952), xxxviii + 94 cc.; Kevin Crossley-Holland, trans. Beowulf, 
introd. Bruce Mitchell (New York, 1968), xiv + 150 cc.

*B idcim » (W id sith )

«Відсіт» дійшов до нас також лише в одному рукописі — «Ex
eter Book» від бл. 970— 990 pp. (fols. 84b— 87а); факсимільне 
видання у праці: Raymond Wilson Chambers, M ax Forster, Robin 
Flower, The Exeter Book o f  Old English Poetry (London, 1933), (8) + 
94 cc. + 130 facs. Вперше поему надрукував William Daniel Cony- 
beare у праці: John Josias Conybeare, I llustra tions of Anglo-Sax- 
on Poetry  (London, 1826), cc. 9 — 29, з латинським перекладом 
у паралельних стовпчиках (сс. 10— 22) і сучасним англійським 
переспівом римованими віршами (сс. 22 — 27).

Найкращі видання: Raymond Wilson Cham bers, Widsith: A 
S tudy  in Old English Heroic Legend (1st ed. 1912; передрук. 
New York, 1965), ix + 263 cc.; Kemp Malone, W idsith (Kbh, 
1962) (Anglistica, vol. 13), 231 cc., з вичерпною бібліографією, 
cc. 217— 231. У цій праці використано переклад Кемпа М елоуна 
з його Ten Old English Poem s (Baltimore, 1941), pp. 4 3 — 47.

Останнім часом польський історик Герард Лябуда включив 
«Відсіт» (факс, текст, польський переклад з примітками) до 1-ї 
книжки своєї праці Fontes Origines Polonorum Illustrantes: Fon- 
tes  S ep ten tr ionales  (Варшава, 1961), cc. 119— 174 (скорочено: 
Źródła).
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Вибрана бібліографія

Б іб л іо гр а ф ія

З а га л ь н а

Anderson, George К. The Literature o f  the Anglo-Saxons (Prince
ton, N. J., 1949), xi + 431 pp.

Binz, G. «Zeugnisse zur germanischen Sage in England», PB  В  20 
(1895), pp. 141— 223.

Blair, P e te r  H unter . An Introduction  to A n glo -Saxon  E n g lan d  
(Cambridge, 1956; герг. 1974), xv + 382 pp.

Hofmann, Dietrich. N ord isch -E n g lisch e  Lehnbeziehungen der  
W ikingerzeit (Kbh, 1955), 296 pp.

Möller, H. D as englische Volksepos in der ursprünglichen stro
phischen Form , I Teil: Abhandlungen (Kiel, 1883), 160 pp.

Schneider, Hermann. Englische Heldensage etc. in Germanische 
H eldensage , II: 2 (Berlin and Leipzig, 1934), vi + 181 pp.

Stenton, Sir Frank. Anglo-Saxon England , 3rd ed. (Oxford, 1971), 
xliii + 765 pp.

Wallace-Hadrill, J. M. Early Germanic Kingship in England and  
on the Continent (Oxford, 1971), ix + 161 pp.

Wardale, E. E. Chapters on Old English Literature (New York, 1935; 
repr. 1965), x + 310 pp.

Whitelock, Dorothy. The Beginning o f  English Society (Harmond- 
sworth, 1952).

Wrenn, Charles L. A Study o f  Old E n glish  L iterature  (London,
1967).

«Б и т в а  під Ф ін н сбурґом »

Спеціальну бібліографію див. у: Fr. Klaeber, Beowulf etc. 
(1951), pp. 239— 243; 451; 465; і D. K. Fry, Beowulf etc. (1969).

Beaty, John. «The Echo-word in B eow u lf , with a Note on the 
F innsburg  Fragm ent» , PM LA  49 (1934), pp. 365— 373.

Bowmann, A. C. «The Heroes of the Fight at F innsburg», A P S  
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дається з двох частин: одна наводить (не завжди достовірні) 
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Jónsson, Finnur. Den norsk-islandske Skjaldedigtning, 2 томи (Kbh, 
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Поряд з працею Scaldic Poetry  Turville-Petre-a (див. нижче) 
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Nordal, Siguröur. Islenzk menning I (Rvik, 1942), esp. pp. 233—  
277.

Olsen, Magnus. Edda- og Skaldekvad, vols. 1— 7 (Oslo, 1960—
1964).

Olsen, M. «Hjadninge kampen og Halfreds arvedraapa over Olav 
Tryggvason», H eidersskrift til M arius Heegstad (Oslo, 1925), pp. 23—  
33.

Olsen, M. «Lovsigemanden Markus Skeggesons arvekvaede over 
Kong Erik Eiegod», E d d a  15 (1921), pp. 161 — 169.

Paasche, Fredrik. «Sigvat Tordsson: Etskaldeportraet», E d d a  8 
(1917), pp. 57— 86.

Patzig, Herm ann. «Sigvats Ostfahrt» , ZfdA  67 (1930), pp. 87—
96.

Petersen, Svend Aage. H allfred  V an draadesk ja ld  Öttarssons 
Arvedrapa over O laf Tryggvason: En Oversoettelse og Tolkning (Kbh,
1935), 35 pp.

Poole, Russel G. Skaldic Poetry in the S ag a s: The Origins, Author
ship. Genre, and Style o f  Some Saga  Lausavisur  (Ph. D. Diss., Univer
sity o f  Toronto, 1970).

Reichardt, Konstantin. Studien zu den Skalden des 9. und 10. Ja h r
hunderts (Weimar, 1928), 4 + 254 pp.

Reichardt, K. «Die Thorsdräpa der Eilifr Goörünarson: Textinter
pretation», PM LA  63 (1948), pp. 329— 391.

Renauld-Krantz. A nthologie de la  poesie nordique ancienne. Des
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origines a la fin du MoyenAge, ed. Jan de Vries (Paris, 1964), esp. pp. Л 33__
272.

Schreiner, Johannes. «Sighvats sendefaerd til Svitjod», NH T  28 
(1929), pp. 303— 306.

von See, Klaus — Weber, Gerd W. «Skaldendichtung», Kin - 

dlers Literatur Lexikon  6 (S tu t tg a r t ,  1971), pp. 1479— 1496.
Spam er, Jam es  B. The Kenning and the Kend H eiti: A Con

trastive S tudy of Periphrasis in Two Germanic Poetic Tradi
tions  (Ph. D. diss., Brown University, 1977).

Стеблин-Каменский, M. И. Историческая позтика (Л., 1978), 174 c.
Sveinsson, Einar Öl. «Drottkvaeöa t>ättur», Skirnir 121 (1947), pp. 5— 

52 = Vid uppspretturnar, greinasafn (Rvik, 1956), pp. 34— 63.
Sveinsson, E. Öl. «Kormakr the Poet and His Verses», SBVS  17 

(1966), 18— 60.
Toll, Hans. «Form och innh&ll uti ‘Austrfararvisur’», Edda  23

(1925), pp. 155— 158.
Toll, H. «Mälet och satten for Sigvat Skalds Svitjodresa», NH T  28 

(1929), pp. 506— 519.
Toll, H. «Nigra moment і Götalands äldsta historia», NH T  27

(1927), pp. 95— 99.
Toll, H. «Sighvat skalds resa til Svithjod», NH T  26 (1924), pp. 

54 6 — 565.
Turville-Petre, E. O. Gabriel. Haraldr the Hard-Ruler and 

His Poets (The D orothea Coke M emorial Lecture.. .  University  
College, London, 1 Decem ber 1966) (London, 1968), 20 pp.

Turville-Petre, E. O. G .Scaldic Poetry (Oxford, 1976), lxxx+102 
pp. [=abbr.: Turville-Petre, Scald ic ].

Vigfusson, Gudbrandr and Powell, F. York. Corpus Poeticum Bore- 
ale. The Poetry o f  the Old Northern Tongue from the Earliest Times to 
the Thirteenth Century, 2 vols. (Oxford, 1883), cxxx + 575 pp.; 712 
pp. [abbr.: СРВ].

de Vries, Jan. Altnordische Literaturgeschichte, 2 vols. 2d ed. (Ber
lin, 1964, 1967), esp. I, pp. 99— 208, pp. 226— 295; II, pp. 15— 97 
[abbr.: GAL].

de Vries, J. De skaldenkenningen met mythologischen inhoud (Haar
lem, 1934), 84 pp.

de Vries, J. «Über Am örr jarlaskäld», ANF  67 (1953), pp. 156— 

175‘
de Vries, J. «Über Sigvats Alfablot-Strophen*, APS 7 (1932—

1933), pp. 169— 180.
Wolf, Alois. «Zur Rolle der Visur in der altnordischen Prosa»,



Festsch rift Leonh ard  C. F ra n z  zum 70. G eb u rtstag  (Innsbruck,
1965), PP- 459— 484.

Akerblom, Axel. «En minnesang öfver Erik Ejegod», N T F  3rd 
Ser., 11 (1901), pp. 5 2 9 - 5 3 8 .

Akerlund, Walter. Studier över Ynglingatal (Lund, 1950), (8) + 274 pp.
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Рунічні написи

Основні посібники та видання

Найкращий вступ у Германську рунологію був опублікований 
Lucien Musset-ом, Introduction àlarunologie. En partie d ’après les notes 
de Fernand Mossé (Paris, 1965; передрук, 1976), 468 pp. + 20 табл. 
(2 cc. додатків). Ця праця містить також  бібліографію і багатий 
вибір рунічних текстів (nos. 1 — 185). Деякі інші корисні загальні 
праці такі:

Von Friesen, Otto. Runorna (NK 6) (Sthlm, 1933), viii + 264 pp.
Krause, Wolfgang. W as man in Runen r i tz te?  2-е вид. (Halle,

1943).
Arntz, Helm ut. Handbuch der Runenkunde, 2-е вид. (Halle,

1944).
Elliott, Ralph W.V. Runes. An Introduction (M ancheste r ,  1959;

2-е вид. 1963), xvi + 124 pp. + 24 табл.
Düwel, Klaus. Runenkunde (S tu t tg a r t ,  1968), xiii + 124 pp.
Krause, Wolfgang. Runen (Berlin, 1970), 138 pp:
Page, R. I. An Introduction to English Runes (London, 1973), 

xvi, 237 pp.
Перші посилання на рунічні написи можна знайти в працях 

шведських братів-гуманістів Johannes-a  (1488— 1544) і Olaus-a 
M ag n u s-ів (1490— 1557); однак першими вченими, які провели 
систематичне вивчення рунічних пам ’яток, були Johan  Bureus 
(1568— 1652) у Швеції і Ole W orm (1568— 1654) у Данії та 
Норвегії. Вони обстежили селища і місцеві цвинтарі, зробили 
детальні описи знайдених пам’яток і точно замалювали їх. Буреус 
з ібрав  дані про ш істсот  п а м ’яток , сорок  вісім з яких  він 
опублікував у своїй праці M on u m en ta  Sveo-Gothica hac tenus  
exsculpta  (S th lm , 1624). Праця Оле Ворма Danicorum  monu- 
m entorum  libri sex (Kbh, 1643) — це дослідження д ев ’яноста 
пам ’яток.

Цих двох мужів наслідували кілька генерацій шведських 
Дослідників старовини, найвизначнішими з-поміж яких були: 
30 7-142
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Johan Hadorph (1630— 1693), Johan Peringskiöld (1630— 1693), 
Johan  Göransson (1712— 1769), Olaus Celsius, Sr. (1670— 1756), Jo
han G ustaf Liljegren (1789— 1837), Richard Dybeck (1811— 1877)^ 
Carl Fredrik Save (1812— 1876), Karl Torin (1826— 1908) і George 
Stephens (1813— 1895) у Ш отландії .  Н и ж ч е в к аз ан і  ш ведські 
зібрання і досі зберігають свою цінність як джерела, особливо 
через те, що багато каменів з того часу зникли:

Göransson, Johan. Bautil, der är: Alle Svea ok Götha Rikens Run- 
stenar (Sthlm, 1750) (12), 5, 320 pp. (скороч. = В).

Liljegren, Johan Gustaf. Run-Urkunder. Tilläggtill SvensktDip- 
lomatarium I (Sthlm, 1834) (2), 2, 4, 120, 6 pp. 1 табл. [nos. 1 — 
3000] (скороч. = L).

Dybeck, Richard. Svenska R unurkunder, 2 частини (S thlm , 
1855— 1857), 52 pp. + 45 pl. + 10 pp. + 7 pl. (скороч. = D 8°).

Dybeck, Richard. Sverikes Runurkunder granskade och utgifne,
2 томи (Sthlm , 1860— 1870) (скороч. = D).

Сучасна рунОлогія починається Sophus Bugge (1839— 1907) 
і M ag n u s  Olsén-ом (1878— 1963) у Норвегії; Ludvig Frans Adal
bert W im m er-ом (1839— 1920) і Lis Jakobsen  (1882— 1961) y 
Данії; Erik Brate (1857— 1924), O tto  von Friesen-ом (1870— 1942) 
і Elias W essén -ом (нар. 1889 p.) y Швеції.

Ін ф о р м а ц ія  про нові з н а х ід к и  рун у Ш в ец ії  п о с т ій н о  
з ’являється  в Fv (S thlm , 1906— ).

В перш е рунічні н ап иси  досл ідив  як історичн і д ж е р е л а  
данський учений Ludvig F. A. W immer, котрий у першій книжці 
своєї праці De Danske Runemindesmœrker (Kbh, 1893) розглянув 
п’ятнадцять рун, зміст яких він визнав історичним. Новіше 
дослідження, присвячене зокрема рунічним написам як дж ерелу 
про епоху вікінґів, видрукував Arndt Ruprecht, Die ausgehende 
Wikingerzeit im Lichte der Runeninschriften [Göttingen, 1958].

Д осл ідж ен н я  власних імен важ ливе  у вивченні рунічних 
написів. Цій проблемі присвячено сьому книжку серії Nordisk 
Kultur, A ssar Janzén  (ed.), Personnamn (Sthlm, 1948), 345 pp., з 
розвідками Rikard Hornby, «Fornavne і D anm ark i middelalder- 
en», pp. 187— 234, A ssar Janzén, «De fornsvenska personnam - 
nen», pp. 235— 268, і Sven Ekbo, «Nordiska personbinam n under 
vikinga- och medeltid», pp. 269— 284. Спеціальні монографії, 
присвячені данським іменам, це: Knudsen, G. і Kristensen, M a
rius. Danmarks gamie personnavne (Kbh, 1936— 1948); норвезьким 
іменам: Lind, E. H. Norsk isländska dopnamn och fingerade namn 
frän medeltiden (Uppsala, 1905— 1915); Д о дато к  (O slo ,  1930);



шведським іменам: Modéer, І. Svenska personnamn. Ett handbok 
(Lund, 1964) і Lundgreii, Magnus F., Brate, Erik, Lind, E. H. Svenska 
personnamn frän medeltiden (Nyare bidrag tili kännedom om de sven
ska landsmälen ock svenkst folkliv 10, no. 6— 7) (Uppsala, 1892—
1934), 369 pp.

Спеціальні словники мови епохи вікінґів і середньовічних 
скандинавських мов такі: для данської мови — Lund, G. F. V. 
Det œldste danske skriftsprogs ordforrâd (Kbh, 1877; penp. 1967); 
для давньоскандинавської — H eggstad , Leiv. G am alnorsk  ord- 
bok med nynorsk tyding (Oslo, 1930; penp. 1958); для шведської — 
Söderwall, K. F. Ordbok öfver svenska medeltids-spräket, 2 томи і 
додаток (Lund, 1884— 1933).

Стандартні історичні граматики такі: для данської мови — 
Brondum-Nielsen, Johannes. Gammeldansk grammatiki sproghistorisk 
fremstilling, 8 томів (Kbh, 1928— 1973); для норвезької — Seip, 
D. A. Norsk spräkhistorie til omkring 1370, 2-re вид. (Oslo, 1955); 
для шведської — Wessen, Elias. Schwedische Sprachgeschichte, 3 томи 
(Berlin, 1970).

Спеціальна рунологічна бібліографія була видрукувана Hel
mut A rn tz -ом, Bibliographie der Runenkunde (Leipzig, 1937), xiv 
+ (2) + 293 pp. Щодо бібліографії, починаючи з 1963 p., див.: 
Bibliography of Old Norse-Icelandic S tudies  (Kbh, 1964— ).

Приблизно 620 написів відомо з данського середньовічного 
королівства (включаючи Сконе, Блекінґе і Галланд на Сканди
навському півострові); 240 з них знайдено на встановлених 
кам ен ях ,  б ли зько  170 — на н ев е л и к и х  п р ед м етах  (збро ї,  
коштовностях, амулетах), 90 — на браслетах і 120 — на монетах 
короля С вейна  У львссона  ( 1 0 4 7 — 1076). П ’ять  додаткови х  
написів було знайдено на Британських островах.

Цей данський матеріал опрацювали в ілюстрованому і добре 
складеному виданні з використанням нової фототехніки Lis (Ru
bin) Jacobsen  та її учень Erik M oltke за допомогою двох інших 
рунологів — Anders Bæksted і Karl M artin  Nielsen. Корпус Dan- 
marks Runeindskrifter було вперше сплановано 1926 року. Після 
кількарічної підготовки він був укладений протягом десятиліття 
і з ’явився друком у двох книжках у 1941 — 1942 pp. Том 1, 
Текст  (Kbh, 1942), xvpp. + 1118 кол., складається з двох частин: 
частина 1 — це колекція написів (кол. 1— 594). Тут подано 
істотну інформацію про кожен з написів разом з основними 
б ібл іо гр аф іч н и м и  в ід о м о стя м и . Як п ід сум ок  ф іл о л о г іч н и х  
д о сл ід ж е н ь  подано також  (кол. 595— 620) транскрипцію всіх
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написів. Частина 2 присвячена розлогому аналізу граматичного 
і лексичного  матеріалу (кол. 621 — 1052). П ерелік  авторів з 
біографічними й бібліографічними відомостями є бажаним додат
ком.

Другий том, Atlas (Kbh, 1941), (6) + 450 + (6 ) pp., містить 
гарні фотознімки всіх написів. Д уж е корисними є дві серії мап, 
одна вказує розташування рунічних знахідок у Данії під час 
епохи вікінґів (pp. 432— 439), а друга — рунічні знахідки під 
час епохи переселення (pp. 440— 441).

До цього додано загальний покажчик, Register (Kbh, 1942), 
106 pp., і підсумок з перекладами всіх написів у трьох різних 
виданнях — данському та німецькому 1942 р. і англійському 
1947 р. (остан. перекл. Eva Nissen, Kbh, 1947; 71 pp.).

У 1964 році вже було відомо понад шістсот норвезьких написів 
молодшого футарка (602 з яких походили з Норвегії, а 7 — з 
Б о г у с л е н а ) .  їх  о п у б л ік у в а в  на основі п ідготовчо ї роботи , 
здійсненої Söphus Bugge, Oluf Rygh та Ingvald Undset, М аґнус 
Ольсен (якому з 1948 року допомагав Aslak Liestel) в Norges 
innskrifter med de yngre runer (Oslo, 1941); (випуск триває); 
п ’ята книжка (1960) містить у собі стислу загальну типологію 
(pp. 238— 245) та покажчик (pp. 276— 303), але не має граматики 
і мап (скор .=  NYR).

A s lak  L ies te l ,  яки й  проводив  р озк оп и  в ст ар о д а в н ь о м у  
торговому місті Бергені (1956— 1967), опублікував попередній 
звіт про них у норвезькому археологічному журналі «Viking»
27 (Oslo, 1964), «Runer frâ Bryggen» (pp. 5 — 53). Він повідомив 
про близько п’ятсот відкритих рунічних написів, більшість з 
яких були на дереві. Liestel датує їх XIII— XIV ст. Ці написи 
Liestol тепер включив до NYR, книжка 6 , з першою частиною 
Тю скебрю ґґена (T yskebryggen) в Бергені, вже побачила світ 
(pt. 1; 1980).

Територ іальний  розподіл ш ведських рунічних написів до
XIII ст. такий:

Свеаланд (Svea land) Йоталанд (Götaland)

Уппланд (Uppland = U) 1200 Естерйотланд (0stcrgotland = 0g)
Сьодерманланд
( Södcrm anland=Sö) 400 Вестерйотланд (Västcrgötland=Vg)
Вестманланд
(Västmanland=Vs) 33 Смоланд (Sm âland-Sm )
Гельсінґланд
(H clsingland) 50
Інші 17
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Усього 1700 Усього 729

Балтійські острови

Готланд (G otland=G ) 
Еланд (Ö land-Ö l)

Колоніальні території у Східній  
Європі 8

с. 40 
70

Усього 110

Шведські написи зібрано у важливому корпусі Sveriges Ru- 
ninskrifter, що почав видаватися в 1900 p. (Kungl. V it te rhe ts  
Historie och A ntikvite ts  Akademien, Stockholm). Цей проект, досі 
не завершений, нерівний у трактуванні проблем, що неминуче 
для праці, яку виконували різні колективи співавторів протягом 
багатьох десятиліть. Уже побачили світ тринадцять книжок, 
що охоплюють вісім провінцій. Тільки самому Уппланду при
свячено чотири книжки. Кожна книжка складається з двох 
частин: у першій подається філологічний аналіз, а в другій — 
ф о то зн ім ки  н ап и с ів .  К н и ж к и ,  що на цей час  з ’я в и л и с я ,  
перераховано нижче; скорочення, використані для кож ної з 
книжок, наводяться в дужках.

І. Öland, ed. Söderberg, Sven і Brate, Erik (1900— 1906) [=01]; II. 
Östergötland, ed. Brate, Erik (1911— 1918) [=Ög]; III. Södermanland, 
ed. Brate, Erik і Wessen, Elias (1924— 1936) [=Sö]; IV. Smäland, ed. 
Kinander, Ragnar (1935— 1961) [=Sm]; V. Västergötland, ed. Jungner, 
Hugo і Svärdström, Elisabeth, vol. 1 (1940— 1970; не завершений) 
[= Vg]; VI— IX. Uppland, ed. W essen, Elias i Jansson, Sven В. F., 
томи 1— 4 ( 1 9 4 0 — 1958; не з а в е р ш е н и й )  [ = U]; X. Ще не 
завершений; XI— XII. Gotland, ed. Jansson , S. В. F.; W essen, 
Elias, і Svärdström, E., 2 томи (1962— 1978) [=G]; XIII. Västman- 
land, ed. Jansson, S. B. F. (1964) [=Vs]; XIV. част. 1: Närke, ed. Jans
son, S. B. F. (1975); част. 2: Värmland, ed. Jansson, S. B. F. (1978).

Д уж е гарний вступ до шведських рунічних написів міститься 
в праці Sven В. F. Jansson-a Runinskrifter і Sverige (S th lm , Göte
borg, Uppsala, [1963]), 192 pp. Скорочений англійський варіант 
був підготовлений Foote, Pe te r  G., The Runes of Sweden (Lon
don, 1962), 168 pp.

П ротягом  кількох років до перш ої св ітової війни Ф едір  
(Фрідріх) О лександрович  Браун (1 8 6 2 — 1942) працював над 
виданням 105 рунічних написів (95 зі Швеції), пов’язаних зі 
Східною Європою. Його видання містило докладний філологічний 
та історичний коментар на понад 300 сторінок, однак з невідомих



причин ця праця так і не побачила св іт1. Учениця Брауна Олена 
Ридзевська (1890— 1941 pp.) продовжила роботу над виданням 
такої збірки. її збірка нараховувала 100 рунічних текстів, однак 
дослідниця передчасно померла під час блокади в Ленінграді і її 
праця також  залиш илася незаверш еною 2. Упродовж 1970— 1971 
pp. тему рунічних написів як історичного дж ерела  з історії 
Східної Європи опрацьовував я, а Олена М ельникова взялася 
завершити роботу, розпочату Брауном та Ридзевською. «Корпус» 
М ельникової з ’явився 1977 р. Однак її методологія відрізнялася 
від моєї, тому в цьому томі я вмістив свої власні рунічні 
м атер іали3.

Слід згадати ще про три збірки рунічних написів. Перша — 
це п р е д с та в н и ц ь к а  зб ір к а  т е к с т ів ,  ви к о н ан и х  молодш им 
футарком, в «Anthologie runique», додана до праці Musset L. et 
Mossé F. Introduction à la omologie (Paris, 1965), pp. 378— 445 (nos. 
47— 165; скор.: M). Другою є збірка написів вікінґівського періоду
— «Sichere Inschriften über Auslandsfahrten», видана Рупрехтом 
в його праці «Die ausgehende  Wikingerzeit» (Göttingen, 1958), 
pp. 125— 165, nos. 1— 197 (скор.: R). І, нарешті, збірка написів 
вікінґівського періоду, виконаних шведсько-норвезькими рунами,
— Johnsen , Ingrid S. S tu t t ru n e r  і vikingtidens innskrifter (Oslo, 
1958; скор.: J).
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Правова література

Давньоскандинавські закони

Основні посібники та видання (див. також сс. 491— 503)

З п ’яти  р у к о п и с ів  д ав н ь о ї  редакц ії ,  що з б е р е г л и с я  — 
Gulajringslgg, тільки пергаментний Codex Rantzovianus від прибл. 
1250 р. (Королівська бібліотека, Копенгаген, E don. var. 137, 
4°) дійшов до нас майже повністю (бракує лише трьох сторінок). 
Gulajringslgg був опублікований Р. Кейзером і П. А. Мунхом у 
корпусі NGL I (Chria, 1846), pp. 1 — 118і.

FrostaJjingslgg дійшов до нас у Codex R esenianus (AM 312, 
fol.; AM 1155, fol.; AM 314, fol.; AM 311, fol.; AM 310, fol.) і в 
пергаментному рукопису першої чверті XIV ст. (A M  60, 4°). 
Він т а к о ж  був о п у б л ік о в а н и й  Р. К ей зер о м  і П. А. Мунхом 
у NGL I (Chria, 1846), pp. 119— 258; див. також NGL IV (Chria, 
1885), pp. 19— 65.

О бидва зб ірники закон ів  переклав  англійською  Л оуренс  
М арселлю с Ларсон: The Earliest Norwegian Laws being the Gu- 
la th ing  Law, pp. 3 2 — 210 і The F ros ta th ing  Law, pp. 211— 405 
(New York, 1935).

3 EiôeivaJ)inglQg (HeiösoevislQg) і Borgarjringslgg збереглись 
лише ті частини, що торкаються християнського закону (Chris- 
tenret) .  EiösivaJjinglQg існує в двох версіях: довшій, старшій 
редакції (AM 68 , 4°; XIV ст. = NGL I, pp. 375— 393) і коротшій, 
пізнішій (AM 58, 4°; середина XIV ст. = NGL I, pp. 3 9 4 — 406).

Borgar|)ingslQg міститься у трьох пергаментних рукописах 
першої половини XIV ст. Основною копією є AM 78, 4° (=  NGL
I, pp. 337— 372; див. також NGL IV, 1885, pp. 6 6 — 77).

Німецький скандинавіст  Рудольф М айсснер  (1 8 6 3 — 1948) 
переклав усі чотири давньоскандинавські провінційні закони 
німецькою; їх було опубліковано в серії  G e rm a n e n re c h te  у 
Веймарі (підсерія: Norwegisches Recht) як т. 4 (Das Rechtbuch des 
Frostothings, [ 1939]; 2-re видання [W itzenhausen, I960], 281 pp.), 
6 (Das Rechtbuch des Gulathings [1935], xxxvii + (1) + 208 pp.) і 
як т. 1 (Bruchstücke der Rechtbücher des Borgarthings und Eidsi-

1 Див. також NGL IV (1 8 8 5 ), pp. 3 — 19; переклад на новонорвезьку мову У ’ 

K. Robberstad, Gulatingsloui, 2d ed. (O slo , 1952).



vathings [1942], куди входить оригінальний давньонорвезький 
т е к с т  (Borgar{)ingslog, pp. 1—73; HeiösoevislQg, pp. 74— 133).

Збереглися частини двох відносно різних версій Gràgàs, обидві 
приблизно 1250— 1260 pp. Це Konungsbók (Codex regius; GkS, 
Ц57, fol.)2 i Staóarhólsbók (AM 334 fol.)3. Третій рукопис, Skala- 
holtsbók (AM 351, fol.) — менш значний.

Перше уніфіковане видання Gràgàs, разом з лати нськи м  
перекладом, підготував Тордур Свейнбйорнссон (1786— 1856): 
Hin forna lögbok Islendmga, sem nefnist Gràgàs. Codex juris Is- 
landorum antiqvissimus, qvi nom inatur Gràgàs... P raem issa  com- 
mentatione historica et critica de hujus juris origine et indole, ab 
j .  F. V. Schlegel conscrip ta  (Kbh, 1829), vol. I, clxix + 505 (2) 
pp. + 1 facs.; vol. II, (4) + 410 + 133 + (2) pp. + 3 таблиці. 
Текст окремих рукописів уперше з ’явився як критичне видання 
в трьох працях Вільг’яльмура Людвіґа Фінсена (1823— 1892): 
Gràgàs. Isloendemes Lovbog і F ris ta tens  Tid, udgivet efter det kon- 
gelige Bibliotheks Haandskrift [Codex regius] og oversat af... [Text] 
(Kbh, 1852), vol. I (2) + 250 pp.; vol. II, 252 pp. [= Gràgàs I]; 
[данський переклад] (Kbh, 1870), vol. I (2) + 248 pp.; vol. II (2) 
+ 228 pp. Gràgàs efter det Arnamagnceanske Haandskrift Nr. 334 
fol., Staóarhólsbók, udgivet a f  Kommissionen for det Arnamagncean
ske Legat (Kbh, 1879), (8 ) + XXXV + (2) + 538 pp.; [= Gràgàs II]; 
Gràgàs. S tykker, somfindes і det Arnam agnceanske H aandskrift  
Nr. 351 fol., Skàlholtsbók og en Rcekke andre Haandskrifter [що 
містить переваж но текст християнського закону] tilligemed et 
Ordregister til Gràgàs (з дуже цінним глосарієм до Gràgàs, pp. 579— 
714), (Kbh, 1883), (4) + Ivi + (4) + 716 pp. + 6 facs. [= Gràgàs III].

Андреас Гойслер опублікував свій німецький переклад Gràgàs 
[заснований переважно на Codex regius, вид. Фінсеном = Gràgàs
І] у д ев ’ятому томі Germanenrechte: Isländisches Recht: Die Graugans 
(Weimar, 1937), xxx + 457 pp.
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an Introduction and Explanatory Notes (Rock Island, III. [1909]), 90 + 
( 1) pp. + 1 facs.
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Давні фризькі закони

Основні посібники та видання

Не збереглося жодного рукопису Lex Frisionum. Він відомий 
лише з правового видання XVI ст.: Basil Johann  Herold, Origi
nes ас germ anicarum  an tiqu ita tum  libri, leges videlicet, Salicae... 
Frisionum... (Basel, 1557), pp. 131 — 148.
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Існує два основних критичних видання закону. Одне Karl 
Freiherr von Richthofen, Lex Frisionum (M G H  Leges [серія фоліо] 
III), (Hannover-Berlin , 1863), pp. 631— 711. Друге — Federico 
P a te t ta ,  «La ‘Lex Frisionum ’», Est. dalle M em orie  della Reale Ac
cademia delle scienze di Torino II 43 (Torino, 1893), pp. 1— 98. 
Lex Frisionum переклав німецькою Karl A ugust Eckhardt у 3 т. 
своєї праці Die G ese tze  des Karolingerreiches, 714— 9 1 1 і . IH. 
Sachsen , Thüringer, Cham aven und Friesen (W eimar, 1934), pp. 
61 — 127 (з паралельним латинським текстом).

Усі загальні давн ьоф ризькі права, написані цією мовою, 
увійш ли до корпусу , складеного  Карлом Ф рейгерром  фон 
Р іхтгофеном  (1811 — 1888), F r ies ische  R ech tsque llen  (Berlin, 
1840), xlii + 582 + (6 ) pp., зі спеціальним глосарієм того самого 
автора, Altfriesisches Wörterbuch (Göttingen, 1840), pp. (2) + 
5 8 3 — 1165. Б ільшість зі збереж ених  давньофризьких законів 
латиною були опубліковані Карлом фон Ріхтгофеном у його 
U n te rsu c h u n g e n  über friesische R echtsgesch ich te  1 (Berlin, 1880), 
(vi) + (2) + 614 pp. Однак ці давні зібрання, так само як зібрання, 
видані фризькими вченими в XVIII— XIX ст. (напр., такими як 
P e tru s  B ran tsm a [1751 — 1788], P e tru s  W ierdsm a [1729— 1811], 
Tilem ann Dothias W iarda [1746— 1826], Montanus de Haan Hettema 
[1796— 1873]), були замінені монографічними виданнями й двома 
серіями, що відтзорювали основні давньофризькі рукописи. Серія 
Oudfriese Taal-en Rechtsbronnen  (скор. OTR), що видається з 
1927 року в Гаазі P ie te r  S ipm a-ю (1872— 1961), представляє 
дипломатичні видання рукописів латинською і давньофризькою 
мовами2; серія Altfriesische Rechtsquellen, Texte und Übersetzun
gen (скор. AFR), що публікується W ybręn  Jan  B um a-ю (G ro n in 
g en)  і W ilhelm ЕЬеІ-ем (Göttingen) з 1963 року, представляє 
к р и ти чн і ви д ан н я  т ек ст ів ,  з при веденою  до норми т р а н с 
к р и п ц іє ю ,  н а п и с а н і  д а в н ь о ф р и з ь к о ю  мовою , з н ім ец ь ки м  
перекладом. Видання загальних давньофризьких законів в обох 
серіях помітно просунулося; бракує лише збірників законів із 
В естерґо .

Цитуючи рукописи, фризькі вчені вживали початкові літери 
назв провінцій (напр., F для Фівольґо [Fivolgo]); якщо ж з даної

1 Том II ц ієї сер ії, О егтап еп гесЬ іе (текст і переклад).
2 3  вичерпним описом рукописів (голландською та німецькою мовами) у 

передмові, а також повним індексом назв та Іпсіех-ом уегЬогит у кінці тому.



провінції зберігся не один рукопис, тоді додавалася цифра (напр., 
р 2=другий рукопис із провінції Рюстринґен). Доданий синоп
тичний список рукописів, що містять у собі тексти загальних 
фризьких законів, побудований за порядком їхнього складання:

R 13 = Книга Asega, або перший Рюстринґенський манускрипт, 
пергаментний список останньої чверті XIII ст., З ібрання Nieder
sächsisches Staatsarchiv, Ольденбурґ, Best. 24, 1 Ab. No. 1. Це 
один із двох найдавніших фризьких списків4, вид. W. J. В и т а / /  
OTR 11 (1961), viii=270, (2) pp. = AFR І (1963), рр. 24— 119.

R25 = С п и с о к  Oelrich-a, або другий Рюстринґенський манус
крипт; копія XVIII ст. (виконана Ґергардом Ельріхом [пом. в 
1789 р ], синдиком із Бремена) втраченого рукопису 1327 року, 
Зібрання Niedersächsisches Landesbibliothek в Ганновері, No. XXII, 
1431, вид: W. J. Buma, OTR VIII (1954), vi = (1) + 140 рр. = 
AFR І (1963), рр. 122— 159.

Н26 = С п и с о к  Скаліґера (Julius Caesar Scaliger, 1484— 1558), 
або другий Гунсінґонський манускрипт, пергаментний список 
кінця XIII ст. або початку XIV ст., Провінційна б ібліотека 
Фрисланду в Leeuwarden-i, Ms. Sc.; вид.: Jelle H oekstra ,  OTR
VI (1950), pp. 4 7 — 109 = AFR IV (1969), 158 pp.

H l 7 = Список фон Віхта (Mathias von Wicht, 1694— 1778), або 
перший Гунсінґонський манускрипт, пергаментний список кінця
XIII ст. або початку XIV ст., Провінційна бібліотека Фрисланду 
в Leeuwarden-i, M s..W .;  список було визнано копією Н2; вид.: 
Jelle H oekstra , OTR VI (1950), рр. 110— 172.

EI8 = Ju s  A m asanum , або перший Емесґонський манускрипт, 
копія бл. 1400 р., б ібліотека Ґронінґенського  ун іверситету ,
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3 О писано в передмові до праці: W. J. Buma, OTR XI (1 9 6 1 ), рр. 1— 32; AFR
І (1 9 6 3 ), рр. 13— 17.

4 Найдавнішим давньофризьким рукописом є Littera Brocmanorum  ( B l )  — 
збірка місцевих законів Брокмерланду, укладена близько 1276 року; власне 
рукопис було написано невдовзі після 1276 року. Див. Bo Sjölin. Einführung in 
das Fricsischc (1 9 6 9 ), p. 10 [скорочено — Einführung]. Він зберігається в Nicdcr- 
sächsischcs Staatsarchiv в О льденбурзі (ном. XXII, 1422). Littera Brocmanorum  
опубліковано Бумою в OTR V (1 9 4 9 ), 307 рр. =  AFR II (1 9 6 5 ), 136 рр.

5 Описано в працях: W. J. Buma, OTR V ili (1 9 5 4 ), рр. 1— 50; AFR І (1 9 6 3 ), 
рр. 17— 18.

0 Описано в працях: H oekstra OTR VI (1 9 5 0 ), рр. 1 — 16, pls. 17, 43; Bum a, 
AFR IV (1 9 6 9 ), pp. 9 — 10;

7 Описано в працях: H oekstra OTR VI (1 9 5 0 ), pp. 16— 25, pi. 18, 43; Buma, 
AFR IV (1 9 6 9 ), p. 10.

8 О писано в працях: P. Sim pa, OTR IV (1 9 4 3 ), pp. 11— 41; Bum a, AFR III 
(1 9 6 7 ), pp. 9 — 10.



зібрання G enootschap  Pro Excolendo Ju re  Patrio, no. PE 13; вид • 
P. Sipma в OTR IV (1943) = AFR III (1967), pp. 16— 99.

F 9 = C o d ex  E m m e n ,  або  Ф ів о л ь ґ о н с ь к и й  м а н у с к р и п т  
паперовий список прибл. 1427— 1450 pp., Провінційна бібліотека 
Фрисланду в Leeuwarden-i, колекція фон Ріхтгофена, №  4 ; вид.; 
Bo Sjölin в OTR XII (1970), (viii) + 415 pp. (частина перша, 
Вступ і Текст, частина друга, глосарій і покажчик — у стадії 
підготовки) = AFR V (1972), 245 pp.

J а б о  W 2 ł0 = J u s  M u n ic ip a l e  F r i s o n u m ,  або  др у ги й  
Вестерґонський манускрипт, паперова копія прибл. 1550 р. втра
ченого списку 1464 p., Провінційна бібліотека Ф рисланду в 
Leeuwarden-i, колекція фон Ріхтгофена. Існує лише старе видан
ня: M. de Haan H ettem a, Oude Friesche W etten  II (Leeuwarden, 
1847), pp. 1— 306.

U або W 3 = Codex Unia, або третій Вестергонський манус
крипт; оригінал копії, зробленої Sidzo W ningha Unia з Вірдума 
в 1475 р. (з манускрипту XIV ст.), було втрачено; U відомий із 
зібрання точних копій, створеного Francisus Ju n iu s -ом ( 1589— 
1674), що зберігається в Бодлейянській бібліотеці Оксфордського 
університету; ms. Jun . 49, 4° ( transcr ip ts )  і ms. Jun . 109, 8° 
(коляції в тексті інкунабули 1485 р . )и .

D, Dr або W І 12 = Incunabulum  (Oude Druk або Freeska Lan- 
d r iuch t) ,  або перший Вестерґонський кодекс, надрукований,
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9 Описано в працях: Bo Sjölin, OTR XII (1 9 7 0 ), pp. 3 — 25; Buma, AFR V 
(1 9 7 2 ), pp. 12— 18.

10 Описано в працях: von Richthofen, U ntersuchungen  I (1 8 8 0 ), pp. 2 5 — 26; 
H. S. E. Bos — van der H eide, Het Rudolfsboek  (1 9 3 7 ), pp. 2 — 4; H oekstra, Die 
gem einfriesischen  Küren (1940), pp. 34— 36. Пор. також: von Richthofen, Friesische  
R echtsquellen  (1 8 4 0 ), pp. x x v — xxvi.

11 Бодлейянські кодекси було відкрито Theodor S ieb s-ом, який описав їх у 
праці W estfriesische S tudien  (A nhang zu den A bhandlungen der K. P reussischen  
Akadem ie der W issenschaften  zu Berlin) (Berlin, 1895), pp. 6 — 29. Див. також: 
Siebs у Philipp H eck, Die altfriesische Gerichtsverfassung  (W eim ar, 1895), pp. 
4 8 7 — 490; Sydney Fairbanks, The Old West Frisian Skeltana Riucht (Cambridge, 
1939), pp. 6 — 8; H. S. E. Bos — van der H eide, Het Rudolfsboek (1 9 3 7 ), pp. 7—  
9; H oekstra, Die gem einfriesischen Küren (1940), pp. 40— 42.

12 Опис подано в праці M ontanus de Haan Hettema, «Beknopte opgave der hand- 
schriften en gedrukte werken in de oudere en latere Friesche taal» // De Jager Taalkun- 
dig Magazijn 2 (=  part 3) (Rotterdam, 1837), pp. 246— 254; Foeke Buitenrust Hettema, 
«Der alte Druck der W estlauwerschen Rechte* // Germania 25 (Vienna, 1890), pp. 1 — 
34. Подальші описи інкунабули див. у працях: von Richthofen, Friesische Rechtsquellen 
(1840), pp. xxiv— xxv; H. S. E. Bos —  van der Heide, Het Rudolfsboek (1937), pp. 4 —  
7; Hoekstra, Die gemeinfriesischen Küren (1940), pp. 36— 40.



правдоподібно, в Кельні бл. 1485 р .13. Інкунабула передруковувалася 
тричі. Вперше це зробив C hristianus Scho tanus  (1603— 1671) у 
своїй праці Beschryvinge van de heerlyckheydt van Frieslandt 
tusschen ’t Flie ende de Lauwers (Franeker, 1664), pp. 3 6 — 106. 
Частково її було передруковано в праці P. Wierdsma і P. Brantsma 
Oude Friesche W etten  met eene N ederduitse  verta ling , E erste  
stuk (Cam pen-Leeuwarden, 1782), pp. 3 — 29, 33 — 39, 4 1 — 79, 
102— 107, 110— 112, 385— 441, 462— 476. Н ареш ті, Карл фон 
Ріхтгофен включив D до своєї праці Friesische R echtsquellen  
(1840), pp. 3 — 79, 102— 112, 385— 441 і 4 6 2 — 476.

В и б р ан а  б іб л іо гр а ф ія

Algra, N. Е. «De R iustringer teks t fan ’e 17 kêsten en 24 Lânr- 
jochten», U s Wurk 8 (1959), pp. 73— 82.

Algra, N. E. De T ek stfilia tie  van de 17 keuren en de 24 L a n d 
rechten. Een voorbereidend onderzoek  (Estr ikken  39) (G ronin
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Bos— van der Heide, H enny S. E. H et R u d olfsboek  (Diss. 
Groningen) (Assen, 1937), (4) + 163 pp.

Brouwer, J. H. (ed.). E n cyclopédie  van F r ie s la n d  uitg. onder 
de auspiciën van de Fryske Akademy (Amsterdam, 1958).

van Buijtenen, Marius Petrus. De grondslag van de Friese  vrijheid 
(Assen, 1953), 217 pp.

Gerbenzon, Pieter. «Kanonisches Recht in den friesischen Re
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pp. 35 — 43.
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Heck, P. Die E n tsteh un g der Lex Frisionum  (S tu t tg a r t ,  1927), 
ix + 157 pp.

Heck, P. Die frie sisch en  Standesverhältnisse in nachfränkischer 
Zeit. Mit Sprachwissenschaftlichen Beiträgen  von Th. Siebs (Tübin
gen, 1907).

Heck, P. «Der Ursprung der gemeinfriesischen Rechtsquellen 
(Küren, Landrechtes und Überküren) und der friesische Gottesfrieden»,
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13 Відомо сім копій цієї інкунабули, які зберігаються в: Провінційна бібліотека
У Leeuwarden-i; Б ібліотеці Friesch G enootschap в Leeuwarden-i; R ijksarchief у 
Leeuwarden-i; Koninklijkc Bibliothcck у Гаазі; Bibliothcquc N ationale в Парижі; 
Ще дві копії в Bodleian Library в Оксфорді (одна з них — m s. June. 107, 8°).
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17 (Hannover, 1892), pp. 567— 598.

His, Rudolf. «Untersuchungen zu den älteren Rechtsquellen Ost
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ZRG-GA 57 (1937), pp. 58— 137.
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ZRG-GA  20 (Berlin, 1899), pp. 39— 114.

H oekstra ,  Jelle. «De overlevering  van het «Schoutenrecht» , 
F ry sk  Jierboek 1942 , pp. 48— 61.

H oekstra ,  J. D ie g em e in fr ie s isc h e n  S ieb zeh n  Küren (Diss. 
Groningen) (Assen, 1940), 196 pp.

Holthausen, Ferdinand. A ltfriesisches Wörterbuch (Heidelberg,
1925).
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Untersuchungen (Diss. Groningen) (Assen, 1941).

von Richthofen, Karl Freiherr. Untersuchungen über Friesische  
Rechtsgeschichte, 3 vols. in 2 parts (Berlin, 1880, 1882).

Rudolfsboekmateriael, gearfandele en biarbeide fan  in studzjerounte 
oan de Ryksuniversiteit to Utert (Estrikken 32) (Groningen/Grins, 1961).

Sello, G. Studien zur Geschichte von Ostringen und Rüstringen  
(Varel, 1898).

Siebs, В. E. Grundlagen und Aufbau der altfriesischen Verfassung 
(Untersuchungen zur deutschen Staats- und Rechtsgeschichte 144) (Bre
slau, 1933).

Sipma, R Fon a lra  Fresena fridome. In ynlieding yn it Aldfrysk 
(Snits/Sneek, 1947).

Sjölin, Bo. Einführung in das Friesische  (Sammlung Metzler M 86) 
(Stuttgart, 1969).

Географічна література

Основні посібники та видання

Першим ученим, котрий зібрав факти про ісландську гео
графію з д авн ьо скан д и н авсь ки х  д ж ерел ,  був Іоп БігіквБоп 
(1728— 1787) у своїй Disquisitiones гіе у е іе г и т  Беріеп іг іоп а їіит



inprimis Is landorum  p e reg r in a t io n ib u s  (L e ipz ig  і Kbh, 1755), 
159 PP- Авґуст Людвіґ Шльоцер включив частину цієї праці в 
німецькому перекладі до своєї праці F o r tse tzu n g  der allgemeinen 
Welthistorie der neuen Zeiten XIII (Halle a. S., 1771), pp. 556— 
571 («Reisen der Islànder insonderheit»). Послідовником Ейрікссона 
став Eggert Ôlafsson (Egerhardus Olavius, 1726— 1768), чий твір 
I n d e x  g e o g r a p h ia e  v e t e r o r u m  i s l a n d o r u m  по його  с м е р т і  
упорядкував і видав Grimur Jônsson Thorkelin (1 7 5 2 — 1829) y 
Копенгагені в 1780 p.

О днак с п р а в ж н ь о м у  вивченню  ісл ан д сь ко ї  гео гр аф іч н о ї  
л ітератури  поклав  початок  Erich Christian W erlauff  у своїй 
п іонерській  праці про основн і L e iôarv is ir  — S y m b o la e  ad 
geographiam medii aevi, ex m onum entis  islandicis (Kbh, 1821), 
61 pp.. 1 pi*. У якій наводить як критичні видання текстів, так 
і винятково багатий і авторитетний коментар.

Ч ерез тринадцять років єдина, небачена раніше загальна 
праця про історію ісландської географії побачила світ як перший 
том запланованого, але так і не опублікованого багатотомного 
опусу Niels M atth ias  Petersen-a  (пом. у 1862) H aandbog і den 
gammel-nordiske Geografi I (Kbh, 1834), viii + 319 pp.

Gudmund Schütte називає себе продовжувачем праці Петер- 
сена, хоча він насамперед цікавився довікінґівськими часами й 
с п е ц іа л із у в а в с я  на г е о гр аф іч н и х  п о н я т т я х ,  як  вони були  
відображені в Германській героїко-епічній традиції. Слабкості 
його показової праці, Gotthiod und Utgard, 2 т. (Kbh, 1935—
1936), було розкрито в дискусії про еддичну поезію.

Стисле загальне дослідж ення фактів у давньоісландських 
збірниках про Давню Русь було опубліковано О. А. Мельниковою 
в її праці «Древнейшие государства на территории СССР» [1] 
1975.— Сс. 141 — 156.

Корисне зібрання д ев ’яти давньоскандинавських фрагментів 
(текстів і латинських перекладів) було опубліковано К. К. Равном 
у другому томі його збірника Antiquités Russes (Kbh, 1852). До 
тому входить схематичне представлення заселеного світу, згідно
з ісландським рукописом GkS 1812 (pp. 390— 391, no. 63), і дві 
давн ьо ісландськ і  планісф ери, що п редставляю ть  три відомі 
континенти, Азію, Африку і Європу (згідно з GkS 1812 і АМ 
736, 4°; pp. 391— 392, по. 64), а також М арра mundi XII ст. (pp. 
392— 394, по. 65 і pt. 4). Далі йдуть фрагменти з важливого 
географічного збірника 1387 р. (АМ194,8), включаючи Leiôarvisir 
ігумена М иколи (pp. 3 9 4 — 415, по. 66 ). На ж аль, видавець
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назвав увесь рукопис твором Миколи; на с. 449— 452 наведено 
під №  71 історію Atburôr a Finnmgrk із ms. AM 194, 8°, див. 
нижче, с. 957.

Представлено й два описи Єрусалима, один згідно з манус
криптами AM 194, 8° і AM 736, 4°, а другий — згідно з манус
криптами AM 489 і AM 589 (pp. 41 5 — 425, no. 67 = вид. Wer- 
lauff, pp. 54— 61); іконографії Єрусалима зроблено на основі 
манускрипта 736, 4° (pp. 423— 425 і рі. 5, по. 67). Сюди включено 
також  географічний матеріал із Hauksbôk (pp. 426— 441, по. 68) 
і вісім витягів із манускрипта XVII ст. AM 764, 4°. Цей манускрипт 
важливий, оскільки подає загальні факти (номери 1, 2 ) і описи 
Азії (номери 2 і 10), Африки (номери 3 і 12) і Європи (номери
4 і 11). З ібрання також  містить витяг із Rimbegla (AM 731, AM 
780) про північнонорвезькі острови (pp. 448— 449, по.70).

Базовим дослідженням скандинавських подорожей до Святої 
землі й скандинавської участі в хрестових походах є незакінчена 
праця Paul Riant-a Expéditions et pèlegrinagesdes Scandinaves (Paris, 
1865). Серед сучасних праць можна назвати дослідження O tto  
Springer-а в Mediaeval Studies 12 (Торонто, 1950), pp. 92— 122, 
що надає достатньо інформації про скандинавські подорожі, як 
вони відбиті в саґах.

Д уж е важливе енциклопедичне зібрання міститься в рукопису 
AM 194, 8°, опублікованому Kristian Kâlund-ом у його праці 
Alfrœôi Islenzk 1 (Copenhagen, 1908). Згідно з вихідними даними, 
перш и й  розд іл  (до 54 сто р ін к и  у виданні К олунда)  було 
переписано в західній Ісландії в 1387 p.; решту додано у XV сто
літті.

Найцінніший, перший розділ рукопису, під назвою Landafrœôi, 
д ілиться на три підрозділи: перший — це безіменний документ, 
заснований на Etymologiae Ісидора Севільського (560— 636). 
Ідеться в ньому про середньовічні енциклопедичні предмети, 
такі як відомості про Рай та його річки (вид. Колунда, pp. З— 
7), біблійна генеалогія народів (pp. 7— 8 ) і стислий опис трьох 
континентів заселеного світу: Азії, Африки і Європи (pp. 8— 
12).

Автор оригінальної версії Landafrœôi невідомий. Декотрі вчені 
(остання О. А. М ельникова) припускають, що ним був ігумен 
М икола (Nikulâs) (пом. у 1159 p.), оскільки його подорожні 
нотатки безпосередньо передують текстові (див. М ельникову в 
книжці «Древнейшие государства натерритории СССР* (1], 1976, 
с. 148 і с. 142, прим. 4). Другий підрозділ — це власне опис
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додаток анонімного автора1, в якому наведено перелік священних 
об’єктів (напр., поховань) в Італії, Візантії й Святій землі, що 
вважаються пов’язаними з Христом, Дівою Марією, святими й 
мучениками (pp. 23— 31).

До Landafrœôi додано двадцять  три типові х р и сти ян ськ і  
енциклопедичні статті (номери 1 — 11 було написано в 1387 p.; 
номери 12— 23 було укладено протягом XV ст.) на такі теми: 
п’ять всесвітніх соборів (StórJ>ing; останнім згадано Четвертий 
Латеранський Собор 1215 p.; pp. 31— 33); католицька легенда 
про походження днів молінь (Uppruni gangdaga; pp. 33 — 34); 
Десять заповідей М ойсея (Boöorö Móyses, p. 34); велетні (RisaJ)- 
jódir), на основі Ісидора, з яких, з-поміж інших, названо східно
європейських албанів у Великій Швеції (Скіфії), горнфінів і 
гундінгїв (pp. 34— 36); моря й озера, починаючи з М ертвого 
моря (Vgtn ok tjarnir, pp. 37— 38); про змій (ormar, pp. 39— 40); 
коштовне каміння, на основі твору єпископа Марбода Liber lapi
dimi (XI ст.):  M erk ing  s te ina (pp. 4 0 — 43); про великі ріки 
світу (stôrâr, р. 44); маршрут із Норвегії до Єрусалима (Leiöir, 
pp. 4 4 — 4 5 ) ;  « б а н а л ь н і  з н а н н я *  (S m âv eg is  f ro ö le ik r )  про 
різноманітні речі, напр., про число мов на кожному з трьох 
континентів (знову-таки на базі твору Ісидора, р. 45); і, нарешті, 
про ae tas  mundi (Heimsaldrar), тобто біблійної й християнської 
хронології (на основі твору Ісидора Chronica majora, pp. 4 5 — 
54).

Статті, додані після 1387 p., стосую ться м онастирського 
статуту (Hreinlifnaöartiöir, р. 55); формування тіла дитини в 
череві матері, на основі Flos -medicinae (W yndan mannsHkama, 
pp. 5 5 — 56); набору до морського флоту з Норвегії з початку
XIV с т .2 (Leiöangrsgerö ór Nóregi, p. 56); генеалогії Анни, матері 
Діви Марії, на основі Нового Завіту 4 (Ættartala Qnnu, p. 56); 
C rea tio  hom inis латиною , на основі Flos m edic inae  (p. 57); 
пригоди торговців із Галоґаланду у Фінмьорку і Ґандвіку під 
час перебування на посаді архієпископа Трондгеймського Олава, 
1350— 1370 (AtburôrâFinnmqrk, pp. 57— 59); п’ятнадцяти знаків, 
що передвіщали Судний день, на основі праці Bede, Collectanea 
et flores (Heims undr, pp. 59— 60); медичної науки, на основі 
праці М асег  Floridus-a De v ir tu t ib u s  herbarum  (бл. 1100 p.;
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1 Паралельні тексти містяться також у НаиквЬбк та Яіпгіх^іа. Див. с. 959.
2 Пор. норвезький суддівський текст в т з .  йкБ  3260 , 4° (поч. XIV ст .).
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Lœknisfrœôi, pp. 61 — 77); каменів, що володіли благочинністю, 
на основі праці Марбода Liber lapidum (Nâtturusteinar, pp. 77— 
83); кровопускання (Blôôlât, pp. 83— 84); місячного передвістя 
латиною, тобто гадання, використовуючи Давидові псалми за 
Вульґатою (pp. 84— 87); і живопису (Likneskjusmiô, pp. 89— 91).

Географічні факти з Landafrœôi та деяких інших текстів, що 
містяться в рукопису AM 194, 8°, було покладено в основу двох 
інших географічних компіляцій: Tocius orbis brevis descriptio, 
представленої в рукопису кінця XIII ст. (AM 736 І, 4°) і опублі
кованої з латинським і данським перекладами K. К. Равном в 
A ntiqv ita tes  A m ericanae (Kbh, 1837), pp. 283— 289; I upphafi 
(«Tocius orbis brevissima descriptio») другої половини XIII c t . ,  

де у Східній Європі згадано татар . Її було представлено  в 
манускрипті середини XIV ст. (AM 764, 4°; до 1674 р. вона 
зберігалася в кафедральній церкві Скалагольта). Текст є дуже 
скороченою  версією Landafrœôi з окрем ими доп овн ен н ям и , 
узятими з Heimslÿsing, і був опубл іковани й  (з лати н ськи м  
перекладом) Равном в AR II, pp. 4 4 3 — 445.

Нарешті, до цієї групи належить вступна частина анонімної 
G rip la ,  своєр ід н ого  опису  Ґ р ен л ан д ії ,  в ідомого за копією , 
зробленою в 1640-х роках Björn Jônsson-ом із Скардси (1575— 
1655); це рукопис AM 115, 8°, опублікований Равном в Antiqvi
ta te s  Americanae. Вступна частина на с. 293 вказує на сильну 
залеж ність  від І upphafi.

Давньоісландські енциклопедичні видання включають у себе 
витяги й примітки з праць середньовічних авторів, головним 
чином християнських енциклопедистів, істориків і вчених, таких 
як M art ian u s  Capella (V c t . ) ,  Ісидор Севільський, Достославний 
Беда (6 7 2 — 735), Vincent de Beauvais (пом. бл. 1264 р.) та J o 
hannes de Sacrobosco (пом. у 1256 p.).

На нашу увагу заслуговують три інші давньоісландські тво
ри — Heimslÿsing, Upphaf allra frâsagna і Rim II, завдяки їхнім 
географічним відомостям.

Видавці Hauksbôk об’єднали під назвою Heimslÿsing ok helgi- 
frceöi (Опис світу і Святого знання) кілька «енциклопедичних» 
статей біблійного, географічного, етнографічного і схоластично 
теологічного характеру, заснованих на творах таких середньо
вічних християнських авторів, як Ісидор Севільський (Etymolo- 
giae), Гонорій Отунський [Augustodunensis] (De imagine mundi, 
Elucidarius) і P e tru s  C om estor (Historia scholastica). У Heims
lÿsing розрізняю ться вісімнадцять таких тем як окремі статті:
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про великі ріки св іту  (рр. 150— 152); пролог про перш их 
ун івер сал ьн и х  істориків  (р. 152); географ ія  Раю (р. 152); 
біблійний і географічний компендіум континентів  і народів 
(рр. 153— 156); проповідь про De falsis diis (pp. 156— 164); 
розподіл світу між синами Ноя (рр. 164— 165); фантастична 
етнографія типів дивовижних народів (рр. 165— 167); проповідь 
(167— 169); витяги з Elucidarius (Гоноріуса Отунського; рр. 170— 
172); про триденний піст (рр. 172— 174); про веселки (рр. 74— 
75); про со н ц ес т о я н н я  і хід сонця  (рр. 17 5 — 176) і про 
християнські об ’єкти поклоніння (тобто поховання) в Італії, 
В ізан т і ї  і С вят ій  зем л і  (рр . 1 7 6 — 177). В идавц і д ат у ю ть  
географічний матеріл (номери 1— 4 і 7— 8) прибл. 1200 р.; номери
5— 6 датовані тим самим часом; номери 16— 17 датовані XII ст.

De Vries зауваж ив, що Heimslysing ok helgifroeöi нагадав йому 
нотатник сумлінного читача, куди той заноси в  усе те, що 
особливо привернуло його увагу3. Географічні есе Heimslysing 
було скомпільовано бл. 1200 р.4. Вони збереглися в Hauksbók, 
написаній до 1334 р. (базовий манускрипт — AM 5 4 4 ,4 0)5. 
Вперше це опублікував Jón fcorkelsson у Nokkur blöd ür Hauks
bók, og brot ür Guömundarsögu (Rvik, 1865), pp. 1— 42, а пізніше
E. Jónsson і F. Jónsson — Hauksbók, pp. 150— 177; див. також 
факсимільне видання Jón Helgason-a в MI V (Kbh, 1960).

Географічний матеріал анонімного твору Upphaf allra fràsa- 
gna спирається  на Heimslysing і зберігся в пергаментному списку
XIV ст. AM 764,4°; паперову  копію, створен у  в 1641 р. з 
утраченого пергаментного списку Bjorn Jónsson-a зі Скардси 
(Rimbegla, AM 731, 4°), було переписано в XVIII ст. для Arni 
Magnüsson-a (пом. у 1730 р.; AM 730, 4°). Частково її було 
опубліковано в AR II, р. 397. Другу копію зробив власноручно 
Арні М аґнуссон (AM 765, 4°).

Сам текст (згідно з AM 764, 4°) було видано Й. Л анґебеком  у 
Scrip tores  II (1773), рр. 34 — 376, а пізніше — Равном (у FSN 
XI, рр. 4 0 5 — 416, з паралельним  лати н ськ и м  перекладом

1 Jan de V ries, GAL II2, p. 200.
4 Finnur Jónsson // Hauksbók, p. cxvii.
5 У XVI ст. єдиний наявний рукопис Hauksbók було поділено на три частини; 

на щастя, всі три частини збереглися: AM 371 , 4°; AM 544 , 4° та AM 675 , 4°.
6 Це остання географічна частина документа, яка містить також історичні 

розділи. Л анґебек  назвав її  «Fragmentum  vetu s Islandicum  H istorico-G eographi- 
cum de rebus D ano-N orvegicis*.
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Свейнбйорна Еґільссона в SHI XI, pp. 365— 375, nop.: Kristian 
Kalund, Alfroedi Islenzk III, pp. 3 — 24.

Слово «гіш» означає «літочислення*, тобто com putus  eccle-
siasticus. Один такий твір, Rim II, було складено бл. 1260__
1270 pp. у монастирі у Відеї (заснованому в 1226 р. в. Рейк’явіку) 
на основі De natura  rerum Беди Достославного (пом. у 735 р.) 
і T ra c ta tu s  de sphae ra  Йоганна де Сакробоско (написаного в 
1233 p.). Основний рукопис Rim II (=G), GkS 1812, 4°, датується 
XIII— XIV ст.; його було опубліковано Nataniel Beckm an-ом і 
Кристіаном Колундом в Аіґгсебі Islenzk II, pp. 81 — Г787. Див. 
також с. 534— 536 цієї праці.
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Хроніки та літописи

Данські хроніки та літописи 

О с н о в н і  п о с іб н и к и  та  в и д а н н я

Перше зібрання відомих середньовічних джерел, що стосуються 
Данії, було розпочате Jacob Langebek-ом (1710— 1775) і завершене 
P e te r  F. S u h m -ом (1728— 1798). Його було опубліковано у восьми 
томах під назвою Scriptores rerum danicarum medii oevi (Kbh, 1772— 
1834); покажчик (т. 9) вийшов у світ у 1878 р. І хоча це видатне 
зусилля вчених XVIII ст. заслуговує на похвалу за те, що матеріал 
джерел зробився приступним, тексти було опубліковано без розум
ної системи й за тими видавничими принципами, які вж е застаріли 
на XIX ст., зокрема після виходу в світ M onum enta Germaniae 
Historica (1826— ), яка також містила в собі данські джерела 
(т. 16 [Hannover, 1859], т. 19 [1866] і т. 29 [1892]). Критичні 
дослідження вчених трьох країн — Німеччини (J. М. Lappenberg  
і W. Arndt, Rodgero Prumers, G. Waitz, R udo lf  Usinger, Dietrich 
Schàfer), Данії (A. D. Jorgensen, G. v. Buchvald, Marius Kristensen, 
Kr. Erslev, Kristian Kàlund) і Швеції (Lauritz Weibull) — зробили 
необхідним нове критичне видання текстів.

Й ого  з д ій с н и л и  два  д а н с ь к і  іс т о р и к и .  E llen  Jo rgensen  
опублікувала аннали як Annales danici medii oevi (Kbh, 1920)1, a 
M a r t i n  C l a r e n t i u s  G e r t z  о п у б л ік у в а в  х р о н ік и  та ін ш и й

1 О цінено в праці: E. J erg cn scn // DHT 9th ser. 2 (1921 — 1923), pp. 3 5 8 —
362.



пов’язаний з ними матеріал (список королів) як Scrip tores  mi
nores historiae danicae m ediiœ vi, 2 т. (Kbh, 1917— 1918, 1918— 
1920)2.

У XIV ст. хроніки в Данії почали писати рідною мовою. Як 
прави ло ,  це були  п е р е к л а д и  або п е р е к а з и  з л а т и н с ь к и х  
оригіналів, однак часом вони містили додаткові відомості з 
народної традиції. М. Lorenzen опублікував критичне видання 
тих текстів у серії SUGNL (т. XVIII): G am m eldanske Kr0niker 
(Kbh, 1887— 1913). По смерті Lorenzen-a вступ до його збірника 
і д о д а т о к  о п у б л ік у в а л а  Ellen Jorgensen в т ій  с а м ій  с е р і ї  
(т. LIX): Middelalderlig  historisk L it te ra tu r  раа M odersm aale t.  
Indledning og Supplément til M. Lorenzens Gammeldanske Kroniker 
(Kbh, 1930).
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Ісландські літописи

Основні видання
G u stav  S torm  опублікував корпус анналів у своїй праці «Is- 

landske Annaler indtil 1578» (Chria, 1888), lxxxiv + 667 pp. Його 
вчені послідовники поділили ісландські аннали на дві гілки,
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згідно з хронологічною системою, яку вони використали для 
норвезьких королів. Група *а дотри м увалась  хронологічної 
системи Арі й Сноррі; група *о (що містила також просторову 
і незалежну інформацію про Данію) покладалась на Стурлу.

Аннали С, схоже, відбивають *а; А і Р належать до групи *а
і надають цінну інформацію, якої нема в С  Група *о представлена 
анналами КВО, які, схоже, дуже близькі до архетипу 1280 р. 
Аннали D і Е п ереб уваю ть  десь посередині,  але де саме, 
визначити складно.

Система скорочень, використана фахівцями, й порядкові 
номери у виданні Шторма такі:

А = 9 = Flateyjarbók Annals 
В = 2 = Annales V etustissim i 
С = 4 = Annales Regii .
D = 5 = Skàlaholt Annals 
E Lògmanns-annàll

Eb = Nyiannäll 
K = 1 = Annales Reseniani 
L = 10 = Oddaverja Annals 
N = 6 = Продовження анналів Skalaholt 
0 = 3  = Аннали Генріка Гойєра (Неуег)
Р = 8 = Аннали з Ґоттскалькра (Gottskälkr).
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Garnäti), арабський мандрівник 836 
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Абу ‘Отман ‘Апр імн Бакр аль Джагіз 
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Авдусин Д. А. 809, 983 
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Австрія 42, 45, 114
Агмад бен Лутфуллаг, історик 464, 465 
Агмад бен Хасс[ті]ґін 470 
Авґуст, римський імператор 40, 288, 749 
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Агмунд 416
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Адалб’ярнарсон Б’ярні 789—799, 801 
Адальберт (Бремен-Гамбурзький) архі
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Аланські /Яланські гори 264 
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Алібранд 765
Ал-Ідрісі 524, 526
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Аллагум, порт 478
Алленстейн (Ольштин) 503
Аллі, уппландець 444
Аллі Блідий 358
Алмуш, вождь волзьких булгар 129 
Алов, онука Гаральда Берґльота 448 
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Алтайські гуни 157
Алтин Кьоль, місцевість в Сибіру 145
Ал-Тінґі 503
Алтунташ, правитель Хорезму 476 
Алута (Альт, Ольт), річка 261 
Альбано (Альба Лонґа) 728 
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Альв, король з Альвгеймар у Норвегії 243 
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Альменум 854
Альп Арслан, правитель сельджуків 289 
Альпи 551, 709, 724 
Альрек Хоробрий 251, 252 
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Альфрек 451 
Амазонки 538 
Амалійська династія 284 
Амартол Георгій 229 
Амвросій, єпископ 550 
Америка 71, 159
Американський науково-дослідний інсти

тут в Туреччині 34 
Американсько-Скандинавська Фундація

36
Амміан Марцеллін 255, 745 
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Амул, півд.-сх. каспійський порт 478 
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710, 716, 717, 821, 863 
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Англосакси 7. 74, 87. 103. 104, 198, 286 
Анґантюр І, давньосканд. епічний герой

(див. Ґастінґ) 233, 244, 248, 249, 251, 
252, 254—260, 262, 270 

Анґантюр II, давньосканд. епічний герой 
245, 246, 247. 254 

Анґантюр III, давньосканд. епічний герой 
245, 247, 248, 273 

Ангарне, церковна парафія 433 
Анґельн, країна 572, 709 
Анґельстад 248 
Анґрім з Больма 197 
Анґро-Майнья, міфологічна сила зла 150 
Андветт 409, 485 
Андерсон Теодор 35
Андреа Дандоло, автор Венеціанської 

хроніки 232 
Андрій, апостол див. Св. Андрій 
Андрес Глухий (Ск’ялдарбанд) 407 
Андсвар 415
Анжер, місцевість у Франції 220
Анжу, ріка у Франції 220
Анна, дочка візантійського імператора %
Аннали Альтаїхського монастиря 42, 43
Аннали Вальдемара Н 214
Аннали Герсфельда 58
Аннали Ґоттскалька Йонссона 580
Аннали Ламберта 56, 57
Аннали Падерборна 58
Аннали Роже де Овдена 58
Анохин Г. И. 982
Ансіси, міфічні родоначальники Готської 

А малійської династії 284 
Ансур/Ассур з Лундбю 428, 432 
«Антаподосис» («Апіароск^із*) 45 
Антекьо-фйорд (затока Александретти) 

729 
Анти 591
Антинорманісти 7, 68, 69, 70 
Антіохійський патріархат 130 
Антіохія (Антакія) 88, 131, 137, 729 
Антоній Печерський 452 
Антонсен Єлмер Г. 117 
Анунд, батько Гейврі та Ґулла 480 
Анунд, брат Б’юрстейна 481 
Анунд, брат Торстейна 391, 433, 434 
Анунд (Анундер) з Русі, король Швеції 

463, 464
Анунд, син короля Швеції Ємунда 459 
Анунд, син Сіґурд 402 
Анунд, уппландець 436 
Анунд, член шведської династії, брат 

Інґвара 415 
Анунд Якоб, король Швеції 438, 464
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Аоста, місто 529, 724 
Апенніни 724 
Апулія 530, 551
Араби 91, 99, 130, 227, 228, 523 
Арабія 730
Аравія/Монголія, пустині 80 
Аракс 470, 472 
Аральське море 475 
Аранея 538, 858
Аргеймар (АгЬеішег), поселення і фор

теця ґотів 176, 247, 259, 260—262, 
785

Аргонавти 224
Ардарік, король гепідів 254
Аріанці 220
Арі інн Фроді 151
Арі Мудрий 87, 236, 272, 278, 287, 292, 

492, 502, 575, 969 
Арінбйорґ 365 
Аркун (Аркона) 574 
Арнґрім Йонссон 243,244,248, 268,273— 

275, 781 
Арндт Вільгельм 60, 569; 866 
Арне Туре Йоанссон 68, 473, 474, 479 
Арні Армодссон 450 
Арні Маґнуссон 372, 567, 568, 577 
Арні Одссон 579 
Арнкелл, син Порід 432, 821 
Арно Неро, поселення 725 
Арнор Тордарсон Скальд Ярлїв 303,326—

328,341,342,807 
Арнсбурґ 723 
Арнульв, єпископ 502 
Арнульв, король Германців 48, 103, 182, 

238
Арнфаст, син Альвіра 410 
Арон з Колонії 823 
Арпад, вождь угорців 77 
Арран (Кавказька Албанія) 464—466,468, 

470
Арслан Іліґ 144
Арслан Кара Каган 144
Арслан Тіґін 144
Артленбурґ 529
Аса-Кеті'лл 454
Арсасидський Іран 78
Артамонов М. И. 983
Аса, дочка Гакона Ґрьотґардссона 448
Аса, дружина Асбйорна 363, 416
Асагейм (Асаланд) 295, 691
Асбйорн, вестерйотландець 416, 481, 483
Асвідра 369

Асґард, столиця Асаланду 225, 280, 282, 
295, 300, 316, 365, 366, 691, 700 

Асґейр, член Фрейґейрової дружини 435 
Асґета 416 
Асґьот 482
Асеев Ю. С. 829, 983 
Аси, давньоскандинавські божества; 

азіати; тюрки ̂ частина аланів; племена 
172,178, 218, 277—280,293, 294,300,
339, 348, 697, 698. 703—705, 789 

Асїб, битва під Асібом 479 
Асґаут, батько уппландця Кетільфаста 396 
Аскалон 729
Аскаруї, брат Myca бен Фадл 466, 469; 

470
Аскель із Сьодерманланду 393 
Аскольд 8, 26, 197, 198, 229, 234—236, 

590
Аслак Ерлінґссон 371, 446, 454 
Асмунд, брат Бранда 816 
Асмунд Карасун, різьбяр рун 393; 394, 

402, 416, 418, 434, 435, 814 
Асрад, член дружини Фрейґейра 436 
Ассер, історик 232 
Ассірія, Ассіріаланд 538, 539 
Ассур, вікінґ, син ярла Гаконіа з Уппланду 

413, 414, 442, 445, 454, 826 
Астрід, норвезька королева, дружина 

Олава Святого 274, 429, 431, 464, 484, 
581,822,827 

Астрід 454
Астурійське королівство 543 
Астурійські гори 543 
Асульв, батько Сіґрева 370 
Асфрід 362 
Асшур 538 
Аталай Бесім 737 
Аталаріх, король остроґотів 284 
Аталсфйорд, затока 728 
Ательстан див. Гастінг-АсколЬд 
Атісл, король Швеції 211, 763 
Атлантика 88
Атлантичний океан 90, 102, 528 
Атра (Аннар), син Бедвіґа 693 
Атрак, річка 479
Атталія/Анталія (Яланданес, Гелідонія- 

бурну) 291 
Аттіла, вождь гунів 87, 98, 110, 111, 115, 

122, 128, 150, 169, 185, 188,250, 252, 
254, 283, 337, 763 

Аттундаланд 401 
Ауґсбурґ 49, 114, 529, 732
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Аудвальд 398 
Ауріх (Аверк, Фризія) 853 
А устр-рікі /  Рейдґоталанд/Вінланд 223, 309 
Аустрвеґ (Austrvegr) 10, 178, 181, 323, 

404, 574, 782 
Афіни 125, 126, 550 
Афрекі, брат ярла Гакона 454, 454 
Африка 91, 114, 178, 280, 531, 532, 689, 

690, 707, 760, 861, 956 
Африкан, батько Шимона 162, 450, 451 
Афріґська династія 475 
Ахая, провінцїя Греції 856, 862 
Ахеменіди 156 
Ацур Сакс 372
Ашини, двоє; ведичні дюскури 81,147, 219 
Ашмарин Николай Ивановйч 885

Б

Баб аль-Абваб, мусульманська держава 
на Північному Кавказі з столицею 
Дербент 468, 469 

Баб Хашаб (Дерев'яна брама) 471 
Баварія (Беєрланд) 40, 41, 44, 48, 114,

239, 551
«Баварський географ» (Geographus 

Bavarus) 41 
Багдад 89, 92, 128, 289 
Бажан М, П. 880 
Базель 529, 723 
Байгакі (Bayhaqi) 837 
Байєр Готліб Зіґфрід 67 
Байлакан 466, 469, 470, 472 ■
Байшлаґ Зіґфрід 280 
Баконі, ліс 264 
Бакра 526, 538 
Бактрійці 538
Бактрія, Бактріаланд 535, 858 
Баку (Бдкуя) 470, 472 
Балаґард, місто 321,. 341 
Баламбер, король гунів 255 
Балеарські острови 231 
Баллі, майстер карбування 393 
Балти 96
Балтика, Балтійський регіон 11, 12, 83, 

103, 189, 191, 319, 324, 399, 403, 404,
450, 488, 548, 549 

Балтин-Кольский А. 935 
Балтійська держава 498 
Балтійське море 47, 90, 93, 101, 189, 195,

214, 216, 234, 235, 312, 327, 337, 340,

399, 404, 418, 427, 508, 590, 71Ö, 848 
Балтійське узбережжя 281,373, 435, 503 
Балтійські слов’яни 94, 96, 99, 164, 215, 

312,314,320,326,327,329,337,340— 
342, 574, 590 

Балтійські фіни 421 
Балтійські шведи 103 
Бальдвін І 729
Бальдр, бог родючості 171, 197 
Бальстен, місцевість 380 
Бамберг, місто в Баварії 42 
Банкі, уппландець 480, 483 
Бановіна, територія в Югославії 264 
Бану-Гашім, правляча династія Баб ал- 

Абвабу 468, 470 
Барастаді, клан 16, 432 
Барда’а, місто 466 
Барди, династія 763 
Бардовік на Ільменау 187 
Барі, місто в Італії 530, 550, 731 
Барлетта 728
Барон Брамбеус див. Сенковський Осип 

Іванович
Барселонський Consolât de mar 849 
Барсов Николай 878 
Бартольд В. В. 836, 981 
Барч, іранський аварський харизматичний 

клан 189
Бастарни, Германський степовий народ 

122

Бат, місто в Англії 382 
Батталь Газі 290 
Ба ульв з Нельберґи 414 
Бах Адольф 42, 54 
Баян, правитель аварів 765 
Беґлі, чоловік Севи 480 
Беда Шановний, енциклопедист 281,285, 

534, 535, 562, 571, 576, 958, 960 
Бедвіґ, син Сескефа 693 
Бекк 250
Бекман Натанієль 576
Бедлеґ (Бальд), син Одіна 695, 698
Белз, місто 477
Бемуа де Сент-Мор 297
Бенґт Маґнуссон 497
Беневенто 727
Бенедикт, ігумен, святий 550, 727 
Бенедіктссон Якоб 869, 871, 911 
Бенедікц Бенедикт 818 
Беннігсен Олександр 38 
«Беовульф» 8, 15, 112, 113, 115, 119, 171, 

173,174, 182, 186—188, 237, 238,255,
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265, 877,915,916, 921 

Берґвід із Сьодерманланду 403 
Берген, місто в Норвегії 155, 507, 509, 

578, 733 
Берґін Альфред 497
Берґльот, дочка Ярла Гакона 446, 449, 

454
Берґссон Нікулас 36, 291, 721 
Березань, острів 10, 387, 412, 668, 809 
Беренґар II 45 
Беріг, король Готів 75 
Берік (Рерік, Гедебю) 13, 94, 215, 262, 

268, 270, 329, 383, 527, 529, 530 
Берлін 33, 131, 564 
Берн 111, 732 
Бернард, чернець 297 
Берн з Бірки, король 229 
Берно/Бйорну/Біорно див. Бір 
Берно Норман 230 
Бертинський монастир 865 
«Бертинські аннали» 67, 69, 92, 220 
«Беседа», журнал 163, 758 
Бесеке Георг 263 
Б ’єльбо, місто 487 
Бєляєв Н. Т. 228, 772 
«Библиотека для чтения» 159, 160, 753, 

754
«Битва Готів з гунами» 9, 15, 111, 115, 

150, 170, 175, 176, 242, 243, 249— 
251, 253, 254, 256, 257, 259, 261, 263,
265, 272, 275, 276, 281, 294, 299, 300,
589, 782, 783, 791, 8%, 899, 907, 909, 
911, 912 

«Битва коло Самсею» 911 
«Битва коло Фінсбурґа» 8, 9, 15, 95, 111,

168, 173, 237—239, 241 
«Битва Трьох Скандинавських Королів* 

318
Біармаланд 248
Біармія (Чудь Заволоцька) 94, 163, 178,

191, 192,211,223, 226,307,310,313, 
340, 407, 574. 766 

Біармія, порт 712
Бібліотека Гарвардського коледжу 35 
Бібліотека Топ-капі Сарая Агмада 111 465 
Біблія 39, 129, 137, 541, 858 
Бізанцірум 583 
Біла Вежа (Загкеї) 835 
Біле море 13, 89, 163, 178, 191, 310, 313,

340, 508, 527, 530, 552, 707, 714 
Білодід І. К. 886 
Білоозеро 94

Білоруси 191, 192
Бір/Берно/Біорно (Бйорн) 220—224,

227, 229—231, 233—236 
Бірґер Магнуссон, король 495 
Біргер Перссон 496 
Біргір 313
Бірка, острів 11, 94, 504—506, 509, 510, 

712, 847 
Біркарлі, торгова громада 505 
аль-Біруні (al-Bïrünl), хорезмський учений 

836, 981 
Біскайська затока 528, 849 
Біхт-Тшо, король ас-Саріру 464 
Бішельє 728 
Біярмаланд 553, 554 
Бйодвар, син поета Егіля 312 
Бйольверк Арнорссон, скальд 307, 333, 

342
Бйорґвейн/Бйорґюн (Берген), місто 506, 

552
Бйорн, король вікінгів 8, 193, 356, 374 
Бйорн, різьбяр 393, 416 
Бйорн Арнґейрссон 320 
Бйорн Гітделакаппі («Борець із гарячої 

долини») 306 
Бйорн Йонссон із Скардси 857 
Бйорн Свіаконунг 229 
Бйорн, син Сніо 566 
Бйорн, син Торстейна 3S1, 432, 434 
Бйорн. уппландець 395, 396, 398 
Бйорн, член Фрейґейрової дружини 435, 

436
Бйорн Ярнсід 220, 222 
Блаланд Великий (Країна Чорних Людей, 

Африка) 294, 334, 342, 527 
Блекінґе 117, 351, 360, 499, 717, 720 
Блекумени/Блекуманналанд 10, 413, 818 
Близький Схід 71, 82, 153, 289, 331,322, 

531
Блок Марк 31, 72 
Блот-Свейн 463, 464 
Блумфільд Мор тон 35 
Бльсндал С. 818 
Бобринський А. 829, 878, 935 
Богемія 48, 57, 88, 117 
Богенське озеро 422 
Богорис, хан 98 
Бодензее 41 
Бодді, батько Брагі 307 
Боецій 266 
Бозен 732 
Бой 406
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Бокнфйорд 374 
Болгари 98
Болгарія 58. 98, 135. 228, 541, 709, 728. 

862
Болеслав І Польський 57, 58, 59 
Болеслав 111 50 
Болонья 51, 530, 732 
Больверн Арнорссон 807 
Больм (Больмсе), острів 243, 248, 249, 

270 
Больсена 725
Боніфацій, місіонер 516, 852 
Борг (Норвегія) 494 
Борґо-Валь-ді-Таро 724 
Борґо-Сан-Ґенесіо, місто 725 
Борґо Сан-Донніно 724 
Борґо-Сан-Флавіно 725 
Борис, святий 101 
Боркюрка, церковна парафія 480 
Борнгольм, острів 118,319, 499, 709, 717, 

719, 720, 799. 815. 818 
Борреста 428
Бос-ван дер Гейде С. Е. 519 
Босворт Джозеф 713 
Боспор 126. 128, 129. 131. 133. 134, 224, 

226, 227, 256 
Боспорська Булгарія 129 
Боспорське царство 7, 91. 98. 121, 122. 

124.126— 128. 130.133.134,137,225.
293. 299. 300, 467, 476, 588, 745 

Ботбйорн 384 
Ботгільд 454 
Ботмунд 417
Ботнійська протока 399, 496, 824 
Ботрайв 417 
Боше Людвік 497, 843 
Бравелцір, місце битви 93, 211. 566 
Браґі Боддасон Старий, скальд 229. 230,

235, 305, 307, 697. 794 
Браґнінґи 178 
Брай 442
«Брак золота», твір 314 
Брам(р) 369
Бранд 393, 406, 695, 816 
Бранденбург 181, 783 
Брате Ерік 388, 392, 399, 403, 422, 441, 

442,814, 818, 840 
Браун Фрідріх (Федір) А. 162 163, 441, 

447,451, 457, 462, 463.813, 817.830— 
832. 933, 934—936, 984, 995 

Брауншвейг 525, 731 
Бреґнінґе 362

Бремен 515, 516, 852 
Бременське єпископство 40, 516 
Бренд Йонссон, єпископ Голару 526 
Брендум-Нільсен Іоанн 499, 845 
Бреннер, перевал 528 
Бретанія 220
Брєсі, син Фреймунда 379, 380 
Брим В. А. 936 
Бриндізі 728
Британія 93, 232, 426. 710 
Британське море 232 
Британський музей 750 
Британські острови 102, 106, 116, 184, 

185, 286, 396, 448, 717, 738 
Бріксен 732
Бріньйольв, єпископ Скари 168
Бро (Бру), округа 383, 435, 826
Бробю 428, 430. 431, 443, 451, 484, 820
Бродер Артур Г. 192. 789
Бромста 422
Брондстед Йоганнес 155
Брубю, церковна парафія Тебю 431. 432
Бруна 311
Брунанбурґ 311
Брундізі 530
Брунон 59
Брусі, член дружини Фрейґейра 436 
Брьомсебр 498 
Брьондстед Й., археолог 269 
Брюнгільда, королева франків 169, 170, 

223. 760
Брюнйольвур Свейнссон, єпископ 579 
Буг, річка 712
Буґра Іліг, член династії Караханідів 

144
Буґра Кара Каган, член династії Карахані

дів 144
Бугра Тіґін, член династії Караханідів 

144
Буґґе Софус 184, 409, 763. 899 
Будапешт 264 
Будлунґи 110. 178.337 
Буі 414
Буйтенен Маріус Петрус ван 850, 852
Буколійський палац 813
Булгаков П. Г. 836, 981
Булгари 91, 95, 121, 128, 129, 227, 331
Булгарія (Болгараланд) 99. 550, 551
Бу’л-Гасан Ділшдд 478
Бума Вюбрен Ян 517, 950
Бумен Каган 139, 444
Бур P. К. 249, 263
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Бурґунди 105, 114 
Бурґунди-нібелунґи 169 
Бургундія 74, 111 
Буреус Йоган 929
Буріцлейв, брат Ярослава Мудрого 456
Бур-Сен-П’єр, місто 723
Бурхард, препозит Трірської церкви 56
Бускеруд 351, 352, 360, 377
♦Буття* 858, 859
Буценко Олександр 4
Б ’юддбю 481
Бюйтенен Маріус Петрус ван 516, 518 
Бюклі Каган 140 
Б’юрстейн, син (Г)лівьоя 481 
Б ’юрстейн, сьодерманландець 483 
Б ’яв (Б’яр), син Ск’ялдуна 693 
Бяллста, церковна парафія Валлентуна 

432 .
Б’ярм ар/Б ’яртмар 244 
Б ’ярні Галльб’ярнарсон Скальд Золотих 

Вій 306, 325, 807 
Б ’ярні Колбейссон 340 
Б ’яртмар 781

В

Вавилонія 539, 561, 857
Ваґн, мандрівник 402
Ваґнгеред, церковна парафія 397, 403
Вайц Георг 570, 571
Валентініан І 288
Валі 376
Валіт, дружинник 833 
Валк С. Н. §81
Валлентуна, округ 430, 433, 820, 821 
Валсроде 723
«Валтарій*, придворна епіка зі Східної 

Франкії 113 
Вальгалла, богиня смерті 348, 698 
Вальдар, епічний король Данії 251, 252 
Вальґард із Поля, скальд 307, 334, 807 
Вальдамар (Володимир Ярославич), новго

родський князь 323 
Вальдемар І Великий, король Дайії 563, 

565—568, 574 
Вальдемар II Переможець (Аттердаґ), 

король Данії 498, 500, 567, 568, 570 
Вальдемари 215 
Ванаквісль 9, 282, 292, 294 
Ванагейм/Ваналанд 9, 179, 281, 282, 

292—294, 299, 690, 703

Вандали 122, 198, 219, 544, 761
Вани, боги 277—279, 300, 802
Вани (оногури-булгари) 293, 294, 588
Вані (Vanir), божественний рід 218
Ванланді, син Свейґдіра і Вани 703
Вараждінське Топліце 264
Варвари 227, 271, 289
Варін, батько Велюта 267, 354, 355, 356
Варпсунд 480
Варуна, ведичне божество 109, 143, 147 
Варфоломій Англійський 51 
Варшава 35
Варяги 7, 10, ЗО, 75, 89, 90, 99, 184, 334,

341, 349, 387, 412, 413, 415, 424, 429,
440, 441, 473, 479, 770, 771, 822, 828 

Варягімовський, князь 451 
Варязькі народи 69 
Василій, боярин 829 
Василій II, імператор 98, 465 
Васильєв Олександр 228, 229, 233 
Вафнір 722
«Вбивця Гундінґа», пісня «Поетичної 

Едди» 181 
Ве, брат Одіна 694 
Веґістаф 552 
Веґдеґ, син Одіна 695 
Веда, хутір 433, 816 ;
Ведел Андерс Сьоренсен, літописець 580
Ведійські індуси 147
Везер, річка 40, 511, 514, 518
Вейбулл Лавріц 457, 564
Вейле, повіт 364
Вейленд 170
Вейсенбурзьке абатство 47 
Велес (Волос) 87, 204, 343 
Велика Азія 861 
Велика Булгарія 98, 128, 293 
Велика Знам’янка 262 
Велика Сутра, місцевість 725 
Велика Швеція (Скіфія) 12, 223,229, 281,

282, 294, 295, 299,524—526, 538, 539,
541, 545, 547, 626, 690, 694, 699, 858,
861,957 

Великий Гронд, урочище 387 
Великий Король з Ані 465 
Великий Новгород (Голмґард) 10, 26, 69, 

71,82, 86,89, 99,100, 136г 163, 179,212, 
213, 216, 268, 270, 271, 319, 330, 334,
335, 342, 352, 357, 373, 392, 400, 408,
409, 410, 412, 425, 437, 440, 441, 448,
456, 468, 473, 487, 530, 548, 553, 574,
581. 589. 668, 712. 743, 772, 808, 825
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Великий прохід Св Бернарда 528, 529 
Великий Сельджук Б арк’ярук 291 
Вельмуд 204 
Вемод 267
Венди, балтійські слов’яни 94,96,99,215, 

320, 326, 327, 329, 331, 333, 336, 338, 
340, 341, 514, 589, 805 

Веидланд 12, 549, 717, 718 
Венера 524 
Венерн, озеро 352
Венеція 89, 130, 190, 228, 232, 387, 665, 

724, 728 
Вента, річка 385, 815 
Веньямінови 829 ^
Вепси (весь), давньофінський народ 124 
Вергілій 113, 228 
Верден 529, 722 
Вердун 91 
Веремуд 69
Веренд (Швеція) 115, 497 
Верінг з Естерйотланду 444 
Верінґ, вождь 383, 427 
Вермерія 230 
Вермланд 553
Вермунд, король 393, 404, 569 
Верона (Берн) 104, 114, 115, 190, 528, 

529
Верхній Дунай 544, 761 
Верхній Одер 564 
Верхня Австрія 41 
Верхня Вісла 114 
Верхня Германія 114 
Верхня Ельба 114 
Верчеллі, місто в Італії 529, 724 
♦Веспассіанська група» 285 
Вессекс 232, 266, 281, 527 
Вессен Еліас 155, 286,355,384,385, 401, 

441,488,816,819, 820, 830,838,842— 
844 

Вестготи 74 
Вестейн 414 
Вестерґо 511, 514, 517 
Весте р Йотланд (Вестерґотланд) 379,382, 

401, 447, 481, 482, 659, 660, 816, 841 
Вестерлауверс 516, 517, 519, 863 
Вестерлауверська Фризія 519 
Вестероленські острови 407 
Вестйотський закон 832, 843 
Вестйотські списки 843 
Вестланд, Бьор’є 328, 351 
Вестманланд (Швеція) 378,379,382, 402, 

473, 481, 482, 495, 660, 830

Вестровська округа 379 
Вестфалія (Вестфьолд) 119,352, 447,494, 

695
Веттерн, озеро 352 
Вехер-де-ла-Фронтер 543 
«Видіння Вйольви» 175 
Вииіата Остромирович 429 
Віґбйорн 419, 420
Віборґ (столиця Північного Ютланду, 

Данія) 383, 422, 500, 529, 722, 731 
Віборґський повіт 369 
Віґер спа, юрист 841 
Віґфуссон Ґудбранд 262, 315, 321 
Відбйорн 418 
Відгем, священик 843 
Відень (римськ. Carnuntum) 40, 42, 97, 

114 
Відей 960
«Відсіт» 8,9, 15, 26, 171, 173—175, 186— 

189,240, 249—251,255, 266,355,760, 
764, 782, 877, 917, 922 

Візантійська Булгарія 384 
Візантійська імперія 10, 60, 69, 70* 96, 

99, 123, 135, 136, 199—201, 204, 208, 
226,228, 288—290,291, 297, 303,325, 
326, 341, 381, 387, 391, 392, 396, 397,
401, 407, 413—415, 417, 418, 420,
429—432, 439, 461,462, 465, 467,470,
472, 487, 495, 498, 525, 543, 550, 660, 
665, 771, 804, 815, 823, 957, 959 

Візантіум 224, 225 
Візантійці 140, 342
Візіґоти (тервінґи) балти, харизматичний 

клан 137, 176, 254, 255, 265, 543, 544, 
761

Вік (Осло) 552 
Вікандер Стіг 147, 751 
Вікетіль 395
вікінги 7, 71, 74, 75, 89, 90, 95, 99, 102,

103. 122, 124, 151, 178, 184, 187, 192, 
220,222, 223, 226, 230—232, 234,240, 
243, 245, 268, 270, 271, 273, 278, 281,
286, 294, 310, 316, 318, 329, 331, 336, 
341.348—350.353.354. 364, 370,372, 
373, 377, 381, 382, 387, 426, 427, 436, 
442, 444, 445, 515, 516, 519, 543, 827, 
851,852,857 

Вікінґівська (варязька) держава 197 
Вік(ін)-фйорд 494 
Віланд (Vglundr) 112 
Віллі, брат Оді на 694 
Віллегад, місіонер 852
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Вілліброд, місіонер 516 
Віллотінґе, округа 422 
Вілсон Девід М. 71, 737 
Вілціна/Вілці (Лютичі на Ельбі) 763 
Вільгельм, ігумен 568 
Вільф 366
Вільям Жюм’єзький 220, 231, 292 
Вільям із Рубрука 474 
Віммер, річка 315 
Віммер Людвіґ 373 
Віна 179
Вінґенер, син Вінґетора 692
Вінґетор, син Ейнріді 692
Вінґульмьорк 494
Віндаві (Венспілс) 384—386, 404
Вінланд (Венланд) 265, 319, 722, 863
Вінітарій, король ґотів 255
Віннланд (Америка) 552
Вінсент з Бове 576
Вінтер Карл 897
Вінчестер 103
Вірланд (Естонія, Ейстланд) 392,402, 548
Вірмгер 250
Вірмени 130, 502
Вірменія 289, 465
«Вірменські» єпископи 11, 501
«Bica» 323
Вісбю, місто 499
Вісеті, майстер 393, 417
«Віси про вікінгів* 320, 321
Вісін 224
Вісла 191. 342. 711. 712, 717, 719, 775 
Вітагольм 10, 410, 411. 817 
Віталійське братство 498 
Вітбійський Синод 104 
Вітебро 529, 725
Вітеслет (Withesleth), король 566, 572
Вітичів 411, 412
Вітланд 548, 718, 862
Віт-Мюрґінґи 250
Вітерґільда 250
Вітргільс, син Веґдеґа 695
Вітсерк 222, 223, 226
Вітта, син Вітргільса 695
Віфанія 730
Віфаст, брат Ґудмунд 481 
Віфаст, клан 16, 484 
Віфіль 366, 367, 383, 424 
Віфлеєм 730 
Віфлісбурґ 723 
Віхт Матіас фон 951 
«Віщування Вйольви* 171, 895

Вйолсунґи, давньосканд. епічний харизма- 
тичний клан 179, 185, 186. 191, 269 
695 

Вйорві 308 
Владикавказ 467 
Влахи (валахи) 412, 413 
Вовча, річка 262
Водан/Воден 285, 286, 339; див. Одін 
Волга 88, 89, 93, 94, 99, 153, 162, 225,

295, 339, 475, 476, 479. 535. 538, 556, 
557, 836—838 

Волзька Булгарія ЗО, 89, 129, 341, 348, 
475, 476, 766 

Волзька височина 295 
Волзькі руси 97 
Волзько-Руський каганат 97 
Волинь 386, 668, 760 
Волін, порт 189
Володар, князь Галицької Русі 58 
Володимир Мономах 136, 453, 827 
Володимир-на-Клязьмі 453 
Володимир Святий (Володимир Великий) 

ЗО, 48, 96, 135, 163, 271, 341, 424, 
449, 476, 485, 771, 807, 821, 993 

Володимир Ярославич 429, 807, 822, 825 
Волх Всеслав'євич 195 
Волхов 556, 557 
Вордінберґ 500 
Ворм Оле 569, 929 
Вормс 529. 723 
Воронцови-Вельямінови 829 
Воскресенський літопис 824, 825. 979 
Врай, маршал ярла Гакона 445 
Врест 363
Всеволод Волинський 821 
Всеволод Київський (Ярославич) 49. 59, 

452, 454
Всеслав Брячиславич, полоцький князь 

195 
Вудга 250 
Вульґата 958
Вульфгере, епічний герой 250, 251, 266 
Вульфінґи 765
Вульфстан 13,15. 161. 523. 527. 530. 708.

711, 713. 717, 719. 720, 862, 878, 962 
Вурстен 849 
Вустершайр 563 
Вюрден 849 
Вюрм-гере 255 
Вюрцбурґ 529. 731 
В’ятичі 200, 216, 341, 771, 775 
Вятко 216
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Г

«Гавамал», поема 154 
Гавард 393 
ГавлІді М ассон 841 
Гаґбард 423
Гаґбю, церковна парафія Тебю 427, 428,

430—432 
Гаґстуґ 406
Гаделанд (Гадаланд) 376 
Гедеонов Степан 985 
Гадінґ (Найіпдо), донський король 186, 

221, 222, 226, 233, 235, 566 
Гаддінги 8, 196— 198, 221, 229, 233, 234 
Гаддінґ’ядал (Галлінгдал) 197 
Гайдукевич В. Ф. 134, 744, 745, 747, 748, 

957
Гайлі (Гайльві) 384, 385 
Гайндель Ріхард 250, 254, 255, 261—265, 

284 
Гайслі 356
Гайтабю див. Гедебю 
Гакланґ, король Аґдера, Норвегія 362 
Гакланґссон 363 
Гако/Гаґбарт 764
Гакон Гаконарсон, король Норвегії 508 
Гакон Гаральдссон Добрий, король 

Норвегії 310, 494 
Гакон Грьотґардссон (Гладаярл) 448, 454 
Гакон Еймундарсон, король Швеції 463, 

464
Гакон Ейрікссон, ярл 441—451,699, 797, 

813, 826—828, 832 
Гакон Іварссон, норвезький ярл 441, 450,

827
Гакон Пальссон, норвезький ярл 441 
Гакон Сіґурдарсон Могутній, гладаярл

313, 315, 317, 341, 366, 441, 448— 
451, 826, 827 

Гал варт 374
Галдор Нехрещений 318, 807
Галич 760
Галичина 51
Галікарнас 125
Галла нд 395, 499
Галлар-Стейн 339
Галлі тінґ 412
Галіцу 454
Галльфред Оттарсон Важкий Скальд 306, 

341
Галоґаланд-Арварод/СЗгуаг-О^ 13, 179, 

243, 248, 274, 311, 530, 957

Гальвборінн з Еланду 406, 424 
Гальвдан, брат Скарді 481 
Гальвдан Ґудредарсон Чорний, король 

норвезького Уппланду 492, 494 
Гальвдан Раґнерссон (Halbdeni/Healfde- 

пе), вікінг 183,186, 232, 233, 237, 241, 
245, 246, 387, 406, 414, 416, 419, 420 

Гальвдан Скьяллі 254 
Гальдор Нехрещений, скальд 306 
Гальстейн Стейнкельссон 463 
Гальфред Оттарссон Важкий, скальд 319, 

384, 807 
Гама 250
Гамбург 35, 119, 188, 438, 530, 571, 572, 

577, 729 
Гамбурзька єпархія 437 
Гамдір 169, 335
«Гамдісмала* («Промова Гамді») 115 
Гамунд, батько Гако/Гаґбарт 307, 308,

402, 764
Гандван (Діан), цар 225, 226, 589 
Ганекіндська округа 399 
Ганзейський Готланд 848 
Ганзейський Союз (Ліга) 81, 94, 488 
Ганквін 194 
Ганновер 60, 529, 723 
Ганс, король 498 
Гансгоф Ф. Л. 48
Гаракерська церковна парафія 402 
Гаральд, данський король Єллінґської 

династії 361, 362, 449, 568 
Гаральд Берґльот 448 
Гаральд Гардраді, король 303, 334, 335 
Гаральд Ґормссон Синьозубий, король 

Данії 312, 341, 366, 454, 818 
Гаральд Добрий 362
Гаральд Ейрікссон Плащ з Сірої Шкіри 

310
Гаральд Клак, король Ютланду 18, 211, 

212, 565, 567, 577 
Гаральд Прекрасноволосий 252,308,363,

448, 454, 577 
Гаральд, син Толи 461 
Гаральд Сіґурдарсон Суворий, вікінґ, 

скальд, король Норвегії 245, 246, 252, 
270, 272, 273, 307, 313, 326, 328— 
334, 341, 387, 448, 450, 463, 807, 827 

Гарвадські гори 252, 253 
Гарґ 822
Гардеґон, син Свейна 194 
Гарлінґен 517
Гарольд Заяча Нога, король 383
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Гаронна, ріка 103 
Гарсефельд 723 
Гарун ар-Рашід 127 
Гарун ібн Алтунташ 476 
Гарут 356
Гастінґ див. Аскольд .
Гастінґ, король вікінгів 220, 221, 231 — 

234, 589, 779 
Гастінґи 122, 198, 220, 776 
Гауга 331 
Гауген Ейнар 35 
Гаук Карл 114, 739 
Гафросфйорд 362 
Гашиміди, династія 465 
Гвадалквівір 556
«Гверсу* («Hversu»), саґа 252, 267 
Гвітсерк 223
Геаторік/Гейдрек 250, 251 
Гебрідах 360 
Гебрідські руни 665 
Геґґі 380 
Геґярн 366 
Геддін 418
Гедебю (Гайтабу, Гаддебю), порт 359,362, 

366, 369, 370, 510, 529, 711, 712, 717, 
719, 722, 731; див. Берік 

Гедеонов Степан 69 
Гедінґфрід 405 
Гедінсей 177 
Гедк 250 
Гедкюн 255 
Гейбойорн 16
Гейдрек/Неідгекг 196, 243, 245—247, 

253—257, 259, 268, 273, 784 
Гейдсер (Мйорс, Мйеса), озеро 494 
Гейліґо (Гельгі) 182 
Геймдаль, вождь 284, 698 
♦Геймскрінґла* див. «Круг земний» 
«Геймслюсінґ* 537, 538, 540, 545, 547 
Гейнґест, син Вітти 695 
Гейтабю 189, 193 
Гейті 302
Гек Філіп 849, 853 
Гекл, вулкан 576 
Геклуйт Річард 712 
Гелґест, церковна парафія 422 
Геллада, провінція Греції 862 
Геллеспонт 8, 224—227, 233, 236, 525, 

536, 589 
Геллестад 371 
Геллуланд (Лабрадор) 863 
Гельвеґ 190

Гельґа 245, 249 
Гельґасон Йун 247, 731, 781 
Гельгі 8, 15, 26, 171, 182, 184— 189, 191

193, 196, 251, 765, 409, 590, 764, 877 
Гельгі Гаддіґяскаді 196, 219 
Гельгі Гйорвардсон (Гедін) 197 
Гелд>гі Гундінґсбані (Сінвйотл)197, 219 
Гельгі з Клеппа 365, 366 
Гельґі (О лег/Вольґа/Волх) 195, 187

198, 207, 768 
Гельгі, прозваний inn froekni 196 
Гельґо/Гельгі 763 
Гельм Карл 284 
Гельмольдз Бозау 43, 187 
Гельсінґе 378
Гельсінґланд (Мальста) 379, 553, 660 
Геме (Тавейстланд/Равесталанд) 548 
Гемінґ, син Інгіфаста 422, 428, 430, 431 
Гемінґ,. уппландець 416 
Геммінґ Олавссон, король 193, 194, 568, 

767
Генґест/Генгіст і Горса, англосаксонські 

діоскури 198, 238, 281, 285 
Генрік Г’юєр (Нвуег) 577—579 
Генрік Ернст 568 
Генріх Лев 551 
Генріх, син св. Стефана 42 
Генріх І 57
Генріх III Німецький 54, 58 
Генріх IV 43, 49, 56, 59 
Георгій Амартол 770—772 
Георгій, командир і регент Суздаля 454 
Георгій, син Шимона-Симона (Георгій 

Шимонович 1) 453 
Георгій/Юрій, син Володимира M qho* 

маха 453 
Гера 125 
ГераклеЯ'125 
Гераклій, імператор 288 
Гератський рукопис 834 
Гербйорн 422 
Гервард/Неіуагдг 244 
Гервасій з Тілбері 51 
Гервьор/H ervgr, епічна героїня 189, 

244—246, 254—256,258,262, 263, 784 
Гервьор (II) 246, 247 
Гері 380 
Герґердр 246 
Герд (Gerör) 803 
Гердаланд див. Норвегія 
Герелінґи (Гарлунґи) 250 
Геремод, син Іртмана 693
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«Героїчна сага перед поезією і поза нею» 
114

Геркулес 524 
Герлауґ 246, 434 
Герман Едвард 766 
Герман П. 773
Германаріх (Ярмерік) 111, 115, 127, 185, 

192, 194, 250, 255, 742 
Гермонасса (Самкарч аль-Ягуд, Єврей

ський Самкарч) 125, 127, 133, 748 
Геродот 80, 124 
Геррестад, округа 363, 369 
Геррманн Пауль 221, 222, 225 
Герул (ЕгіїаЯ) 115 
Герули 115, 122, 742 
Герульське королівство 115 
Герфорд 119 
Герберґ Еббе 493, 841 
Герциніанський ліс 263 
Гетруд 406 
Гефлер Отто 114 
Гє-лі, тюркський каган 85 
Г’єльмслевська округа 369 
Г’єрлейфсгофді 732 
Гідегіро Окада 83 
Гікс Джордж 173 
Лльдібранд 765 
Гілдесгейм 723 
Гіллерсьйо (НШегсіо) 839 
Гільд/Гервьор 254 
Гільда, дочка Гоґні 762 
Гільдебранд 502 ’
Гільдебурґ 238, 239 
Гільдеґард 238—240 
Гільдесгейм 529, 723 
Гільдесгеймські Аннали 43 
Гільди, валькірії 331 
Гільдібранд 254
Гільдунґ, член дружини Фрейґейра 436
Гільфердінґ О. Ф. 195, 894
Гімінфйоль 309
Гінн (Генньой) 407
Гіцакер (Фризія) 851
Гітцаккер (НіЛсІізЬескег), місто 514
Гйор з Гьордланду, король 197, 308
Гйорвард 189, 244
Гйорт Олавссон, скальд 307, 335
Гйорунґаваґр 581
Гладаярл Гакон, ярл 383, 450, 794 
Гладір (Норвегія) 179, 280, 448 
Глейдр (НІедг^Ьере), стародавня данська 

столиця 177, 179

Гліб, князь 101 
Гліде/Гльод 251 
Гліте 250
Гльод (HlQÖr) 243, 246, 247, 254—257,

259, 262 
Гнабі/Еневус 9 
Гнев/Небі 9, 237—240 
«Гнев із Скюльдингів, борець гальфанів» 

238 
Гнєздово 348 
Гнупа 397
Гобо, округа 409, 485 
Гобро 809
Гов (Hov), місто 809 
Годбродд, династія 763 
Гойєр Генрік 969
Гойслер Андреас 113, 123, 278, 288, 291,

296, 300, 316, 546, 896—899, 947 
Гокінґ (Huocingiis) 238 
Толар, єпархія 458, 524, 575 
Голваста 423 
Голландці 88
Голландер Лі Мільтон 36, 303, 311, 321, 

795, 796, 798, 799, 801, 803 
Гол від з Гьостена-Сундбю 484 »
Голмґарддив. Великий Новгород 
Голмґейр 422, 442—444, 454 
Голмдіс 432
Голмдіс, дочка Порід 821 
Гол мі 432 
Голилауґ 480
Голмське (Новгородське) море 392, 408, 

409
Голмстейн, сьодерманландець 480, 481, 

483
Голмський звод (Codex Holm) 570 
Голмфрід, дочка Олава Скаутконунґа 454, 

828
Голмфрід, ярл з Гладіру 405, 464 
Голубий ліс 262
Гольма, син Ансура/Ассура 428
Гольмб 404
Гольмі 417
Гольмфаст 396
Гольстейн 722
Гольті 438
Гона 352
Гора Маслин (Єлеонська) 730 
Гора Роздумів 730
Гора Юпітера (Mundio, Mount Jovis) 528, 

529
Горгаузен, поселення 722
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Гордаланд 352, 360, 361
Горди (Hgrdar) 494
Гордландська область 374
Гордон Е. В. 119
Гори Юпітера, Альпи 724, 731
Горік І 193, 194
Горік II 193, 194, 767
Горнумська округа 373
Городецька угода 467, 477
Горе див. Генґест/Генґіст і Горе
Горсі, воїн 388, 418
Готер, брат Атісла 763
Готер (Hetherus), син Гьодбродда 186
Готуй, церковна парафія 480
Гоуґен Бйорн 410
Гоф, церковна парафія 411
Гоф, узбережжя 376
Гранґарікі 494
Гранов Б. Н. 785, 986
Графа, річка 253
Грейдґоти 191, 266—268, 273
Грейтульви 356
Греки 46, 73, 133, 184, 296,303,332,397, 

399, 407, 412, 415, 572, 749, 769 
Греков Борис 69
Греція 10, 51. 126, 325, 367, 381, 387, 

391, 392, 397, 409, 413—415, 417— 
420, 461, 462, 497, 498, 508, 525, 541, 
550, 707, 709, 725, 733, 749, 770, 771, 
815, 817, 862 

Григорій, папа 727 
Григорій VII, папа 43, 502 
Григорій IX, папа 43 
Григорій Турський 289 
Грінґстадір 177, 553 
(Г)Родальв 385 
[Г]Родар (Гродар) 384, 385 
Гродвальд 384
[Г]Родвісл (Гродвісл) 384, 385, 396 
Гродґар 187
(Г)Родґаут (Гродґаут) 384, 385 
(Г)Родельва 396 
Гродмар 188 
Гродульв 115, 187 
(Г)Родфос 385, 396, 412 
[Г)Род’яута 385, 386 
Грок Чорний 197 
Гроллауґ 246, 269 
(ПРольв 379, 402
Грольв Жердинка (Hrölf Kraki) 171, 186, 

187
Грольв, мандрівник 398

Громунд Ґріпссон 196, 197 
(Г)Руар 403 
Грузини 130, 467 
Грузія 289, 465
Грушевський Михайло 33,54,61,69, 198, 

768, 785, 986 
Грьонґвід 196
Гуґа, брат Андветта з Гунгаммара 480 
Гуґи 266
Гуґон Прованський 45 
Гудінґи 189 
Гукстра Єллі 512, 513 
Гуллус Саталія, затока 728 
Гу-лу-ку, вождь кочового племені гунів 

85
Гуляев E. С. 888
Гумлі, король 246,247,251,252,256, 258,

264, 791 
Гуналанд 265, 311, 549 
Гунгаммар (Норборґ) 480 
Гунґар 250 
Гундаґарі 169 
Гундінґ 188, 195, 764 
Гундінґас 764 
Гундінґсбані 188 
Гунесґо, округ 511, 516 
Гуни 9, 39, 70, 75, 78, 87, 105, 114, 121,

128, 148, 168, 169, 175, 176, 188,189, 
246,247, 250—252, 254, 255, 257,258,
266, 268, 283, ЗІ 1, 544, 545, 588, 590, 
761, 859 

Гунналанд 12, 262, 549 
Гуннар Ґ ’юкасон 725 
Гуннгільда 454
Гуннерік, король гастінґських вандалів 

122

Гуннлейн, уппландець 483 
Гунно-булгари 95, 135 
Гурула 54
Гусабю, місцевість 462 
Гусбю-Ерлінгтундра, церковна парафія

480
Гусбю-Люгундр 461 
Густинський літопис 829 
Гьовунд 245, 256 
Гьоґна 309 
Гьодбродд 186
Гьойландська церковна парафія 366 
Гьолебо, округа 397, 403 
Гьонен 377
Гьорвард, син Гейдрека 765 
Гьорвард, син Гейрі 444



Гьорвард Ульфінґ 762 
Гьорд 366
Гьордаланд 307, 328, 552 
Гьордар 319 
Гьорд-Карі 494 
Гьорлев 358 
Ґьорнінґ 369 
Гьоскульд див. Аскольд 
Гьост Ґерд 357
Гьофлер O tto 181, 185, 197,355 
Г’екі, клан 327 
Гюсбріон з Торсетри 383 
Г’ялм 244, 248, 249 
Г’яльм Соті 249

ґ
Гавтланд 191
Ґаґ 419, 420, 428, 430
Гадар, невідоме місто на Русі 547, 862
Ґадіс (Кадіз), острів 550
Ґаета 728
Газнавіди, династія 476, 778, 837
Ґалати 51
Галатія 137
Галісія (іспанська) 543
Галл Анонім 50, 52
Галлія 40, 74, 87, 90, 92, 114, 219, 541,

543, 544 
Гальтеланд 374
Гамбара, мати ломбардських діоскурів 285 
Гандвік, затока; Біле море 178, 192, 313,

316, 552, 957 
Ґандерсгейм 529, 723 
Ганза (Ґанжа), столиця Аррану 466, 470 
Гані, син Голмвіда 484 
Ґапт, королівський пращур Готських 

Ансів; епітет Одіна 284 
Ґард/Ґардар, Русь 328, 574 
Гард див. Великий Новгород 
Гард (Київ) 410, 412, 590 
Ґарда-Кетіль (Русь-Кетіль), варяг, що діяв 

на Русі 460 
Гардаконунґ 270 
(Ґ)Ардарік, король ґепідів 255 
Ґардарікі 265, 268—271, 282, 317, 456, 

541, 543, 545—547, 549, 550, 581,590, 
694, 861 

Ґардарікі Сіґрламі 9, 249 
Ґардасокен, округа 386 
Гарди 10, 197, 268, 319, 323, 326, 328,

Покажчик

330, 332, 333, 336, 373, 386, 391, 397, 
405—407, 411, 433,473, 509, 590, 816, 
817

Гарильяно, річка 727
Гарульф 238
Ґарфред (Ґейррод) 315
Ґаут, приятель Ярла Гакона 442, 443, 454
Ґаутд’ярв 415
Ґаут-Ельв 552
Ґаути 11, 186. 267, 310, 312, 495, 496 
Ґаутланд 174, 179, 552, 553 
Ґебйорн, батько Торстейна 433, 434 
Ґевіс (Гаве), син Увіґґа 695 
Гевйон (бе^ол), міфічний персонаж 282 
Ґевйон, жінка з родини Асів 696, 697 
Ґедар 417
Гедимін, литовський князь 82 
Ґезімунд, ґот 255 
Гейбйорн, клан 432, 434 
Ґей(г)ват, брат Б’юрстейна 481 
Гейзеріх 219, 254 
Ґейр, сьодерманландець 415 
Гейрват 385, 386 
Ґейрі, уппландець 396, 444 
Ґейрлауґ 840
Ґейрлауґ, жінка Ґудріка з Гіллерсьйо 484
Гейрмунд 307, 307
Гейрмунд 484, 840
Ґейррьодарґарди 179, 316
Ґейрфаст 402, 481
Ґейштор Александр 35, 751
Геммінґ, син Олава 212
Геннен Арнольд ван 217
Генуезька затока 724
Генуя 135
Ґенцмер Фелікс 897, 898 
Ґеоти 174
Гепіди, давньогерманський народ 122, 254, 

261, 545 
Ґерат/Ґю рт/Ґйорт 183 
Ґерда, дружина Фрейра 701 
Германія 51, 117, 241, 278, 544, 549, 707, 

708
Ґермано-франкська держава 74 
Германські народи 7 
Германські руни 47
Германці 122, 147, 157, 175, 177,219, 257,

294, 421 
Герольд Молодший 239 
Герц Мартін Кларентіус 565—568 
Ґестрікланд 378, 394, 435, 495, 660, 809 
Ґестумблінді, вождь 246, 256, 257
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Ґеттінґен 33 
Рєрде, церква 374 
Ґібралтар 90, 231, 528, 689 
Ґійом з Жюм’єжа 48, 58 
Ґіллауґ 422 
Гільберґа 399
Ґіннлауґ 422, 443, 451, 454
Гіслі, член Фрейґейрової дружини 435
Ґіслауґ 396
Гіцур Гальссон, законник з Ісландії 458, 

459
Ґіцур Ґрютінгаліді/GizurrGrytingalidi 247, 

251, 252, 254, 256—258 
Ґіцур Іслейвссон, єпископ 272, 503 
Ґлум Ґейрасон, скальд 305,309,310,334, 

340, 342 
Ґлумбер 580 
Ґлум Торґільссон 458 
Ґлюксбурґ 570, 572 
Ґніти, пустище 722 
Ґнупа, король Гедебю 163, 362, 397 
Ґнюпля 358
Ґодан, ломбардійське божество 285 
Ґодгейм /Ґодгейм ар , назва Великої 

Швеції 9, 281, 282, 299, 300,312, 699, 
703

Ґодефрід/Ґанцфред 240 
Ґодіскальк 502 
Ґодланд 299 
Ґодльонд, земля 705 
Ґодрум І/Агельстан 183 
Ґодфрід/Ґотрік/Ґотфрід/Ґодефрід 40, 

192— 194, 199 '
Ґокстад 352
Ґолб Норман 135, 768
Ґолланц Ісраель 173
Ґомер 539—541
Ґоморра, місто 730
Ґондул (Gqndul) 802
Ґорііппа, Ґорґіппія (Боспор) 125, 133, 748
Ґордстонґа 379, 383
Ґорм, конунґ 766
Ґорм Англієць 231, 774
Ґорм Logae 774
Ґорм Старий, король Данії в Єллінґу 183,

194, 211, 215, 232, 313, 358, 361 — 
363, 371, 573 

Ґормо 193 
Ґосес І. М. 852 
Ґослар 55, 529, 731 
Ґостан, клан 135 
Ґостомисл 95

1016

Ґота 175 
Ґотафрід 182
Ґоти 9, 69, 105, 114, 122, 127, 130 137

142, 150, 157, 175, 191, 192, 19б’, 246* 
251, 252, 257—259, 263, 267, 268 273 
283, 299, 542, 543, 761, 773, 859, 860 

Ґотієр де Кастеліон (Шатіллон) 526 
Ґотія 51, 175, 544—546, 572 
Ґотланд (Gotland), острів 10, 11, 13, lg 

118, 179, 211, 223, 259, 319, 351, 359’ 
360, 366, 367, 383, 384, 386, 399, 400 
404, 405, 408, 412, 417, 424, 487, 498̂  
507, 508, 553, 596, 659, 719, 720, 849 

Ґотрік 193, 194, 212 
Ґотрік гін Ґіафмілд 767 
Ґотська затока (Gutün) 296 
Ґоттард, святий 723 
Ґотторпський повіт 369 
Ґоттскальк Йонссон, священик 580 
Ґоттфрід І 767 
Ґотьйорди 300 
Ґрані 387 
Ґранмар 186, 762
Ґренландія 361, 377, 494, 507, 509, 550, 

552—554, 704, 863, 958 
«Ґренландська пісня про А тлі* 175 
Ґренландські руни 665 
Ґреп, член купецької гільдії 488 
Ґрікк’яконунґ 179 
Ґрікланд 179 
Ґрімульв 353 
Ґріпсгольм 461, 480 
Ґроа 380 
Ґробін 189
Ґрунд, резиденція Ґудмунда 245 
Ґрьотґард 454 
Ґуві 401 
Ґугінґи 285
Ґудве, варязький вождь 383
Ґудвер 414, 415
Ґудлауг 417, 428, 429, 432, 822
Ґудлейв, батько Слаґві 397, 473, 481
Ґудмунд 363, 415, 416, 481, 763, 839
Ґудмунд із Ґласісвелума 245, 765, 784
Ґудмунд (Гервар) 192
Ґудольв, син Ята 693
Ґудрік 840
Ґудрік (Гіллерсьйо) 484 
Ґудрум (Guthorm) 231, 232 
Ґудрун, епічна героїня 380, 418 
Ґудрун (Кримгільд) 170 
Ґудстейн, син Фрейґейра 434, 435
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ҐудФаст 377
Ґула, півострів 494 
Ґуллі із Смули 414, 481 
Ґума 403
Ґундеріх, король вандалів 219 
Гундеруп 363 
Ґунлейв, варяг 16, 485 
Ґуннар, епічне уособлення Ґундагарі 111,

169, 365, 366, 393. 407 
Ґуннар, різьбяр 821 
Ґуннвальд з Берґи 481 
Ґуннвід, батько Клінта і Блейка 480 
Ґуннвьор 376
Ґуннгват (Ґуннвальд) 375, 376 
Ґуннгільд, дочка Свейна Гаконарсона 447 
Ґуннгільда, мати Сіґрід 446 
Ґунні 371. 445
Ґуннлейв, батько Андветта, Кіті, Kappa, 

Блесі та Діарва 480 
Ґуннмунди 356 
Ґунульв 359, 371
Ґурґенч (Ургенч), столиця хорезмських 

емірів 475. 476 
Ґурд (Ґюрд) 182, 193 
Ґурім 233
Ґурмунд, вікінґ 231 
♦Ґутасаґа* («Gutasaga») 498 
Ґуті, моряк 364 
Ґут*лаф 238 
Ґутмунд 369 
Ґуторм, король 567, 711 
Ґутторм (Go^om ir) сіндрі, скальд 305,

310, 807
Ґуторн, правитель з династії Ґорма 194 
Ґутрум див. Ґастінґ-Аскольд 
Ґьоті 482
Ґюда, дочка Свейна 454
Ґюї, син Ґюрід 432, 821
Ґ ’юкунґи 179
Ґюльві, король 696, 697
Ґюрід 428, 432, 484
Ґюрід, дочка Віфаста 484
Ґюрід, дочка Онема з Боррести 821
Ґюрід, дочка Сіґфаста 484

д
Давид, цар 572
Давньогрецькі (Візантія) руни 665 
Давньо кельтські рутени 51 
Давньо норманська література 7

Покажчик

«Давньосаксонська хроніка» 112 
Давньоскандинавські джерела 32, 34 
Давньоскандинавські закони 11 
Давньоскандинавські руни 47 
Давньоскандинавські саґи 32 
Давньотюркська міфологія 8 
Даґ, легендарний інґлінґ 308 
Даґ Грінґссон, брат Еймунда 400 
Дагестан 464, 467 
Даґи 479
Даґоберт, король Франції 123, 288, 296
Дайламіти, династія 466
Дакія 261, 542, 544, 545, 546, 860
Даксон, цар 223, 226
Даларна 495
Далекий Схід 81
Далматія 862
Даль Владимир 776, 886
Дампстадір, поселення на Дніпрі 261
Дан, король 284, 384, 565—568
Дана-вельді 178
Дандерюді 430
Дандерюдський прибережний район 427,

428, 430 
Данді 382
Дзни 40, 58, 95, 103, 118, 183, 193, 241, 

251. 309. 316. 317. 342. 362, 364, 370. 
427, 448, 449, 514, 572, 818, 852 

Данілов Кірша 195 
Данішменд Агмадом Газі, 290 
Данія 11. 103, 118, 120, 159, 171, 172, 

182, 184—188, 193, 194, 196, 197,211, 
213—215, 221, 222, 236, 248, 267, 268,
272, 274, 284, 299, 309, 311, 312, 324, 
326, 336, 338, 350—352, 358, 359, 
361—363, 366—368, 373, 378. 379, 
383, 395, 421, 422, 445, 448, 491, 493. 
498—500. 507, 510, 541, 549, 551 —
553, 562, 563. 565—567. 569. 572.597, 
659, 695, 969, 704, 709, 717. 722, 732, 
733. 775, 810. 815, 827. 966. 967, 969 

Данмьорк 178 
Данп (=Данпар) 260, 283 
Дан паста дір 260
Данське королівство 182, 570, 763 
Данські літописи 16 
Данські руни 351, 352, 660—663 
Данські слов’яни 573 
Данські хроніки 12, 16 
Данціґ/Ґданськ 189 
Дарданелли 224, 227
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Дар’яльський прохід (Аланська брама) 

467
Дасент (Георґ Вебб) 806
Дауґмале 10, 352, 357
Дашкевич М. П. 757, 991
Двалін 243
Двіна 89, 195, 404
Девентер 528, 529, 723
Деді, саксонський маркграф 56
Дейнлаг (Дейнлоу) 103, 118, 215, 222
Дейра (Східний Саксланд) 281
Дексон 777
Делос 126
Делійська Ліга 126
Денвірк 366
Дербент (Аль-Баб) 464, 465, 471, 472,479 
Десна 195
«Десять книг історії» (Libri Historianim 

X») Григорія Турського 60 
Джагіз 745 
Джанд 477 
Джароу 103 
Джексон Т. Н. 163 
Джінь, китайська династія 86 
Джовінацо 728 
Джозеф Єкзетерський 297 
Джойнт Мод 738
Джубін Бренда, китайська династія 36 
Джурджан 478
«Дикий гусь» («Gràgés») 492, 501, 503 
Династія Гань 78 
Династія Тан 85
Дир (Берно/Бйорн) 8,26, 197— 199, 229, 

234, 236, 590 
«Діалог Соломона з Сатурном» 764 
Діан див. Гандван 
Діан II 226 
Діа-Ромес 535 
Діва Маргарета 553 
Дігістанан Сур, порт 479 
Діжон 528, 564 
Діктіс Крітський 296 
Діле 182, 184, 232 
Діль 103
Дільтей Вільгельм 72 
Дінкельсбюль 732 
Діоклетіан, імператор 726 
Діоскури 198, 209, 216, 219, 223, 285 
Дітріх фон Берн 111, 298 
«Діяння» 224 
«Діяння Апостолів» 855 
«Діяння саксів» 458

«Діяння Св. Андрія» 524 
«Діяння Св. Бартоломея» 526 
«Діяння Св. Філіпа» 524, 526 
«Діяння франків та їхніх союзників під 

час походу на Єрусалим »/«G esta 
Francorum etaliorum Hierosolimitano- 
rum» 287, 290, 292 

Длугош Іоанн (Ян) 451, 452 
Дніпро 68, 89, 99, 192, 195, 215,

228, 236, 259, 262, 263 , 284,
339 , 387, 411, 412, 467, 477,
556. 712, 809 

Дніпровські пороги 88 
Дністр 121
«Добрі поради й (поетичні) «Загадки 

Ґестумблінді» 243, 245 
Довженок В. Й. 983 
«Документ Шлехтера» 768 
Домеснес, острів 392, 403 
Довер 528
Дон (Танаїс), Тана/Вана 87, 89, 93, 114, 

121, 122, 126. 133, 134, 150. 153. 154.
195, 224—226, 234. 235. 263. 278— 
282.284,288, 292—299,342. 525.526. 
532. 539, 542, 555, 588, 690. 691. 707,
748, 790, 791, 859, 860 

Донаувьорт 732
Донець СІверський, ріка 89, 192,195, 225, 

226, 263. 264. 339 
Донецький кряж 264 
Донецький степ 192
Дорестад (Війк-бай-Дуурстеде). Фризія 

93. 103, 118, 220, 231, 236, 269—271,
282, 505, 510 

Дорн Бернгард 985 
Дорсет 103 
Драва, річка 264
«Драла Ейрікові» 309, 310, 336, 341 
«Драла Йомсвікінґам» 340 
«Драла на честь Рьоґнвальда» («Rognvalds- 

drópa») 326 
«Драпа Олаву Трюґґвасону» 319, 339 
«Драпа про Гакона» 314. 315 
«Драпа про Гаральда» 334 
«Драпа про Раґнара» («Ragnarsdrapa») 

230. 235, 307. 357 
«Драпа Тору» 315, 316 
Деревляни 200, 771, 860 
Дройзен Й. Г. 132
Дронке Урсула (Браун) 168, 897, 899, 900
Дротт, мати Дюґґві 283, 284
«Друга Пісня про Гельґі Вбивцю Гундінґа»
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(«HetgakvidaHundinsbanall»,) 171, 181,
217, 219, 249 

♦Друга Пісня про Гудрун» («Gudrùnark- 
viöa lb )  225, 895 

Друга тюркська (Tu-chüe) імперія 83 
Другий кодекс Вестерґо 513 
Дублін 226 
Дудерштадт 731 
Дудо, історік 220, 233, 292 
Дужа Ольга 5, 27, 36 
Дужий Ярослав 5, 27, 36 
Дуліби 200, 771
Думарі з Сьодерманланду 406, 424 
Дунабісгейд 263
Дунай (Дуна/Дун) 40—42, 47, 48, 54, 

57, 89, 100, 114, 121, 129, 137, 256, 
261, 263, 287, 339, 413, 544, 549, 556, 
707—709 

Дунайська Болгарія 100 
Дунайський регіон 52 
Дунайські болгари 39 
Дунгейд (Dunheiör), степ у пониззі річки 

Донець 176, 263 
Дунді (Шотландія) 414 
Дунські лужани 263 
Дурін/Дулін 243 
Дьоґлінґи 178
Дурраццо/Дуррес 530, 550, 728 
Дьярв 404 
Дюбек Ріхард 409
Дюмезіль Жорж 79,107—110,122, 141 —

143, 145, 147, 149, 150, 180, 209, 217, 
218—221, 235, 239,278, 279, 287, 740, 
751, 761 

Дюркгейм Еміль 108 
Д’юрс, округа 369 
Дяковський Морріс 36

Е

Еадвін 250
Ебель Вільгельм 517, 950 
Евер 539, 858
Евмел, боспорський правитель 127 
Егдір 334 
Егоров В. Г. 885 
Егейське море 233, 530 
Еґельмунд 250 
Егіль з Ґестрікланду 398 
Егіль Скаллагрімссон, скальд 302, 305,

311, 312, 340

Егіль, член дружини Фрейґейра 436 
Егільссон Свейнбйорн 160, 960 
Еґмунд із Спандеймі 407 
Ед 429, 431, 432
Еда, хутір в Уппланді 414, 420, 822 
«Едда» 112, 113, 122, 154, 168, 172, 175, 

177, 180, 187,301,303, 895 
♦Едда Семунда Мудрого» 167 
Едлінґи 179
Едмунд Старий, король 394, 438 
Едська церковна парафія 429 
Едьо, округа 374 
Езель 403, 436 
Ейборґ 402 
Ейват 385, 386 
Ейвінд 16, 353, 354, 422 
Ейвінд Ураргорн (Турячий Ріг) 375, 376 
Ейвінд Фіннссон Псувальник Скальдів 

317, 340, 699, 763 
Ейвінд Фіннссон Плагіатор, скальд 306, 

312
Ейвісл (Ейюлс) 353, 354, 424 
Ейґаут 371 
Ейдаскоґ 552 
Ейдер, річка 722, 764 
Ейзенах 529, 731 
Ейланд (Оланд), острів 553 
Ейлів, вікінг 332, 454 
Ейлів Ґодрунарсон, скальд 306, 315, 340 
Ейлів з Упльонду 449 
Ейльов Дада Скальд 807 
Еймондр третій 176, 252 
Еймунд, батько Інґвара Мандрівника 412,

456, 457, 462 
Еймунд Акасон 459 
Еймунд Грінґссон 400, 460 
Еймунд Олавссон 463 
«Еймундова саґа» 753 
Ейнар, ярл, 375, 454 
Ейнар Гельґасон Дзвін Терезів, скальд

306,314,340,341,807 
Ейнар Ейндрідасон Пузотряс 446, 449 
Ейнар Скуласон, скальд 339, 805 
Ейнарр Гавлідасон, священик 579 
Ейнгард 104
Ейндріді, син Ейнара Пузотряса 446 
Ейнріді, син Лоріді 692 
Ейольв Вальґердарсон, скальд 305, 313,

340, 342
Ейольв Дадаскальд, 306, 317, 341, 342, 

807
Ейрарсунд 338
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Ейрік 223, 224, 318, 320, 321, 337,.454 
Ейрік Гаканарсон 317.341,342,353, 447,

801,807
Ейрік Гаральдссон Кривава Сокира 309, 

314
Ейрік Гладаярл 305 
Ейрік Еймундарсон 463, 818 
Ейрік Енссон 731 
Ейрік, король Швеції 464 
Ейрік Переможний 370, 821:
Ейрік Свейнссон 729 
Ейрік, син Гакона Сіґурдарсона 449 
Ейрік, син Раґнара 460, 462 
Ейрік Сіґрселі, король Уппсали 456,. 457, 

801
Ейрік Старий Олавссон, король Уппсали 

462
Ейрік, чоловік Інґи 484, 840 
Ейріксон Йон (Юн) 954 ;
Ейст, син Фрейґейра 434, 435. 438, 823 
Ейстейн, архієпископ Трондгеймський

410, 562
Ейнстеин Войовничий (Eysteinn beli) 223, 

230, 235, 409, 782 
Ейстен з Дандерюдського району 428 . 
Ейстен, ярл 366, 420, 820 
Ейстланд 281 
Ейфура 243, 244, 249 
Ейфура з Гардарікі 197, 270 
Ейяфйорд 528 
Екблом Річард 69 
Екґардт Александр 289 
Еккегара з Аура 576 
Екілля 485 
Екільський міст 480 
Елам 538
Еланд 361, 367, 381, 399, 405, 717 
Еліаде Мірча 107 
Елліпалтар див. Азовське море 
Еллісів (Єлизавета Ярославівна) 273,334,

463, 464, 804 
Елнот Кентерберійський. 563 
Ельба 40, 41, 89, 91, 187, 339, 514,. 556,

557, 707, 709, 710, 722, 761 
Ельва, річка 338 
Ельбінґ 718 
Ельвіне (Альбойн) 111 
Ельбська область 54 
Ельза 250 
Ельріх Гергард 951 
Емеркан 250 
Емесґо, округа 511, 516

Еммаус 574 
Емс 40, 54 
Емунд/Амунд 367
Емунд, король Уппсали 457,459, 460, 464 
Емунд Старий (Emundr garnli) 437, 438,

824
Енґбю 436, 823 
Енґлі 411, 412 
Ендрюс A. Jle Рой 275, 909 
Енев/Еневус 239 
Енеєя див. Європа 689 
♦Енеїда* 113 
Енріко Дандоло 446 
Енс, річка 48
Енунд Олавссон, король 457, 458, 463 
Енунд, син короля Емунда Старого 438 
Енунд, син Раґнгільд 461—463 
Енунд, син Сі груд 437 
Енунд Шлях 309
Енунд Якоб, король Швеції 379, 437, 444 
«Енциклопедія українознавства» 879 
Еорманрік. остроґотський король 250 
«Епізод про Фінна» 237 
Епір, різьбяр 392,393,409, 416, 419, 420, 

430, 431, 822 
Епір, провінція Греції 862:
Ерестадська округа 370
Ересунд 364, 733
Ерік Емун 567
Ерік, дружинник 370
Ерік 1 (Горік І) 183
Ерік II 774
Ерік V Ґліппінґ 568
Ерік VI Менвед 566, 569, 572
Ерік VII Померанський 498, 569
Ерік Свейнссон, король 336
Ерік Унґі/Барн 183, 184
Ерікссон 260
Ерінвард 380
Ерінві 430
Ерімунд, син Торстейна 417, 433, 434, 

816
Еркліг 145, 147
Ерленд з Ґерді (Пєрде) 374, 375, 454
Ерлендссон Гаук 265, 731
Ерлінґ Скалґссон із Солі 374
Ерлінґгундра, округа 383, 422, 423, 483
Ерманаріх 169
Ермланд 503, 548
Ермонол (Гермус), річка 555
Ернар 260
Еррьо 338
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«ЕрфіДРапа Олаву» 319 
Ерфурт* 89, 570 
Ерцґебірґе/Судети 261 
Есбіорн Дзьоб (Неф) 364 
Есбйорн 370, 377 
Есквіль 371
Ескель 383, 388, 405, 480, 482 
Ескіл, єпископ 364, 379, 497, 565, 566 
Ескіль М аґнуссон 496 
Есром 571
Есромський монастир 570 
Ессекс 382 
Еста 408
Ест[г]онія/Гестія/Естланд 574 
Естен 364 
Естейн 431
Естерйотланд (Естер Йотланд, Готланд) 

16, 354, 379, 381?. 397, 414, 481, 482, 
487, 660,, 720, 762, 830 

Ести 124, 309, 381, 401, 439 
Естланд 13, 342, 401, 424, 436. 581, 718, 

733, 840 
Естмен 377
Естонія (Ейсюсла, Вірланд) 10, 82, 309,

317, 320, 325, 340, 401, 417, 434, 436, 
437, 795, 815 

Естра Рекарне, округа 364, 480 
Естре Тотен, округа 376, 411 
Естрід, королева 428 
Естрід з Еди 431 
Естфольд 352 
Етельберт Кентський 112 
Етельред Неспритний 305 
«Етимологія» Ісидора із Севіллі 537, 542 
Етрубль, місто 529, 724 
Ефіопія (Aethiopia) 526 
Ефталітська сторона 475 
Знговатов Н. В. 936 
Зрнст 981

Є

Євангеліє 130, 542
Євпраксія/Адельгейда Всеволодівна 49 
Євразія 75, 80, 81, 83, 84, 89, 91, 99, 138, 

148
Євразійські степові імперії 139,' 156 
Євреї 8lf, 134, 138
Європа 68. 73, 98, 103, 121, 123, 124, 

130, 132, 150, 178, 187, 188, 190, 199, 
215, 220, 279, 288, 295, 297, 352, 525,

526,531, 532, 539.543—545, 551, 554, 
555, 571, 689, 691, 707, 709, 711, 719,
749, 760, 849, 863, 956, 962 

Євсебій з Це з а реї 524 
Євсевій Нікомедійський 137, 562 
Євстахій, син Мстислава Володимировича 

467, 477 
Євфімія Мономахівна 50 
Єгипет 80, 132, 134, 539, 561, 725, 859 
Єгиптяни 130 
Єлена Кіневульфова 15 
Єлена (Ольга), княгиня Русі 47, 55, 57, 

58
«Єлена», поема 266 
Єлизавета Петрівна 68 
Єлисавета (Еллісів) Яро славна 330, 335 
Єллінґи, Готська династія Германаріха. в 

Данії 16, 194, 347, 359, 362 
Ємтланд 377 
Єпископи Утрехтські 519 
Єр (Ір), божественне близня 41, 146,147 
Єрихон 730 
Єрлев, округа 364
Єрусалим (Йоррсалір) 10* 179, 290, 336, 

342, 397, 399, 400, 413, 420, 428, 527, 
530, 726, 729, 730, 732, 733, 806, 815, 
956, 957 

Єрусалимська земля 689 
Єфрат 554

Ж

«Жалобний спів Гільдібранди» 896 
Женева (Вів’є на Женевському озері) 528, 

529
Женевське озеро 723 
Жером-Еусебій, автор «Хронікону» 289 
«Житіє Георгія Амастридського» 39 
«Житіє Конрада, Архиєпископа Зальцбур

зького» («Vita Chunrodi Archiepiscopi 
Salisburgensis») 42 

«Житіє Константина» 130, 979 
Жирмунський В. М. 62, 902 
Жіронда, ріка 849 
Жуков E. М. 880

З

♦Загадки Ґестумблінді» 246, 908, 911 
Закон Ульвйота 841
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Зал (Іксал), місто 729 
Зальцбурґ 40
«Записки Историко-филологического факуль

тете Импера торс кого С.-Петербург- 
ского Университета» 758 

«Записки Неофилологического Обіцества* 
758, 831, 935 

«Запитання Мілінди» (Milindapańha) 133 
Запоріжжя 748 
Запорізька область 262 
Західна Азія 132, 464. 590 
Західна Англія 536
Західна Двіна 94, 214, 215, 234, 263,339, 

342, 397, 404, 556, 557 
Західна Естонія 401 
Західна Європа 74, 113, 296, 339, 530 
Західна Ісландія 578, 721 
Західна Іспанія 535 
Західна Німеччина 38, 40 
Західна Норвегія 103, 116 
Західна Римська імперія 122, 561 
Західна тюрксько-хозарська імперія 151 
Західна Україна 51, 549 
Західна Шельда 511 
Західне (Норвезьке) море 714 
Західне Середземномор’є 220, 233, 234 
Західний Аґдір 352, 361, 375 
Західний Йотланд 105, 118,266,273, 275, 

281, 321, 342, 351, 382, 434, 823, 832, 
833

Західний Ріг 732 
Західний Сибір 195 
Західні слов’яни 341 
Західні фризи 511 
Заходер Б. Н. 833, 998 
«Звід законів короля Гундобара» 285 
«Звід переказів» («Codex traditionum») 48 
Зевс ЗО, 125 
Зее Клаус фон 106, 500 
Зеланд (Данія) 563—565, 568—570, 696 
«Зеландський Християнський закон» 500 
Земгалія 214, 815 
Зенонів Херсонес 748 
Зіґфрід (Сіґурд, Сиґизмунд) 111,116,170,

240, 241, 760 
Златарски В. Н. 765, 998 
Зонтаґ Кун 35 
Зібс Теодор 853 
Зіверс Едуард 899 
Золота орда 837 
Зюйдер- зе (Флі) 511, 514

І

Іапет, титан 861 
Іберійці 130 
Іббс 41, 54
Ібн Гаукал (1 Ьп НаицаІ), арабський гео

граф 835, 836 
Ібн Міскавайгі (ІЬп МвкаФаШі), арабський 

історик 836 
Ібн Фадлан, мандрівник 129, 348, 473,

475, 809, 981 
Ібн Хордадбег 46, 70, 71, 91, 92, 128, 129 
І бор 198 
Івар Орм 454 
І вар Відфадмі 253, 254 
Івар Інґімундарсон, скальд 307,337, 338, 

807
Івар Широкі Обійми 189 
Іврея 724
Ігор Святославич Новгород-Сіверський

297, 298
Ігор, князь 46, 85, 99, 127, 200, 204, 234,

236, 769, 770, 771, 860 
Іґулл 430
Іґульбйорн 416, 419, 420 
Іґульврід 398 
їді, велетень 316
аль-Ідрісі, арабський історик 212,292,293,

295, 296, 299 
«Изборник» 1073 р. 136 
«Изборник» 1076 р. 136 
«Известия Отделения русского язика и 

словесности Императорской Академии 
наук» 758

«Известия Российской Академии Истории 
Материальной Культури» 758 

Иконников В. С. 754, 986 
Ізборськ 94 
Ізольда 311
І з ясла в Ярославич 43, 56, 438, 439, 825,

828
Іларіон, митрополит 96, 823 
Іллірія 115 
Іллугі 16, 389 
Ілурат 748
Ільвінґ Ге^ьгі Ґйорвардссон 190 
Іль-Ітмиш 146 
Ільмень 68
Ільвінґи, епічний клан 8, 94, 96, 99, 179, 

184—186, 189— 192, 195, 196, 216,
273, 274, 589. 590
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І кір 243
Іііма, мати Гільдеґарда 238, 239 
Імперія Монголів 122 
Імператорська Академія Мистецтв і Наук 

753
«Імператорські учені дозвілля» (Otia 

jmperialia) 51 
Імперія Бюклі 140 
Імперія Тунгузо-Маньчжурів 123 
Імператорська Санкт-Петербурзька Ака

демія наук 67, 68 
Інга 415, 417, 484 
Інґа, жінка Раґнораста 839, 840 
Інгвальди 356
Інґвар Мандрівник 11, 16, 26, 162, 309, 

379,392,396,398,401,425,427,455— 
464.473, 479,480,481—483, 485,486, 
581, 818, 830, 838, 839 

Інґвар з Ґарґа, син Ейстейна 428—431 
Інґвар, син Інґвара з Ґарґа, варяг 428,

429, 431
інґьі (Фрейр), син Одіна, король Швеції, 

від нього пішли інґлінґи 244, 283,287,
283, 701, 705 

Інґеборґа, дочка Вальдемара I 568 
ІнгельГейм 38, 69, 70 
Інґельд, король гаґ-бардів, епічний герой 

69, 187, 188 
Інґентеов/Анґантюр III 250, 251 
Інгіберґ 408
Інґібйорґ, дочка короля Швеції Інг’яльда 

244
Інґіборґа, жінка Сіґвіда 425, 480 
Інґіґер 405
Інгіґерда, дочка короля Олава, дружина 

Ярослава Мудрого 273, 321, 323, 324, 
423, 456, 581, 824, 828 

Інґі І Стейнкельссон, король Швеції 273, 
832

Інґі II Галльстейнссон, шведський король 
248, 274

Інґільборґ, дочка Мстислава-Гаральда 
Мономаховича, дружина Кнута Лавар- 
да 563, 5b8 

Інґімунд 417, 419, 420 
Інґірора 418
Інґірун, дочка Гарда 420 
Інгітора з Карбю 430, 431 
Інґіфаст, син Ейстейна, варяг 428—430, 

820, 822
Інґіфаст. син Сіґвіда 408, 419, 420 
Інґіфаст, син Ярлабанкі, варяг 430, 431

Інґлінґ 226, 309 
Інґлінґ Дюґґві 283 
Інґлінґ Ейрікссон Сіра Шкура 448 
Інґлінґ Інґ’ялд 762 
Інґлінґар 87, 94—96 
Інґлінґи, клан, що веде лінію від короля 

Швеції Інґві, сина Одіна 179,236, 271,
284, 287, 289, 291, 308, 309, 447—
449, 589, 688. 701 

Інґольв, перший поселенець Ісландії 196 
Інґульв. майстер 423 
Інґуні 283
Інґ'яльд, король Швеції 171, 244 
Індіаланд 527, 538 
Індія 109, 111, 122, 195, 527, 861 
Індра 109, 145, 147, 148 
Іннсбрук 732
Інститут Арні Маґнуссона в Копенгагені 

753
Інститут історії AH СРСР 163 
Інститут сходознавства Національної Ака

демії наук України 27 
Інститут історії Університету в Осло 35 
Іоанн, митрополит 101 
Іоан 1 Цимісхій, імператор 860 
Іоанн Скилиця, історик 429 
Іоанніполіс 726 
Іордан, річка 342, 977 
Иосиф Флавий 979 
♦Иосиппон» 979
Іпатіївський літопис 822, 825, 829, 834, 

979, 980 
Іппер, король 566 
Ірак 289
Іраклій. візантійський імператор 96, 123 
Іранська імперія (Іран) 76, 78, 81, 82, 149, 

153, 189, 291, 751 
Іранці 81, 88, 138, 150. 294 
Ірина-Інґіґерда 198
Ірландія 104, 118, 226, 232,311, 375, 458,

550, 552, 716, 807, 863 
Іслейв, священик 458 
Іслентьєви 829 
Іртиш 90, 146 
Ір’яр/Ерланд 450 
Ісаєвич Ярослав 4 
Ісейфйорд 763
Ісидор Севільський (Isidonis Hispalensis), 

історик 51, 289, 536—539, 541—544, 
546, 549, 550, 554, 562, 564, 571, 708. 
858—860, 864, 865, 957 

Ісландія 11, 103, 105, 106, 113, 118— 120,
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150, 167. 168, 171. 172, 182, 185, 196,
215, 272, 274, 278, 279, 311,315, 399, 
400,426, 549, 492,500—509, 524,528, 
552, 562, 575, 580, 704, 722, 728, 732, 
815, 841, 863 

Ісландці 106, 119, 222, 273, 275, 280,304, 
315,320, 324, 326,331,335—337,400,
506, 524

Ісландська колекція Шофілда 35 
Ісландський університет 168 
Ісландські літописи 12, 16 
Іслейв Гіцурарсон, ісландський єпископ 

502, 549, 576 
Іспанія 87, 102, 103, 150, 219, 231, 233,

265, 529, 530, 532, 541, 543, 544, 550,
551, 555, 556, 725, 761, 860 

аль-Істахрї (al-Istakhri) 836, 837 
Істґот 250
Істемі, каган 139, 144 
«Історія Александра Великого» 856 
«Історія Ісландії» 287 
«Історія Льва Диякона» 860 
«Історія франків» 50 
Ісунґ, конунґ Бертанґаланду 763 
Італія 27, 45, 47, 83, 87, 102— 104, 114,

129, 169, 190, 191, 211, 231, 233, 290,
342, 398, 404, 414, 417, 429, 431, 432,
530, 543, 556, 727, 733, 742, 957, 959 

Ітиль, столиця Хозарії 89, 97, 99 
Ітрман, син Атра 693 
Іудейські раданіти 7 
Іттерґранс, церковна парафія 485 
Іудея 514 
Іцего, місто 722

й
Йестрінґс, округа 487 
Йєль 35
Йоан Диякон 228, 232 
Йоганн де Сакрабоско 960 
Йоганнсон Арвід 263, 264 
Йогансен Пауль 409 
Йойвінд (Ейвінд) 375 
Йоланд 378
Йомсборг (Йом), балтійський торговий 

центр 179, 326—328, 581 
Йомсвікінґи 315, 581, 821 
Йон Лоптссон 458, 459 
Йон Молодший (Jöndenyngre), архієпис

коп з Нідароса 841

Йон. син Йонссона 580 
Йонак 309 
Йонг (Уппланд) 16 
Йонкьопінґський лей 379 
Йонссон Арнґрімур 911 
Йонссон Ґудні 870 
Йорґенсен А. Д. 569 
Йорґенсен Еллен 564, 566, 569—571, 573 
Йорґенсен Поль Іоанн 499, 846 
Йордан, історик 542, 545, 737, 784, 785, 

791,859—861 
Йордан, річка 75, 179, 255, 257, 261, 265,

283, 289, 530, 730 
Йорк 71, 232, 737 
Йоркшир 382
Йормунрекк (Єрманаріх) 169 
Йорсала, Йо реал а-борг (Єрусалим) 420, 

733
Йорсалаланд 179 
Йорун, мати Інґіфаста 822 
Йорун з Фельбру, жінка Інґіфаста 428 
Йорун з Фялл 431 
Йорунн 376 
Йосафата долина 730 
Йосиф Флавій (Йосиппон) 137, 859 
Йоти 105, 115, 251, 252, 255, 258/267, 

268, 796
Йотланд (Gôtland) 115,117, 118,179,267,

272, 354, 378, 507, 717, 819 
Йотунгейм (jQtunheimar), легендарна 

східноєвропейська країна 177, 179,
192, 766

к
Кабари (кавари), група хозарських 

племен 225 
Кавказ 11, 467, 472 
Кавказьке море 472 
Кавказький край 465 
Каґа, церковна парафія 399 
Каганат Русі 7, 99 
Кадлубек Вінцент 51, 52 
Каждан А. П. 748, 987. 989 
Казимир І 59 
Кайзер Рудольф 841, 946 
Кайруван 92. 93 
Калабрія 551 
Кале, місто 269
«Калевала», естонсько-карельський епос 

124
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Каллистов Д. П. 987
Каллистов Й. П. 744
Калузька область 453
Кальв Арнасон, норвезький ярл 325, 326
Кальдеаланд (Хальдея) 538
Кальмарсунд 383, 395
Кама, ріка 556
Камарґ (Camargue; Camaria) 231 
Каменецьке городище в пониззі Дніпра

176, 262, 785 
Кампанья 727 
Канал Святого Георга 552 
Кандалакська затока 552 
Канут VI 568 
Канш, річка 239 
Капе Мальє 728 
Капернаум/Птоламаїс 530 
Капернаум (Тель Гум) 729 
КапоадокІя 137, 541, 574 
Капуя 530, 727, 728 
Кар, член клану Гуннлейва 485 
Кара, епічна героїня 196 
Карамзін Микола Михайлович 158, 573, 

987
КараханІди, династія 138, 144, 149, 289,

476, 837
Карбю, церковна парафія Тебю 431, 432 
Кардост 70
Карелія (Кір'ялір/Кір'яланд) 548, 574 
Карі, син Отрюґґа 414, 415, 437, 445 
Карінтія 709
Карл, товариш Грані 69, 380, 387 
Карл Великий 40, 41, 46, 54, 74, 75, 97,

104, 105, 114, 173, 192, 199,211,212, 
230, 238, 239, 252, 270, 513, 514, 516, 
5 1 7 ,5 1 9 ,5 6 1 .7 3 7 ,7 8 0 .8 5 2  

Карл, ветсерґотландець 809 
Карл Лисий 793 
Карл Мартель 289 
Карл III 48 
Карлеві 794 
Карломан 48 
Кар(л)сІ 432
Каролінґи, королівська династія 38, 46, 

75, 93, 103, 123, 182, 230, 238, 271, 
505, 516, 549, 704, 708 

Карпати 253, 252 
Карпатська Україна 55 
Kapp, син Горсі 418 
Карский Є. Ф. 980
«Карта світу» («Mappa Mundi») 296, 523 
Карузм (Хйр<мм) 10, 420, 421

^  33 7-142

Карфаген 219 
Касоги (черкеси) 835 
«Каспийский свод сведений о восточной 

Европе» 833 
Каспійське море, Хвальшское море (Море 

Хвалисьское, Хваліси) 12, 464, 476, 
478, 479, 535, 536, 837, 838 

Каталонія (Гото-Аланія) 150 
К а т а р і  81, 836
Каупанґ, порт 352, 530, 712, 716 
Кау-Хусрав І 291 
Квади 544, 761
Кведлінбурзькі Аннали (Annales Quedlinbur- 

genses) 57 
Квеллер Дональд Е. 296 
Квенланд див. Фінляндія 
Квенланди, острови 553, 554 
Квентовік 239, 269, 271, 510 
КвентовІкський порт 239 
КвінтІй Куртій Руф 856 
Кедмон 112 
Кейпер Леопольд 753 
Кейсер Рудольф 493, 507 
Кельн 45, 529, 562, 564, 571, 723 
Кельти 104 
Кельти ірландські 103 
Кельти уельські 103 
Кембрідж 34. 36 
Кемпбелл Алістер 304, 305, 713 
КеннІнґ 302, 303 
Кеноґардія 9, 239 
Кент (Англія) 281 
Кентербері 321, 801 
Кенугард 547, 590 
Кербно, церковна парафія 480 
Керені Карл 107 
Кереш, річка 121 
Керч (Пантікапей) 299 
Керченський півострів 124 
Кетіль, батько ІиґІтори 418 
Кетіль, брат Гельїі 365, 366, 391 
Кетіль, син Торстейна 432 
Кетіль Теля 446
Кетільмунд, батько Бйорна 402, 436 
Кетільой, жінка Торстейна 433, 434 
Кетільой, жінка Ярлабанкі 430, 431 
Кетільфаст 396 
Кетлін Г. 740 
Юоформунт 725 
Києво-Новгородська Русь 228 
Києво-Печерський монастир 101, 452 
Києво-Печерський патерик 162,450—452,
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596» 828. 829, 980 

Київ 30. 33. 50. 55. 58. 68. 69. 71. 85. 89. 
97—101. 135. 136. 196. 198. 200. 202. 
205. 216. 228. 234. 239, 262. 410— 
412. 425. 453. 468. 473. 547. 548. 589. 
590. 769. 770—772. 835 

Київський літопис 195.197,198.446,453, 
596

Кипчаки (половці) 412, 413. 838
Киргизи 140
Китай 73, 145, 561
Китайські аннали 75
Китайська імперія 76. 78. 81. 82. 86. 140
Китайський Туркестан 149
Китайці 80. 81. 140. 146
Кияни 216
Кіїль Вільгельм 357
Кіліанстедтен. поселення 722
Кільбар 360 ,
Кіммерик 748
Кіммерійський Боспор (Керченська 

протока) 124. 125. 127, 224 
Кіммерійці 124 
Кімста 422 
Кінан Едвард 35 
Кінандер Раґнар 441 
Кіневульф, поет 266 
Кіпр 336, 530, 551, 728, 729 
Кірк’юбьо 360
Кір’ялакс (Йоанн Комнен) 817
Кітани 140
Юті 485
Клавдій II 542
Клавдій Клавус 508
Клакка Самссон 458
Клан Холодної Швеції 215
Клаузен 732
Клаусон Джерард 750
Клейбер Борис 411, 412
Клемунт, гора 725
Клепп, рід 365
Кліндт-Єнсен Оле 347
Клостер, церковна парафія 480
Клязьма 547
Кляиїторньїй С. Г. 978
«Книга Ахмеда ибн Фадлана» 809
«Книга ворожінь» («Іг£ ЬНір») 145
«Книга пророка Єремії» 271
«Книга пророка Ісаї» 271
«Книга Рудольфа» 518, 519
«Книга Скалагольта» 267

«Книга шляхів і країн» («KiUkb al-masélik;
wt*l- mamàlik») 46 

Книпович T. Н. 747, 987 
Кнуд Міккельсен, єпископ Виборзький

500
Кнуд III, король Данії 574 
Кнуд IV Святий, король Данії 563, 729 
Кнуд VI, король Данії 570 
Кнут Свейнссон Великий 183, 272, 303, 

305,324—326,370,373,374,378,379, 
382, 383, 421, 428, 444, 445,449, 450,
457, 508, 553, 567, 774, 821, 827, 865, 
868

Кнут Молодший (Лавард) 553, 563, 570 
Ковалівський А. П. 746, 981 
Ковель 387, 668
Козін Сергій Андрійович 156, 752, 988 
Койсу, річка 464
Кок Доротея (Kock Dorothea) 794, S\2  
Кокемекі, річка 505 
Колбац (Kolbacz) 564, 565, 569, 570 
Колінд 369
Колландська округа 371 
Коллауц Арнульв 549 
Коллін Ганс Самуель 495 
Коломан 50
Колонська латинська хроніка 298 
Колумб Христофор 93 
Колунд Крістіан 531, 722, 732, 857, 956, 

960
Коль, король Швеції 464 
Кольгасраґс 487 
Кольста 444 
Комнен Михайло 135 
Комніна Варвара 49 
Комосар'є 125 
Компостела 543 
Конгео, річка 731
Константин Багрянородний 53,60,67,69, 

95, 96, 366 
Константин Великий 256 
Константин (Кирило) 97, 98, 130 
Константин VII 204, 205 
Константин IX Мономах 465 
Константинополі 574, 583 
Константинополь (див. Стамбул, Цар* 

город) 8, 26. 31.34.39,45, 46, 59, 88, 
89,93,97—99,129,130,137,195,196,
199, 201, 205, 206, 218, 219, 222, 224, 
225, 227—229, 232—236, 290, 299, 
333, 336,387, 414, 425, 438, 449, 485, 
525, 530, 543, 549, 550, 583, 590, 665,



712, 728. 732. 733. 745. 769. 805. 807. 
818. 822. 825. 830, 860 

Копенгаген 35. 159, 160. 168, 557, 568, 
577, 753 

Коран 128 
Корея 83. 140 
Коринф 550
Кормак Егмундарсон, скальд 305,311,340 
Королівська бібліотека в Копенгагені 35, 

36, 753, 845 
Королівська бібліотека в Стокгольмі 35 
Королівське Товариство Старожитностей 

у Копенгагені 159—161 
«Королівський кодекс» («Codex Regius») 

168
«Королівські саги» 159 
«Коротка пісня про Сіґурда» («Sigurftadc- 

viöa inskamma») 170, 177, 895 
«Короткий опис» 545, 547 
«Корпус боспорських написів» 134, 748, 

975
Корсун А. І. 899 
Котвич В. 834 
Крака/Аслауг 223 
Краків 823
Краузе Вольфґанґ 357, 366
Кремона 39
Корфу 728
Коттон Роберт 713
Кочий Леон 164
Країна Жінок 710
Кривичі 94, 200, 215, 771
Крим 130, 206, 279
Кримська Ґотія 129
Кримський півострів 121, 125
Крисополь, місто 256
Крістіанія 493
Крістіанссон Ганс 808, 809
Крістіанстадський лен 370, 375
КрІстіна, дружина Мстислава 568
Крістофер II, король 566, 567
Кріт 551, 728, 862
Крок 364
Кроман Ерік 844
Кроче Б. 72
«Круг земний» («Heimskringla», «Гейме- 

крінґла») Сноррі Стурлуссона 87,172,
186,211. 275, 277,279, 282—284,287,
299, 308,317, 337, 398, 413, 423, 444,
446, 447, 450, 801, 815 

Кругликова И. T. 744, 988 
Крузе Фрідріх Карл Герман 160, 772

Покажчик
Круса 363
Круиі Бруно 60
Кубанський регіон 748
Кубань, річка 467
Кубійович Володимир 879
Кублай Хан (Кубілай) 156
Кубрат, хан 98, 129, 293
Кульбейн 416
Кума, річка 467
Куманський Кодекс 474
Кун Ганс 111, 113, 184, 897, 898
Куналанд 538
Кунігунда 59
Кунік Ернст (Аріст Арістович) 68, 161,

162, 775, 793, 860 
Куно, граф 59
Кура (Kur, Kura, Kurr), річка 466, 472 
Курди 291
Курландія 226, 309, 310, 385, 548, 574 
Кюлі, церковна парафія 374, 480 
Кюль Тігін 139, 143, 146, 834 
Кюльвінґ 422 
Кюльфінґаланд 541, 543 
Кюльфінґи 16, 543 
Кюркогорден 416 
К*яр 251

л
Лаврентіївський літопис 213, 822, 825, 

979, 980 
Лавров П. А. 979 
Ладога див. Альдейг’я 
Ла-Коруня 103 
Ла-Манш 74, 528
Ламберт із Герсфельда 42, 43, 55, 56
Ламбрев К. 745, 988
Ламіссіо 255
Ланґвот Свен 193, 194
Ланґанес 732
Ланґебек Й. 959
Ланґебек Якоб 570, 571, 578
Ланґеланд 717
Лангенфільдт 261
Ланґобардаланд (Langobaröaland), Ланґо- 

бардія 111, 332, 414 
Ланґобарди 104, 114, 115, 122, 169, 189,

190, 198, 211. 332, 398, 414, 416, 764 
«Ландафреді» 537, 538, 540, 545, 547 
Ландсберґ 732 
Лапландія 505

1027
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Лаппенберґ Іоаннес Мартін 233, 572 
Ларсон Лоуренс Марселлюс 946 
Ларуссон Маґнус Мар 502,-503 
Ларуссон Олафур 846 
Латакія 729
Латвія 10, 357, 385, 403, 548, 660, 667, 

668, 815 
Латеран 732 
Латинські літописи 12 
Лаубах, річка 511 
Лаушкин К. Д. 944 
Лев, цісар 770 
Лев Диякон 860 
Лев III, папа 518 
Леві-Стросс Клод 166 
Левісон ВІльгельм 60 
Левкон 1 126 
Левченко М. В. 778, 989 
Ледреборґ 499 
Лейв 1%, 307, 308 
Лейпшгськнй університет 870 
Лейр 779
Ле Кок Альберт фон 131 
Ленінград 163 
Леон VI 204 
Леопольд 42 
Лесінґська округа 481 
Лес’я 376
«Летописний сборник, именуемьій Патри- 

аршею или Никоновскою летописью» 
779, 980

«Летописньїй сборник, именуемьій Твер* 
скою летописью» 980 

«Летопись по Воскресенскому списку» 
980 

Леттланд 351 
Листвен 477 
Листвена 440 
Литаврин Г. Г. 989 
Литва 59 
Льіткин В. И. 888 
Литовсько-Польська держава 192 
Лихачов Д. С. 748, 775, 778, 805, 811, 

825, 828, 834—837, 860, 989 
Лібутій 47, 58 
Лівстейн 379, 393, 434 
Лівь 403 
Лідія 555, 864 
Лієстьол Аслак 407 
Лікнат 384—386, 406 
Лікнві 386 
Лікнрайв 385

Лілле Белт, протока 733
ЛІмфйорд 379
Ліндисфарн 103
ЛіндквІст Суне 457
Ліндсей Валлас Мартін 858, 860
Ліні 379, 380
Лінкьопінґ 488
Ліон (Lugdunum) 74, 75
Лісер 226
«Ліста норвезьких королів» 340 
«Літературна спадщина» 770 
Літлі, майстер 393, 402 
Літлтон Скотт К. 108, 109, 740 
«Літопис Руський» 775 
«Літописи Скалагольти» 579 
Літорій 254 
Літтлон 751, 761 
Ліуварден 35
Ліудпранд Кремовськнй 39, 45, 46
Ліфланд 403, 436, 548
Ліціній 256
Лові, варяг 393
Ловмянський Генрик 772
Лодборок 199
Лодгатт 306
Локі 150, 316
Локер, король 226
Лолланд, острів 215, 360, 362, 364, 367,

372, 435, 499, 565, 717 
Ломбардія (Лумбардаланд) 550,551,556, 

724,733
Ломоносов Михайло Васильович 68 
Лондон 34, 370, 373, 382, 713, 750, 794, 

801
Лондонський університет 812 
Лопарі 177, 311, 340, 341, 421, 798 
Лопт 314, 316
Лора (Глора), дружина Лорікуса 692 
Лоренсен Маркус 566, 569 
ЛорІді, син Трора і Сіф 692 
ЛорІкус, герцог 692 
Лоррен 46—48 
Лот Агнете 35, 557
Лота Кнут (Лотакнут, Лотене Кнут), 

король Данії 183, 184, 193, 194, 198, 
199,209,210,213—216,236,573,590, 
774

ЛотарІнґІя 46
Лотброкі (Раґнарр), син Сіварда Рінґа, 

король 567 
Луара 103, 182, 220 
Лотрок, король Данії 220
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Лувейн 182, 193 
Луві, майстер 488 
Луґдун (Ліон) 40 
Луд 538. 858 
Лузітанія 535
Лукан (Marcus Annaeus Lucanus) 51 
Лукка 529, 725
Лукман Нільс Клаузен 115, 255,256, 742 
Лумбер, юрист 353, 841 
Луна (Луні, Італія) 103, 220, 231, 234, 

529, 724, 857 
Лунд, архиєпископство 336, 564 ’
Лунд, місто 119, 506, 553, 562—564, 567, 

571, 572 
Лунд Андреас Сунессон 499 
Лунда, церковна парафія 436 
Лундбю, церковна парафія Маркім 432,

481
Лундський собор 571 
Лутичі/вільці 775 
Львів 33, 760
«Львівський літопис* 979, 980 
Льогрін, озеро 696, 697 
Льодьосе, місто 506 
Льоннокер 380 
Льюїс Джеффрі 143 
Льют 418
Любек 93, 528, 529, 731 
Любеч-на-Дніпрі 769 
Люблинская А. Д. 879 
Лювен 103 
Людґер, місіонер 852 
Людовик 1 Побожний (Благочестивий) 38, 

69, 227 
Людовік III 48 
Людовік IV Дитята 48 
Людовік Німецький 41, 48 
«Людська обитель* («Mannheimar») 299 
Люнебург 187, 529, 731 
Люнітська округа 370 
Люрскоґсгейдр 581 
Люфотенські острови 407 
Лябуда Ґерард 164, 263, 711. 713, 782, 

783, 805, 807, 912, 917 
Ляхи 216, 341, 775 
Лященко Аркадій І. 162, 894, 989

м
Маас, ріка 75, 239 
Магаун Френціс 36

33+Tjj 7-142

Магдебург 51, 89
Магмуд аль-Кашгарі, див. Кашґарі 146 
Магмуд ібн-Себюк-Тіґін 476 
Маґі, син Моді 692 
Маґнус, лицар 517
Маґнус Гаконарсон Законодавець 491, 

494, 507, 508, 848 
Маґнус Олавссон Добрий 323, 325, 326, 

328, 329,331, 333, 341, 342, 409, 501, 
581, 802, 841 

Маґнус Торгальссон, священик 580 
Маґнус VI Єрікссон, король Швеції 492, 

4%. 574 
Маґнуссон Арні 168
Маґнуссон Фіннур (Маґнусен Фінн) 160 
Маґоґ (Маґок) (біблійний), правитель 

Великої Швеції 539—542, 547 
Маґоун Ф. 857 
Мадай 539—541 
Мадяри 77
Майдої, фракійський народ 542 
Маймун бен Агмад 465, 833 
Майнц 47, 56. 227. 239. 529. 577, 722, 

723
Майсснер Рудольф 507, 848, 946
Майяфарікін 99
Мазовшани 775
Макаев Є. А. 811,902, 942
аль-Макдісі 475
Македоні 535
Македонія 125, 413, 749, 862 
Македонська династія 99 
Максимін, римський імператор 122 
Мала Азія 51, 135, 287, 288, 524, 531,

554, 555 
Мала Сутра, місцевість 725 
Мала Швеція 553 
Малеин А. И. 894 
Малов C. Е. 750. 835. 978 
Мальмегуський лен 370—372 
Мальста 16. 380 
Мальмьогус. повіт 363. 369 
Маммен, стиль рун 347 
Ма'иун II ібн-Ма’мун 476 
аль-Ма’мун 127, 128 
Ма'мун ібн-Мугаммед 476 
Мангейм, назва частини Швеції 699 
Мангишлак, порт 836 
Манзикерт 289
Ман Кишлаг (Сіяг-Куг) 476, 479 
Манні з Тюстберґи 481 
Манні із Сьодерманланду 396



1030 Покажчик
Мансур бен Маймун, емір Бабу 465, 466, 

471, 472 
Маньчжури 156 
Марбод, єипскоп 957, 958 
аль-Марвазі ЗО 
Маре Нострум 262 
Марешул, ріка 121 
Марібо, повіт 364 
Маркварт Йозеф 70 
Маркімс, округа 484 
Маркімська церковна парафія 428 
Маркланд (Ньюфаундленд) 863 
Маркомани, давньогерманський народ

544, 761
Маркус Скеґґянсон 272, 273, 307, 336,

341, 805—807 
Мармурове море 125, 233 
Маробода, маркоманська держава 117 
Марокко 103 
Марсель 92, 93
Мартін (Турський), єпископ 550,724, 727 
Маскат 470
Мас‘уд, ісламський султан з династії Газна- 

відів 476, 478 
аль-Мас’уді 199, 229, 768 
Марс 257, 524 
Марсефельд, місто 529 
Мартіан Капелла 534, 535 
Марху, ріка 263 
Мархфельд, місто 263 
Мас4уд, султан 479
Матільда, дочка короля ругів Юліусклодія 

58
Матра, гори 264 
Матрей 732 
Матузова В. И. 63 
Махновець Л. 775 
Медведев А. Ф. 942
Мезія (Германія як частина Скіфії) 51, 

191, 860 
Меідіаланд 538 
Мейленд Фредерік Вільям 31 
Мейльбю 364 
Мейнінґен 529, 731 
МейнланГсборґ (Мілано) 550 
Мейссен, місто 709
Мелар, озеро 282, 435, 461, 479, 480,482, 

483, 505 
Мелдон, місто 305 
Мелетинский Е. М. 900, 902, 915 
Мелітена 228
Мелоун Кемп 174, 187— 189, 191, 255,

719, 762—764, 781, 782, 917, 922 
Мельникова Олена Олександрівна 53,

163, 418, 447, 473, 659, 758, 808, 81б! 
818, 830, 862, 865, 934, 942, 955, 956, 
960, 961 

Мельничук О. С. 886 
Мельріпдтадт 731
Мен, острів 359, 360, 365, 499, 565, 819 
Менандр 133 
Менські руни 665 
Менхен-Гельфен O tto 264, 265 
Меоти'125
Меотійське болото 536, 860 
Меотіс 288, 293 
Мера (Мьоре) 449 
Мерібо, повіт 364 
Мерінги 355 
Меркурій 87, 349, 524 
Меровінґи 169, 760
Мерсія, англосаксонська провінція в 

Англії 104 
Мертве море 730, 957 
Мерчальф, правитель Гундініів 189 
Месопотамія 73, 80, 132, 539, 859 
Мессеній 255 
Мефодій 97, 130 
Михаїл Калафат, імператор 332 
Меиіко, польський король 59 
Мещерський Н. А. 137, 749, 979 
Мєховіта 451 
Микола, єпископ 728 
Миллер Всеволод 888 
Мисія (Меосія) 542 
Мис- Хелидонія 728 
Михаїл III 228 
Мишанич Олекса 4, 27 
Міддельсомська округа 369 
Мідія (Media) 526
МіклаГард див. Константинополь, Цар- 

город 
Мілан 724 
Мілет 125
Мільдеборґ, фортеця 868 
Мінден 529, 722
Мінорський В. Ф. 36, 128, 464, 465, 467,

473, 833, 834, 990 
Мінськ 453
Мінучігр Ібн Язид, шарваншах 466, 472 
Міра, місто 728 
Мірґінґи (Myrgingas) 764 
Міріквідуй, ліс 263 
Мірквафйорд 186
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Містіві/Містівоя 362 
Мітра 109. 122. 142. 143. 147. 300 
Мітридат VI Євпатор 127 
«Мова поезії скальдів* («Sk&ldskapafmAI*) 

172. 173. 178, 267 
Моді, син Вінґенера 692 
Моезійська область 542, 543 
Мозель 40, 88 
Молодші Скйолдунґи 211 
Мольп 731 
Мольфетта 728 
Моммсен Теодор 289 
Монастир в Елі 437 
Монастир в Есромі 564 
Монастир в Мунка-Твера 528 
Монастир Мера Валліс 564 
Монастир Модрувелліра 579 
Монастир св. Альбана 47 
Монастир св. Галла 113 
Монастир св. Дені 50 
Монастир св. Жіля 50 
Монастир св. Марії у Евесгемі 563 
Монастир св. Мартіна 47 
Монастир у Нестведі 569 
Монастир Св. Трійці 564 
Монголи 75, 81. 85, 86. 123, 156 
Монголія 75, 76, 78, 80, 81, 85, 86. 131.

139, 153. 262 
Монополі 728 
Монте Гарґано 7
Монтекассіно, монастир в Монтекассіно 

550, 725, 727 
Монтемаріо 725 
Моравія 97, 708, 709 
Моравська місія 7, 97 
Моравчик Дюла 744 
Морамар (Муром) 547 
Москва 157 
Московити 192
«Московский летописньїй свод конца XV 

века* 980 
Московська область 453 
Московський літопис 824, 825, 979 
Мосох (Мешех), Масок (Масох) 539— 

541
Мошин Володимир 70, 737, 748, 990 
Мстислав Володимирович 135, 136, 440,

441, 449, 450, 467, 468, 477, 834 
Мстислав-Гаральд Мономахович 563,568 
Мунбард, Ліґурійські Аппеніни 724 
Мунан 454
Мундіо (перевал Великий Сен-Бернар) 551

Мункатверський монастир 524
Мунон (Меннон) 691
Мунх Петер Андрес 160, 493, 507. 578.

841, 946 
Муром 861
Мурсія, місцевість в Іспанії 231 
Myca бен Фадл (емір Арр*ну) 466, 469, 

470, 472 
Мус-Ґеа 396
Мусульманський Схід (Serkland) 341 
Му’тазіла 128
Мух Рудольф 253, 255, 261. 263—265
Мьоллер Г. 239
Мьон. острів 338, 383, 418
Мьоре 361. 374, 720
Мюлленгоф Карл 899
Мюллер Ґергард Фрідріх 68, 737
Мюллер Петер Еразмус 254
Мюллер Ф. В. К. 131
Мюльгаузен 731
Мюнеджім-баші див. Агмад бен Лутфул- 

лаг
Мюннерштадт 731 
Мюнстер, єпархія 516 
Мюнхен 35
Мюрквід/Mytkviôr 247, 259 261, 262 
Мюссе (Musset) Люсьєн 818

н
Наблус, місто 729 
Нагор 539 
Наделяев В. М. 885 
Назаренко О. В. 44, 53, 60 
Наґасена 133 
Назарет 729
«Найкоротший опис* 545 
Нарбонна 103
Насонов А. Н. 748, 816, 817, 825, 979,

990 
Наута К. 852 
Небі див. Гнев 
Нева 89, 94, 556. 557 
Недков Борис 774, 982 
Недре Альстад 411 
Нейштадт 731
Неккел Ґустав 798, 897, 899 
Некор 103
Ненаситець, поріг 366, 367, 412 
Ненній 285
«Непоправна втрата свого сина* («Sona-
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Іоггек») 312 
Нерев, Неревський квартал (кінець) у 

Новгороді Великому 359 
Нерід Старий 375 
Нерке 378, 660
Нерман Бірґер 15, 16, 253, 254 
Несбйорн, член клану Кюльвінгів 422 
«Нестор», літопис Нестора 158, 160 
Нетеборг 824 
Нижня Австрія 47 
Ніколай І, папа 97
Никонівський літопис 234, 477, 837, 979 
Никон Тмутороканський 135 
Нід, річка 847
Нідаросс (Тронгейм). місто 505, 506, 562, 

847 
Нідгад 112 
Нідерланди 74 
Ніднер Фелікс 287, 798 
Нідунґ Г’ялландасон із Суздалі 313 
Нієнсбурґ 722 
Нікетас Хоніат 413 
Нікея 130, 525, 542 
Ніколас, абат 731 
Нікомедея 525 
Нікополь 262
Ніколаус (Нільс), король 572 
Нікулас Берґссон (Берґторссон Галлб’яр- 

нарсон), ісландський абат 527—529, 
536, 550, 554—556 

Ніл (Геон) 554, 555 
Нільс, король Данії 567 
Нільсен Герлуф 571, 867 
Нільсен Карл Мартін 810, 845 
Нільсон 843 
Німецька імперія 536 
Німеччина (Саксланд) 40,45, 51,253,387, 

507, 529, 530, 551, 570, 576, 704, 705, 
732, 733 

Німфей 125 
Німці 131
Ніфлунґи, епічні франки 110, 115, 179 
Ніш, місце битви 542 
Ноатун, «місце кораблів»; Фіннсбурґ 179, 

219
Нова Англія 72
Новгород див. Великий Новгород 
Новгородська Русь (Garöar) 270,340, 341, 

475, 574 
Новгородське море 427 
Новгородський Перший Літопис 299, 

770—772, 816, 817, 835, 979

Новгородський Четвертий Літопис 822,
824, 825, 979. 980 

Новгородський П'ятий Літопис 824, 979, 
980

Новгород-Софіївські зводи (Поліхрон 
середини XV ст.) 437, 822, 825 

Новгородці 216, 437 
«Новий Завіт» 829 
Новоросійський університет 387 
Ной 536—538, 547, 858 
Норвегія 11, 103, 105, 118, 120, 197, 243, 

272—274, 280, 281,304,307, 310,311, 
313,321—323,326,338,351,352,357, 
359,360—362, 367,374,377,379,400, 
421,444, 447—450,452, 463, 491,493, 
494, 506, 541, 550, 552, 562, 574, 578, 
597, 659,699, 704, 705, 711, 716, 722, 
723, 729, 732, 733, 743, 767, 783, 810, 
815, 816, 820, 829, 846, 957 

Норвежці 103, 304, 340, 421 
Норвезьке королівство 508 
Норвезький звод 407 
Норвезькі руни 665—667 
Нордалбінґи 764 
Норден Артур 352, 353 
Норди (скандинави) 179, 281, 296 
Нореґ 179
Нормандія 103, 118, 194, 215, 233, 290,

296, 528, 564, 739 
Нормандське королівство 212 
Нормани 67—70, 96, 102, 104, 112, 188,

194, 290, 291, 296, 852 
Норманісти 7, 68 
Норрбо, округа 402 
Норрсунда, церковна парафія 383, 423 
Норслунда 422 
Нортумбрія 103, 113, 183 
Нотр-Дам, школа 272 
Нурбуська округа 481 
Нурен Адольф 409 
Ну та Класс 515
Ньйорд, давносканд. бог; разом з Фрей* 

ром — один з божественних близнят; 
трансформований в героя Ґадінґа 147,
218, 219, 282, 698—701 

Ньйорд Ґьондулів (Рьоґнвальд) 326 
Ньорстебьо 376 
НюкЗбЗ 
Нюрнберг 89 
Н’ял 274
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О
Об, ріка 90 
♦Обереги» 27 
Обитель св. Максіміна 47 
«Обманювання Ґюльві» 172, 173,178,280, 

288, 905
Ободрити, територіальне об'єднання і 

королівство вендів 177, 362, 563 
Оболенський Димитрій 53 
Обри 130 
Обтгора 285
Огтере (Отере) 13, 15, 161, 523, 527, 530,

708, 711, 713—715, 719, 878, 962 
Оґузи (тюрки) 467, 476—479, 836, 838 
Оґузи Ябґу, держава 475 
Оддавери, клан 272 
Оддернес 375
Одд Кікіиаскальд, скальд 306, 329, 807 
Одд Монах Мудрий 457, 458 
Одді, школа в ОлдаверЧ 459 
Оддлауг 416
Оденсала, церковна парафія 422 
Оденесей (Оденсе), Данія 553, 563 
Одеський археологічний музей 387 
Одін (Водан; Ґаут, Ґауті, Ґерґаут; бог 

Германської військової верхівки та 
торговців з клану асів; давній пра
витель Швеції) 8, 79, 87, 109,111, 112, 
115, 143, 147, 150, 151, 154, 155, 157,
171, 172, 178, 181, 189, 216, 224, 225,
241, 243, 246, 257,263, 268—271,275, 
277—282, 285, 286, 288, 289—295,
300, 302, 312, 314, 317, 327, 339, 343,
348, 524, 539, 542, 550, 691, 693, §94,
696—705, 789, 796, 821 

Одінсей (Оденсе), місто на острові Фюнен 
282

Одін-сей (Острів Одіна) 695, 696 
«Одісссея* 124
Одоакер, германський король Італії 190
Одотей, правитель остроГотів 256
Од Тенгрі 147
Ойвінд 486
Ока 89, 94, 216, 295
Оксенфурт 731
Окерблад Йоганн Давід 387
Окерс, округа 480
Оксфорд 34, 420
Олав, епічний король 182—184, 193, 197, 

212, 318, 371, 428, 467 
Олав, син Готріка 767

Олав, син Трюдріка 415, 418 
Олав з Вестерйотланду 401, 424 
Олав Святий Гаральдссон 119, 270, 273, 

305,306,320—326,331,333,339,341.
373, 375, 379, 400, 409, 413, 444, 447, 
448, 450, 452, 459, 460, 464, 494, 506,
507, 552, 562, 581, 799, 801, 824 

Олав Скаутконунґ, король Уппсали 198,
273, 321, 323, 449, 456, 457, 460, 464 

Олав Трондгеймський, єпископ 957 
Олав Трюґґвасон, король Норвегії 305, 

318—320, 339, 341,371, 448, 449,581, 
847, 993

Оланд/Агвенанмаа 399—401, 660 
Оландський архіпелаг 401 
Олборґ, порт 407, 528, 529 
Олег/Гельґі, Олег Віщий, Великий князь 

Русі, руський конунг варягів 8, 25,26, 
85, 193—196, 199, 200, 204—208, 
213—215, 217, 236, 590, 769—772 

Олег Святославич, князь Чернігівський і 
Тмутороканський 136, 137, 298 

Олейв Льйотольвссон 365 
Олійник Юрій 4 
Олімп 550 
Оллер 224
Олсон Еміль 830, 831, 837 
Ольборг, повіт 363, 368, 373, 722, 731 
Ольві 374
Ольов, дочка Такі 246 
Ольріх Аксель 896 
Ольсен Маґнус 813, 818, 932 
Онгентеов шведський, герой «Беовульфа» 

255
Онежське озеро 195
Онем з Бара стаді 428, 432, 822
Оногури=булгари 588
Онсєнська округа 372
Оорифан, адмірал 228
Опланд 155, 361, 362
Опландська область 376, 410, 411, 492
Оранский И. М. 888
Орвар-Одд, норвезький король 244, 249
Оргу, повіт 369, 371, 372
Оргус, місто 329, 362, 371, 372
Ордерік Віталіс 58
Орд-лаф 238
Ордос 81
Оріль, річка 263
Оркестра, Семінґґундрська округа 432 
Оркнейські острови 103, 104, 326, 716, 

803
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Оркнея 507 
Орлагемунде 59 
Орм, батько Сіґрід 443, 444 
Орм, вестманландець 483 
Орм Старий 375
Орм, ярл в Упльонді 446, 450, 481, 826 
Орман 50
Ормар, епічний герой 246, 247, 251, 255, 

256, 258, 782 
Ормейр, уппландець 415, 825 
Орміка 399
Ормульв, брат Фрейґейра 415, 435, 439, 

825
Орос, річка 329 
Орс, округа 363, 368 
Оросій Павло, теолог 381, 706—708, 

711—713, 719, 782 
Ортеґа-і-Ґассет Хосе 73, 221 
Ортліб із Цвіфальтена 49 
Орхон 262
Орхуський університет 759 
Ос, округа 809 
Осеберґ 352 
Осетини 124 
Осло 711
Ослофйорд 447, 530 
Османська імперія 86 
Осмунд 437, 823, 824 
Оснікінн з Окерсу 480, 483 
♦Остання пісня Г’ялмара* 243, 248 
Остерґотланд 809 
Остерроде 731
Остроґард (Русь-Новгородська Русь) 271 
Остроґот, король 261 
Остроґоти (грейтунґи, амали) 105, 169, 

190,254, 256, 265—267, 284,355,542, 
543, 740

Остромир, правитель Новгорода 437, 438,
825

♦Остромирове євангеліє* 438 
Осундська округа 480, 483, 839 
Ост-Фрисланд (Німеччина) 853 
Отам із Стерінґе 481 
Отінкур 362, 363 
Отрюпґ із Уппланду 398, 415, 416 
Оттар Чорний, скальд 306, 324, 385 
Оттон І, німецький імператор 47, 55, 737 
Оттон II, німецький імператор 96, 314, 

366, 797
Оттон IV, німецький імператор 51 
Оттон Віттельсбахський, герцог Бавар-

ський 551 
Оттон Фрейзінгенський 50 
Отунський Гонорій 958, 959 
Офейґ 379, 380
Оффа, король Мерсії 104, 173, 265, 764 
Офура (Ейфура) 248

п
Павія 114, 529, 724 
Павло, апостол 51 
Павло Диякон 210, 211, 255 
Падерборн, місто 529, 722 
Пактол, річка 555
Пал Йонссон Скалагольтський, єпископ 

855, 856 
Палермо 299 
Палестина 530, 574, 689 
Палтеск’я див. Полоцьк 
♦Памятники древнерусской письмен

но сти* 835 
Паннонія 51, 54, 77, 114, 190, 550 
Пантенкірхен 732
Пантікапей, давня грецька колонія, нині 

Керч 125, 134, 748 
Пантікапей, цар 126, 133, 134 
Папський Інститут дослідження середньо

віччя в Торонто 36 
Париж 34, 52, 119, 230, 272, 287, 528, 

566, 575 
Парнас 137 
Партар 321 
Парфія 524 
Парфяни 39, 538 
Пархоменко В. 996 
Пасічник Уляна 36 
Паскел II, папа 729
Пассау (римськ. Castra Batava) 40, 41, 

48, 57 
Пауелл Ф. Йорк 315 
Паулі Рейнольд 713 
Пафос, місто 728
Пашуто В. Т. 32, 69, 759, 828, 991 
Певтінгерова таблиця 529 
Пеі-лоу-куан 85 
Пейпус, острів 438 
Пелеґ 858
Пелопоннеська війна 126 
Пеллат Чарльз 745 
Пелліот Пол 131 
Пергам 125, 126
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«Перелік Інґлінґів» 308 
«Перелік метричних розмірів» («Héttotal»)

172, 173, 178 
«Перелік [ярлів] Галоґаланду» 317 
Переяславль 202, 769 
Перісад 126 
Перси 130, 227 
Персідія (Персідіаланд) 538 
Персія 289 
Перун 204
«Перша Пісня про Гельґі Вбивцю Гундін- 

ґа» («Перша Пісня про Гельґі Гундінґс- 
бані*) 171, 176, 177, 181. 185, 895 

«Перша Пісня про Гудрун» («Giidrunark- 
vida І») 170, 176, 895 

Перший Вселенський собор 130 
Перший Новгородський літопис 199, 410 
Перший Хрестовий похід 290 
Петерсен Карл Ніколай Генрі 278 
Петерсен Нільс 955 
Петро, вірменин 502 
Петросян А. А. 894 
Петрус Коместор 576 
Пецінаські рівнини 818 
Печеніги 100, 413, 468, 838 
Печінавеллір. битва 413 
«Печерський звод» 199. 204,206, 770, 771 
Печерський монастир Богородиці 450,

451, 453 
Південна Галлія 543 
Південна Германія 536 
Південна Ісландія 579 
Південна Русь 100 
Південна Україна 262 
Південна Франція 50, 88 
Південна Швеція 563 
Південна Ютландія (Ютланд) 268, 351, 

358,359,366,369,530, 660—662,667,
711. 717, 719 

Південний Трьонделаґ 351, 360, 361 
Південно-Західна Фінляндія 398 
Південно-Західна Швеція 103 
Південно-Східна Європа 294 
Північна Атлантика 400 
Північна Африка 92, 93, 102, 122, 804, 

807
Північна Британія 807 
Північна Германія (Німеччина) 44, 383, 

536
Північна Двіна (Віна) 89, 179, 310—312.

314, 339, 340, 508, 556, 712 
Північна Європа 12, 75, 83, 190, 199, 269,

281, 311, 505. 511, 512. 515. 530. 533, 
551

Північна Індія (Ґандара) 131 
Північна Ісландія 579, 580 
Північна Італія 57 
Північна Франція 528 
Північна Ютландія (Ютланд) 351, 358, 

359, 363, 364 , 368, 371—373, 407, 
660—662. 809 

Північне море 74, 102, 234, 271, 551 
Північний Кавказ 70, 293, 467, 477 
Північний Китай 85, 86 
Північний Мерр 450 
Північний Пакистан 131 
Північний Трьонделаґ 360 
Північно-Західний Китай 131 
Північно-Західна Грузія 130 
Північно-Осарпська церковна парафія 401 
Північно-Східна Європа 95, 124, 311. 404 
«Підбурювання Гудрун» 170, 175,176, 896 
«Підбурювання Старкада» 896 
Піза 103, 231, 529, 725 
Піккійо Рікардо 35 
Пільгордс 10, 366, 383, 412, 424 
Піппін (Пепін) Молодший 240 
Піппінґ Гуґо 385 
Пірейський лев 660, 665 
Піренеї 90. 114, 219, 532 
Піренн Анрі 29 
Пірей (Порто Леоне) 387, 819 
«Пісня про Гакона» 317 
«Пісня про Гільдебранда» 168 
«Пісня про Ґротті» 177 
«Пісня про Старкада» 171 
«Пісня про Трюма» 177 
«Пісня Гамдіра» 896
«Пісня Гільдебранда» (Hildebrandslied) 

111

Пісня «Kśruljod» 196
«Пісня про Атлі» («Atlakvida») 116, 169,

176, 177, 259, 895, 899
«Пісня про Віланда (Вйолунда)» 116, 176,

177, 895. 899
«Пісня про Гарбарда» 172, 895 
«Пісня про Гельґі син Гйорварда» 177,

181, 185, 895 
«Пісня про Гімюра» («Hymiskvida») 172 
«Пісня про Гльода» 192 
«Пісня про Гротті» («Gróttasgngr») 170, 

8%
«Пісня про Гюміра» 177, 895
«Пісня про Гюндлю» («Hyndlulióó») 170,
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176, 177. 188. 197. 896 
«Пісня про Інґ'яльда» (Ingjaldr») 171. 896 
«Пісня про Нібелунгів» («Nibelungenlied») 

57. 114. 122. 186. 191 
«Пісня про Pira» («Rigsl>ula») 170, 176,

260, 282, 896, 899 
«Пісня про синів Раґнара» («Ragnarssona 

|>ittr») 223 
♦Пісня про Трюма» («frymskviòa») 172, 

895
Платонов С. 994
♦Плач Оддрун* («Oddrünaigrfr») 170,176, 

895
Плезя Мар'ян 50 
Плетнева С. А. 991 
Плі ній 264
По (Падус) 89, 556, 724 
♦Повість временних літ» (♦Повість мину

лих літ») 26, 30. 195, 199, 200, 204, 
205,208, 212—216,229, 236, 438,441,
442, 446, 447, 467, 587, 589, 590, 596, 
748, 769—772, 775, 778, 779, 828, 
834—838, 855, 860, 979, 980 

Погодін Михайло Петрович 160, 754,829,
991

Погребова H. Н. 785 
Поґґібонсі, місто 725 
Поезія скальдів 7, 9 
♦Поездки скандинавов в Белое море» 757 
♦Поетична Едда» 8, 161, 181, 191, 219, 

248, 251, 339, 423, 764, 802, 807, 895, 
897, 898 

Полен 549
♦Поїздка Брюнгільд до пекла» («Helreiö 

Brynhildar») 170, 175, 177, 895 
♦Поїздка Скірніра» 177 
Полное собрание русских летописей 

(ПСРЛ) 979, 980 
Половецький (Кипчацький/Куманський) 

степ 297
Половці/кипчаки 39, 85, 262, 452 
Половці (кумани) 396, 412, 413 
Полонія 574
Полоцьк (Палтеск’я) 94, 195, 198, 200, 

204, 214, 216, 234—236,339, 547,548,
590, 769, 807 

Польща (Пуліналанд) 50, 51, 59,164, 224, 
514, 548, 549 

Поляки 216, 333, 341, 342, 542, 775, 805 
Поляни 200, 769, 771, 775 
Померанія 574, 868 
Померанське узбережжя 765

♦Поминальна поема» («Erfidrńpa») 303 
Поморяни 775 
Пон-Сен-Мартен 724 
Понт 134, 860
Попов Микита Іванович 68, 737 
Порто Гискардо 728
♦Поселення на Дніпрі» (DanparstaOir) 192 
♦Посольство до константинопольського 

імператора Никифора Фоки» (Legatio 
ad imperatorem Constantinopolitanum 
Nicephorum Phorum) 45 

♦Походження Ланґобардів» (♦Origo gentis 
Langobardorum») 285 

♦Похоронна пісня Г'ялмара» 911 
♦Пра-Біблія» 542 
Прага 89
♦Привілеї» Карла Великого 853 
Прип'ять 712 
Приселков М. Д. 748, 991 
Пріам 288, 789, 691 
Пріцак Ірина 36 
Пріцак Ніна 36
Пріцак Омелян 7, 27, 37, 67, 69, 835 
♦Пробудження Анґантюра» 243, 244, 911 
Прованс 50, 74, 529, 731 
♦Про властивості речей* («De ргоргіе- 

tatibus rerum») 51 
♦Прозова Едда» 36, 277, 280, 789 
Прокопій, візантійський історик 115 
♦Пролог» до ♦Видіння Ґюльві» 288 
♦Пролог» до «Едди» Сноррі 172,177, 178,

267, 280, 281, 286, 288, 295, 296 
Прометей 861
♦Промова Атлі» (Atlamśl) 169 
♦Промова Альвіса» («Ałvfssmśl») 171, 895 
♦Промова Б'яркі» («Bjarkamłl») 171, 896 
♦Промова Вафтрудніра» 171, 267, 895 
♦Промова Високого» («Hśvamśl») 171,895 
♦Промова Гамдіра» 175, 176, 899 
♦Промова Грімніра» («Grimnisniśl») 171, 

175-177, 895 
«Промова Реґіна» 170, 176, 895 
«Промова Сіґрдріви» 170, 895 
«Промова Скірніра» («Słcimismil») 171,

895 •
«Промова Фафніра» 170, 895 
«Про назву «Русь» у німецьких джерелах» 

53
Пропонтида 224 
Пропп В. Я. 767, 894 
«Пророцтво Ґріпіра» («Gripisspi») 170, 

175, 895
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Протобулґари 293 
Прудениій 231 
Пруссія 214, 548, 574 
Прусська Державна Бібліотека 564 
Прюмерс (Ргіітеге) Роджеро 866 
Псалтир 130
Псевдо-Абдій Вавилонський 525, 526 
Псевдо-Арістей 133 
Псевдо-Дарес Фригійський 288 
Псевдо-Захарія Ритор 69, 70 
Псевдо-Фредеґар (Фредеґар II) Схоластик

287, 289, 296 
Псков 453
Псковская первая летопись 980 
Птоломея 729 
Птоломей 263, 264, 508 
Птоломей II, правитель Єгипту 133 
Пуату 220, 327 
Пуатьє 46, 90
Пуль (Апулія, Пулія, Пульсланд) 550,727, 

728, 730 
Пустеля Гобі 75 
Путилов Б. Н. 767, 894 
Пфальц 38
П’ятий Вселенський Собор (Другий Собор 

у Константинополі) 578 
П'яченца 529, 724, 729

Р

Равенна 27 
Равесталанд 548
Равн Карл Хрістіан 159— 162, 367, 388,

531, 578, 753, 908, 955, 958 
Раґна, жінка Свейна 445 
Раґнар Лотброк, король вікінгів 464, 569, 

723
Раґнар, син Раґнґільд 409, 460, 462, 463 
Раґнар Шкіряні Штани, вікінґ 183, 186,

193,211, 212,220,221—223, 226,227, 
230, 232, 235, 342 

Раґнари 230 
Раґнборґ 445
Рагнгільд, жінка норвезького короля 

Емунда 358, 359, 408, 449, 454, 461,
464, 832

Раґнвальд, син Інґвара 414,429—431, 822 
Раґнгільда, дочка Гакона Могутнього 446 
Раґнільда, дочка Маґнуса Доброго 454 
Раґгфаст, син Сіґфаста 428, 484, 840 
Раґнфрід, мати Бйорна 402, 436

Раґнфрід з Гаґа 431 
Раґнфрід 428 
Раґнфрьод Ейрікссон 797 
Раданіти 91—93, 97 
Радим 216
Радимичі 200, 216, 771, 775 
Радульф Ніґер 565
«Радянська енциклопедія історії України*

785, 880
Радянський Союз 163, 596, 660, 667 
Ральф Франц 114 
Рамстед Г. Й. 978 
Рамсунд 444
Рандерський повіт 364, 369, 809 
Раніш Вільгельм 896 
Ранрікі 494
Ранке Леопольд фон 72 
Ратульв 356 
Раудоникас В. И. 944 
Рафнунґ-Тові 358 
Раффельштеттен 48 
Рваний камінь 366, 367 
Ревеле (Ревалір/Реваланд) 548, 574 
Регіно 47
Реґенсбурґ 41, 89, 97, 708, 709 
Регінальд з династії Ґорма 194 
Редбад Сперечливий, король 513 
Редбарські фризи 510 
Редвеґська округа 401, 416, 481 
Редгер 250
Рейдґоталанд(ІШ^оіаІаікІ) 9,12,16,179,

191, 245, 246, 261, 262, 265, 267, 268,
282, 308, 549, 590, 695, 696 

Рейк'явік 35, 168, 960 
Рейк'янес 732
Рейн (Рін) 40, 75, 88, 89, 92, 114, 176,

182, 220, 269, 288, 339, 529, 551, 555, 
707—709, 723 

Рейнер Лотброкі, король 573 
Рейнланд 45, 52, 190, 253 
Рейнська область 45, 52 
Рейнські бурґунди 169 
Рейнсько-Дунайський кордон 74 
Рем 143
Рерік (Балтійська імперія, зруйнована 

данцем Годфредом) 93, 193 
Рерір, син Сіґі 269, 695 
Ресеніус П. І. 577 
Реу 539, 858 
Реформація 131
Рибаков Б. О. 69, 411, 942, 983 
Рига 92
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Ридзевська Олена Олександрівна 163, 

758. 794. 796, 798. 829. 865, 934. 971, 
982, 993 

Ризька затока 234, 402, 403 
Рим (Ромаборґ) 7 5 ,9 7 ,119,129,378. 516, 

518, 519, 523, 527—530. 535. 550,551, 
564, 722—724, 726—728, 731—733 

Рим (Ватикан) 437, 438, 497, 823 
Римляни 74, 115, 147, 288, 543, 544 
Римська Африка 219 
Римська Галлія 74
Римська імперія (Рим) 40, 73, 74, 78, 81, 

82, 91, 100, 104, 132, 137, 190. 191, 
219, 220, 266, 288, 298, 514, 542, 549, 
737, 749 

Рімбо, церква 461
Ріґ (батько першого короля Інґлінґів з 

титулом конунґа) 283, 284 
Рінґеріке, стиль 373, 376 
Рісаланд (Русь) 10, 407 
Рісбюле, церковна парафія Тебю 432,821 
Ріфейські гори 292, 536, 710 
Ріхтгофен Карл Фрайгерр фон 850, 853, 

950, 952, 953 
Річардсон Пітер 35 
Роберт з Ілі 563 
Робю 480
Рогволод, князь кривичів 771 
Рогволоди 195 
Роґаланд 16, 361, 365 
Роґнвальд (Rqgnvaldr) 802 
Рода, парафія 371 
Родальв (Гродальв) 384 
Родвісл 16, 366
(Г)Родґейр, син Голмстейна 481 
Роджер II 292, 296, 551 
Род з Естерйотланду 399 
Родо (Ролло) див. Гастінґ 
«Родовід датських королів» («Genealogia 

regum Daniae») 212 
Родос 126
Родфос (Гродфос) 384 
Розанов С. П. 63 
Розен В. 775, 981
Розенфельд Б. А. 262—264. 836, 981 
«Розмова перед битвою на Самсеї» 348 
«Розповідь про плавання вздовж берегів»

13
Розумовський Кирило 68 
Ролло (Родо) 215, 233, 235, 564, 573 
Рольв Жердинка із Старших Скйолдунгів 

*211, 371

Рольво, син Гельґі 763 
Рольво Краґе. епічний герой 186 
Роман IU. імператор 455 
Ромсаль 361 
Ромул 143
Рона (Родо. Родон) 40. 74. 88. 92, 103 

231,529,556 
Рондгер 250
Роордський манускрипт 519 
Росія 163, 660
Російська імперія 68, 133, 169 
Росіяни 131
Роскільде. єпископ 564
Роскельді/Роскільде (Данія) 553. 563
Рослаґс-Бру 402. 436
Рослаген (Roôslagcn) 69, 388
Ростов 94, 96, 547
Ростов Великий 200, 204
Ростов (Волзький каганат) 769
Ростовцев М. 125
Рось 69
Ротант 385
Ротарій, король 285
Ротгейр 16
Ротенбурґ 529, 731
Ротталь (Rotthalmünster) 57
Роттнекварн 360
Руан (Rouen) 230, 296. 528. 564
Руг/Рус 570
Руґи 48. 57. 58
Руґульв 356
Рудольф Швабський 519 
Руен 118 
Рулав 204
Рума див. Візантійська імперія
Румаборґарланд 550
Румверіаланд 541
Румстан 250
Руна 423
Рунічні написи 7
Рунфаст. батько Гаґбарда 423
Руотсі (Русь) 69
Рупрехт Арндт 372. 382. 399, 420, 441, 

442, 473, 481, 5%, 816, 818, 826. 934 
Руси 31, 69—71, 85, 92. 94. 95, 99. 227, 

229,236,341,348, 422,466,467,470— 
473, 835. 838 

Русь (Києворуська держава) 7. 10. 11, 
25—27. 29, 33, 36—59. 67—73. 96. 
98— 101. 118. 135, 138, 159. 160. 164, 
195,196, 198—204,207, 224, 226.228, 
229,231,236,238, 271,273,282,297—
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299. 303, 317, 320. 323—326, 328, 
331—333, 351, 352, 354, 368, 373, 384,
386, 388, 391, 397, 399, 400, 404—408, 
411, 412, 424, 427, 429, 432, 433, 437— 
439. 441, 447, 450, 452, 453, 460, 462— 
464, 466, 467, 470, 473, 475—479, 487,
493, 502—504, 507, 508, 514, 515, 530,
547, 551, 557, 587, 589—591, 732, 733,
766, 769, 771, 795, 800, 802, 804, 816,
828, 830, 832, 836, 838, 849, 868 

«Руська правда* 100, 493 
Руський каганат 96, 162 
Русь Новгородська 405 
Русь-Україна 27 
Руте 384
Рутени (руцени) 52, 55, 56, 58, 59, 233, 

236, 589
Рутенія (Родез, Руція) 7, 38, 51, 55, 57, 

59, 60, 91—94 
Рутено-фризько-норманська торговельна 

компанія 53 
Руція/Ruscia 574 
Рьоґнвальд Брусасон 326 
Рьоґнвальд Достославний 308 
Рьоґнвальд Старий 270 
Рьоґнвальд Ульвссон 273,321—323, 326,

332, 342
Рьок (Йотланд) 10, 117, 118, 350,354, 810 
Рьоньо, округа 408, 414, 418, 483 
Рьорік (Гререк) з Ютландії 772, 773 
Рюген (Ré), острів 47, 328, 341 
Рюґи (Rygir) 494 
Рюд І 573 
Рюд II 573 
Рюд III 573
Рюді (Ryd/R ythia/Rye/Rus) 572 
Рюрик (Рьорик) 95, 210, 212, 213, 236, 

772, 773
Рюриковичі 96, 136, 137, 195, 298 
Рюск 373
Рюстрінґен 511, 515, 516, 849, 853 
Рюстрінґенський кодекс 513, 517, 853 
Рязановський Микола 69 
Рязановський Олександр 69

с
Сааремаа, острів 341, 3%, 438, 795 
Сабарія, епічні землі 550 
Сабас, мученик 256 
Сабінін Стефан Карпович 160

Сабіри, протомонгольський народ 77 
Сава, річка 264 
Савоя 115
«Саґа про Александра* 70, 524, 526 
«Саґа про Ґадінґа* 218, 221, 225, 226 
«Саґа про Гакона Доброго* 411 
«Саґа про Гальва* 197 
«Саґа про Гаральда Сіґурдарсона* 446 
«Саґа про Гаральда Суворого (Хороб

рого)* 162, 292 
«Саґа про Ґаутрека* 171, 896 
«Саґа про Гейдрека* 176, 188, 189, 192, 

223, 242, 896 
«Саґа про Гервьор/Гервар* 9, 15, 196, 

242,248, 249, 251—253,255, 256,258, 
260,265, 268,269,272—275, 782, 877, 
907—909,911,912 

«Саґа про Ґодфріда/Ґотріка* 211 
«Саґа про Горма* 211, 212 
«Саґа про Громунда сина Гріна* 196, 197 
«Саґа про Ґьонґа-Грольва* 197 
«Саґа про Єймунда* 413, 460, 828 
«Саґа про Інґвара-мандрівника* 456, 460, 

463, 479, 483 
«Саґа про Інґлінґів* 236, 267, 271, 275, 

280—282, 286, 288,293, 294,308,309, 
348, 777, 790 

«Саґа про Олава Трюґґвасона* 163, 459 
«Саґа про Орвара-Одда* 244 248, 249, 

270, 547—549 
«Саґа про Раґнара Шкіряні Штани* 223, 

225, 226 
«Саґа про Сіґурда Грінґа* 212 
«Саґа про Скйолдуніів* 267, 275,287,288 

• «Cara про Сніо* 211 
«Саґа про Торіільса та Гавліда* 196 
«Саґа про Трою* 549 
♦Саґа про Фрото* 239 
«Саґа про ярла* 326 
«Саґа про Ярмунрека/Германаріха* 211, 

212
«Саґи про Олава Святого* 159, 281, 374, 

400, 800 
Садаґолтіна 137
Сагіб ас-Сарір, титул правителя 466 
Саґір, син Вітти 695 
Сазур 815
Сайзем (Sisam) Кеннет 285
Саклабія (§àqlabija) 91
Сакаліби 229
Сакси 142, 179, 285, 289
Саксін/Sxsyn, столиця хозарів 836, 838
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Саксланд/Саксландія/Саксонія 179,188, 

246, 265, 271, 281, 294, 383, 549, 555, 
694, 695, 704, 705, 708, 709, 722, 723, 
729

Саксон Граматик 16, 26, 115, 171, 186,
188, 192, 194, 196, 210, 211, 214, 219, 
221—227, 233, 235, 236, 239, 248,255, 
423, 508, 565, 566, 573, 574, 580, 589, 
763, 764, 766, 774, 783, 789, 791, 896 

Саксонське королівство 104 
Саксонське маркграфство 188 
Саксонці 188, 529 
Салаг, син Евера 538, 539 
Салерно 530, 727 
Салін Бернгард 278 
Саломон, король Бретанії 220 
Салтово-Маякська культура 293 
Самара, річка 262, 263 
Самарія 729
Самланд 404, 507—509, 530, 548, 807 
Само, слов'янський король 82 
Самодьвар 50
Самойлович Олександр Миколайович 834 
Самсей, острів 197, 244, 248, 249, 270 
«Самсейська поезія» 9, 244,248,249, 268,

273, 275 
Сан Джермано 727 
Сандульв Чорний 365 
Сан-Кіріко, місто 725 
Сан Мартіно, місто 728 
Саксі 370
Сант'яґо де Компостела (Ґаліція) 528, 529
Сарай 837
Сарасваті 147
Сарацини 331, 518, 804
Сардіка/Софія 543
Сариґчин й Хамліх, здвоєна столиця 

хазарів 479 
Сварінсгауґ 177, 179 
ас-Сарір, північно-кавказьке державне 

утворення 466, 467, 470, 472 
Сармати, іранський народ 121 
Сарпсборґ (Норвегія) 494 
Сарух 572
Сасанідська держава 88 
Сатир, цар 126 
Сатурн 524 
Сафол 250 
Сафрапс 256 
Сахара 90
«Сборник в честь А. И. Малеина» 757 
«Сборник Кирши Данилова» 767

«Сборник ОРЯСИАН» 753 
Свава, дочка короля Гумлі 244, 246 
Свавнір 188
Сваврламі 243, 249, 256, 270 
Свартагав, ріка 295 
Свартлозька округа 480 
Свебдеґ (Свіпдаґ), син Сіґара 695 
Свеби, стародавні германці 177, 181, 761 
Свеї 495, 539
Свейґдір, правитель Швеції 703 
Свейд, валькірія 328 
Свейн, батько Фрейґейра 434, 435, 439 
Свейн І Вилобородий, король Данії 183, 

184, 215, 318, 322, 326, 337, 3 6 9 -’
371, 373, 393, 406, 409, 821, 828 

Свейн II 827
Свейн Гаконарсон, норвезький ярл 320, 

321, 447—449 
Свейн, двоюрідний брат Гедінна 418 
Свейн з Мервалли 487 
Свейн із Смоланду 415 
Свейн Ланґфот 774 
Свейн, різьбяр 436 
Свейн, син Гакона Сіґурдарсона 449 
Свейн, син Ейстейна 428, 431, 820 
Свейн, син Ярлабанкі 430 
Свейн Ульвссон, король Данії 328, 329, 

445, 447, 449, 454, 527, 570, 827, 
931

Свейн, чоловік Сіґрід із Сьодерманланду
403

Свейн, ярл X 454
Свейнбйорнссон Тордур 947
Свейнссон Бріньйольв 167
Свейнссон Датський 724
Свейнссон Ейнар 35
Свен Естрідсен, король 567
Свенд (Свен) Аґґесен 508, 566, 773, 774
Свени 544
Свеннунґ Й. 457
Свердлов М. Б. 163, 758, 934, 945, 962, 

995
Сверта, церковна парафія 414
Свертінґ 415
Cfeia 364
Свіавальді 179
Свіаланд (країна свеїв) 378
Свіар 179, 705
Свіжа Бухта 718
Свіннеґарн 480
Світ Генрі 713
Світьйод 179
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Свьолд 318, 319. 371 
Свьолнір, одне з імен Одіна 798 
«Свята вода» Нетріґус 264 
Св. Августин 863, 864 
Св. Амвросій 542, 859 
Св. Андрій (Андрій, апостол) 59, 524,525, 

550. 856 
Св. Аніан 254 
Св. Анскар 229 
Св. Біріітта 496 
Св. Віллеброд 852 
Св. Жілль 529 
Св. Єроним 542. 562. 859 
Св. Іоанн 524 
Св. Канут (Лавард) 568 
Св. Лісій (Лаврентій) 553 
Св. Маврикій, місто 723 
Св. Маґнус 518 
Св. Петро 130, 829 
Св. Стефан 42 
Св. Сунніва 552 
Св. Тома 524 
Св. Яков 543
«Святі гори» на Сіверському Дінці — 

Яські гори (jassafjoll) 192, 264 
Святополк Ізяславич Київський 58, 136 
Святослав Ігоревич 204, 297, 475, 835, 

860
Святослав II Ізяславич 49. 56 
Святослав Ярославич 43 
Священна Римська Імперія 510. 512,514, 

516—518
Себйорн, батько Горлейва І Торґерди 480 
Себйорн. уппландець 483 
Сева 445 
Севілья 103
Севільський Ісидор 956, 958 
Севортьян Е. В. 886 
Седінґе 364 
Сейм, ріка 195 
Сейм-Торіру 366 
Секк 250
Селебоська округа 480 
Селищев А. М. 887 
Селунддив. Зеландія 
Сельджуки 39, 287—290, 476. 477 
Сембі 223, 226 
Семґалія 392, 404, 574 
Семендер, порт 476. 477. 479. 835, 836, 

838
Семінг, син Одіна 280. 699 
Семінґи. династія 313,317.447.448.450,

453, 494, 763, 794, 801, 828 
Семінґгундра 422, 428, 436 
Семланд/Семландія 574 
Семнони 761
Семунд Мудрий 272, 274. 287, 459 
Семунд Сіґфуссон 575 
«Семундова Едда» 895 
Семунт, місто 725 
Сена 88. 103, 220, 230, 232 
Сен-Бернар, перевал 723, 724 
Сенковский Осип 1. (Барон Брамбеус) 

159, 160, 753, 754, 971, 994 
Сенс Бренда 36 
Сен’я («Ботнгавн») 377 
Септуагінта 39, 133, 747 
Середземне море (Mare Nostrum) 73, 74. 

80. 90. 92. 93. 184. 227. 524. 528. 532.
689. 707. 749 

Середземномор'е 74. 75.90.97. 101.102, 
125. 129, 220, 222, 227, 228, 331 

Середній Дунай 115 
Середньоросійська височина 295 
Средня Азія 148 
Середня Наддніпрянщина 192 
Середня Фризія 511. 516. 517 
Серкламд (країна сарацинів) 10. 11. 294. 

Зі*. 398—400. 420.421.455.461.473. 
480. 481. 485. 486. 527, 539, 729, 807. 
830. 839. 840 

Серуґ 539. 859 
Сескеф, син Mail 693 
Сетерстадс, церковна парафія 408 
Сибілла 171 
Сибір 68. 77. 145. 146 
Силінґи 122
Сильвестр І. папа 726. 727 
Сильман Т. И. 810. 934 
Сим 12. 537, 538 
Симеон 98 
Симон 829 
Синди 125
Синдське царство 126 
Синоп 126
Сипонтум (Манфредонія), місто 727 
Сирдар’я 90. 91. 475 
Сирія 538. 729, 858 
Сирнес 862
Сицилія 292, 296, 331. 342. 551. 725. 728 
Сирдон 150 
Сирійці 130
Сіаланд/Зеланд. острів 249 
Сібба 381. 385. 386
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Сібіл, провісниця 692
Ciri, син Одіна 695
Сівард, син Реґнера Лотброка 774
Сівери 200
Сіверський Донець 292, 293, 295, 297 
Сігарсвеллір 177 
Сіґарсгольм 177 
Сіґафрід 182
Сіґберт І, король Австразії-Метцу 760 
Сіґват Тордарсон, скальд 306, 320—324, 

341, 342, 374, 447, 807 
Сіґвід з Ести 408 
Сіґвід, син Віафста 484 
Сіґвід, син Голмвіда 484 
Сіґвід, син Інґвара 429, 431 
Ciri 269
Сіґмунд, син Африкана/Альріка 451 
Сіґ(е)мунд 188, 191. 764 
Сіґеферд (Сіґферд) 238, 240 
Сіґрев 370 
Сіґрід 409
Сіґрід, мати Альріка 443, 444 
Сіґрід, дочка Кетіля Теляти 446, 454 
Сіґрід, дочка Свейна Гаконарсона 446 
Сіґрід, дочка ярла Фінна 450 
Сіґрід Сторрада (Sigriór Stórrada) 820 
Сіґрід-и із Сьодерманланду 403 
Сіґрламі з Ґардарікі 243, 256, 268—270 
Сі груд 402, 436, 437 
Сіґрун 196 
Сіґстейн 398
Сіґтрюґґ, король Данії 193, 362, 398 
Сіггун (Sigtunir), місто 179, 182,335,404,

487. 488, 510, 697, 794 
Сіґурд, король Данії 170, 191, 193, 454, 

722
Сіґурд Гальвданарсон 806 
Сіґурд Гладаярл 448 
Сіґурд Йуноссон 731 
Сіґурд Маґнуссон 729 
Сіґурд Слембід’якн, норвезький король 

337, 338 
Сіґурдсон Сліпий 338 
Сіґурдссон Йон 503 
Сіґфаст, син Віфаста 484 
Сіґфрід 194, 223 
Сіґфуссон Мудрий 167 
Сієна 529 
Сікамбрія 288 
Сікілей 179 
Сіклінґ 327 
Сіклінґи 179

Сілленде, частина Ютланду 709, 717 
Сільверсван Б. П. 909 
♦Сімнадцять статутів* 512—514,517—519 
♦Сім статутів Маґнуса* 514, 517—519 
Сімріс 370
Сімтун, церковна парафія 435 
Сінеус 210
Сінкфал, затока 511, 514 
Сіон, гора 730 
Сіпма П. 517 
Сіракузи 125 
Сірік 188 
Сіф див. Сібіл
Сіфек/Сіфка/Свафа 246, 250, 251, 256 
Скаба А. Д. 880 
Скаґафйорд 580 
Скаґі 732
Скаді, дружина Ньорда, потім — Одіна 

280, 699 
Сказання про Нартів 124 
Сказкин С. Д. 884 
Скальгольт-Одді 274, 275 
Скалагольтська єпархія 272,503, 575,576, 

579, 958 
Скалігер Юлій Цезар 951 
Скальди 7, 9, 116 
Скалькобах 54
Скандинави 11, 74, 124, 153, 154, 164, 

182, 220, 221, 223, 232, 235, 270, 271, 
290, 303, 341, 387, 396, 413, 415, 424, 
426, 464, 514, 519, 523, 527, 529, 551, 
577, 588, 589, 767, 851, 852 

Скандинавія 31, 35, 70, 75, 82, 87, 88, 
109, 114, 115, 117, 118, 122, 150, 151. 
153, 156, 186, 190, 191. 196, 278, 279, 
294, 299, 320, 331, 340, 343, 349, 350, 
384, 475, 487, 502, 510, 546, 596, 795, 
865

Скандинавський півострів 94, 191, 340,
395, 445, 499, 506, 508 

♦Сканійський Християнський закон* 500 
Сканія 319, 499, 553 
Скара, місто 321, 447 
Скарв, батько (Г)Родлейва з Балсти 480 
Скарі 415, 497, 823, 843 
Скарді, син Ейвінда 481 
Скардса 959 
Скарті 370
Скеґґ’ясон Маркус, поет 272 
Скеннінґе 487
Скепптуна, церковна парафія 433

Сілезія 263
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Скібю 382 
Сківум 363, 368 
Скільвінґи 179. 494
Скіфи 80. 125. 126. 131. 148. 149. 257.

538. 542. 859 
Скіфія 12.51.95.257.281.288,316.524— 

526.538, 541. 542.544—546. 856.859.
860

Скйолд, син Одіна 327, 695, 696, 705 
Скйолдунги-Скілфінги 110, 115, 268 
Скйолдунґи, рід 219, 268, 282, 565, 566, 

695 
Скоенґ 397
Скоклостерс, церковна парафія 409 
Сконе 310,351,352.360.363.367.369— 

372, 379, 383, 395, 499 574, 709, 717, 
733

Сконела, церковна парафія 422. 428, 822 
«Сконійський Християнський закон» («Jus 

ecclesiasticum Scanioe) 499, 845 
Скоп 113 
Скопті 376 
Скотборґ 327
Скржинська Е. Ч. 737, 784, 785, 791, 859, 

861,977 
«Скринька Франка» 112 
Скультуна, церковна парафія 481 
Скьоґлар-Тості (Skqglar-T6sti), вікінг 382.

428. 820
Ск’юлдинги (Скйолдунґи) 174, 179. 186.

187. 237, 252, 448 
Ск'ялдун (Скйолд), син Геремода 693 
Слаґві 473
Слезвіґ (Шлезвіґ), герцогство 500 
Словаччина 708
«Словесна чвара Локі» 172, 176, 895 . 
«Слово про Вафтрудніра» 176, 177 
«Слово про Ігорів похід» 136. 297—299. 

855.980
Слов'яни 48. 57, 68, 69, 86, 87, 97, 207, 

215, 381 
Слов'янофіли ЗО 
Слоді 403 
Смід 406
Смирницька О. О. 905 
Смирницкий А. И. 944 
Смирнов А. П. 747, 994 
Смирнов Павло Петрович 162, 757, 994 
Смирнова Ольга И. 994 
Смоланд 118.351,360.380.382, 441,445, 

659,660 
Смоленськ 94, 348, 453, 547, 548

Сневрінґська округа 481 
Снер Старий, король 212 
«Сни Бальдра» («Baldrs draumer») 171,

896
Сніо, король 8. 193. 210—213. 774 
Сноррасон Бріньйольфур 160 
Сноррі Стурлуссон 8. 9. 13. 14. 26. 87. 

150, 154, 155, 160, 167, 172, 173, 177, 
178, 198, 225, 226, 267—269, 271, 
277—282, 286, 288,292, 295, 296,300, 
308, 315, 334, 336, 337, 342, 374, 375, 
400. 411. 412. 446, 450, 492, 497, 508, 
526, 575, 679, 688, 704, 789, 794, 827,
876, 896, 904, 905, 924, 969 

Сноттста 484
Соболевский А. И. 412, 994 
Собор св. Квентіна 220 
Собор св. Софії в Стамбулі 387, 551 
«Советская историческая знциклопедия» 

880
Соґн 351,361,377 
Соґне-фйорд 494
Согдійська залізна брама (Tamar Qapay) 

140
Согдійці 80, 81, 131, 156 
Содом, місто 730 
Сож 216
Соллентунська округа 420, 429
Соломон 730
Солотурн, місто 723
Сона (Rhodanus) 40, 74, 88, 220
Сорьо 568
Соті 358
Софійський Перший літопис 822, 824, 825, 

980
Сошичне, село 387, 668
Союз Семи Морських Земель 853
Спарльоса 10, 349, 351, 352, 354
Спарток, правитель Боспора 132
Сгіартокіди 125— 127
Спеер 529
Сперла 364
Спіцин О. 861, 994
Сполето 83
Сполучені Штати 71
Спрінґер O tto 731
Сп'ют, брат Скарді 481
Сп'ют з Кюли 443, 444, 451, 454
Сп'яльбуді, уппландець 396, 409, 410,487
Срезневский И. И. 824, 887, 991
Ссоли 439
Стара Ладога 10, 94, 99, 163, 213, 235,
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357, 668, 712; див. Альдейг’юборґ, 
Альдейґ’ю 

Старий Заповіт 39
Стародавній Гандвікський Мис Димів 313
Стародавній Єгипет 82
Стародавня Данія 177
Стародавня Саксонія 261, 396
Стародавня Скандинавія 155
Староруський літопис 828
«Старша Едда» 895
Стаде, місто в Саксонії 529, 722, 723
Стамбул див. Константинополь 34, 99
Станґ Гакон 35
Станґеланд 366
Старкад 171, 211, 224, 243, 248, 769 
Старкатер/Старкад 249 
Статій 113 
Статтландет 732
Стеблін-Каменський М. І. 107, 739, 784, 

793, 899, 905, 928 
Стейн, різьбяр 377 
Стейн Аурел 131, 145 
Стейн з Вансти 481 
Стейнґерд 311 
Стейнгільда 418 
Стейнкелі, династія 273, 274 
Стейнкель Рьоґнвалдссон, король 273,

274, 462
Стейнфрід, член Фрейґейрової дружини 

435
Стейнфрід 396 
Стемид 204 
Стекет в Уппланді 420 
Стендер-Петерсен Адольф 68—70, 163, 

442, 451, 737, 759, 827, 828 
Стенінґе 480
Стенкель (Стейнкель) із Західного Йот- 

ланду, королева Швеції 464 
Стенкумля 384, 417 
Стентон Френк 87, 286 
Стренґнес 480 
Стерцінґ 732 
Стефан, вірменин 502 
Стефан І з Гнєзно, єпископ 823 
Стефан, священик 410 
Стефан Стефаніус 568 
Стік 353
Стікларстадір 329 
Стеркар, син Ґейрі 444 
Стокгольм 35, 762 
Стор, острів 377 
Сторе Белт, протока 733

Сторм Ґустав 493, 577—581 
Страбон 542 
Страсбург 529, 723 
Стренґнес 461
Стрийковський Мацей 451, 452 
Стримон/Струми, річка 542 
«Строфи про Східну подорож» 321 
«Строфи про Гаральда Суворого» 332 
Струве Василь 134, 748, 975 
Струтинський У. 740 
Стрьомбек Даґ 841 
Стув Сліпий, скальд 307, 334, 342 
«Студії про раффельштеттенські мита» 

(«Inquisftio de theloneis Raffelstetten- 
sis») 48 

Стура [ді'Демонте] 724 
Стура Кьопінґе 363 
Стура Рюттерн 473, 474, 481 
Стуркьо 364
Стурла Тордарсон 456, 575—577 
Стьорборн інн Стерні 370 
Опор 419 
Стюрбйорн 405 
Стюрлауґ 404 
Суґерій 50 
Суздаль 342, 547 
Сухий Торець, річка 264 
Східна (Ауст) Аґдерська область 374 
Східна Англія 103, 183, 231, 232 
Східна Балтика 354, 436, 438, 439 
Східна Європа 8, 11, 12, 25—27, ЗО—32, 

36, 74, 81, 83, 89, 90, 92, 95, 97— 101, 
114,117, 118, 123—128, 130,136,149, 
153, 158, 161, 162, 164, 169, 172, 177, 
178, 198, 199, 210, 213—217, 223, 
229—231,235,236,249,271,277,281, 
284, 299, 300, 311, 316, 331, 333, 336, 
339,340—343,348,354,373.381,386,
396, 407, 413, 425, 427, 434, 484, 493. 
494,497, 499—501,505, 506, 509,511, 
512, 515, 517, 533, 544, 546, 549, 556, 
574,581, 588—590,777, 779, 809,849, 
865, 866, 958 

Східна Німеччина 51, 261 
Східна Пруссія 253 
Східна Саксонія 178 
Східна Україна 588 
Східна Франція 113, 182 
Східна Фризія 516 
Східний Аґдір 375 
Східний Гольштейн 764 
Східний Йотланд 105, 117, 118,351,353,
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Східний Кент 281
Східний Рим 123, 222, 288
Східний Туркестаи 131
Східний Уппланд 435
Східні (Балтійські) країни (Austrvegr) 308
Східні (ультралаубські) фризи 511
Суангіта 186
Суб, один з божественних близнят 141, 

146, 147
Сува, член ФрейгейровоТ дружини 435 
Сувій Гавліді, кодекс 492 
Судетські гори 264 
Судербурґ 731
Судрманналанд Ґранмар, конунг 762
Суеви 763
Суетія (Suetia) 2І6
Суздаль 313
Сулейман 291
Сулейман (Килидж Арслан І) 290 
Сулейман (син Кутлуміша) 290 
Сульдруп 373 
Сумі 404 
Сунд 422
Сунесен Андерс 845 
Суннват 415 
Суомі-фінни 738 
Сур (Tip) 729 
Сурдалар 547 
Суттон Ху 741
Сьєланд 351,356,358—360,367,400,401 

499, 500, 553, 733 
Сьєна, місто 725, 732 
Сьовестад 369
Сьодерманланд 118, 350, 351, 378, 379 

382, 396,397, 404, 405, 408, 414, 421, 
422, 432, 442, 444, 445, 460, 461, 473,
479, 481, 482, 484, 496, 506,660, 829, 
830 

Сьоґнінґи 322 
Сьоґрьод 442—444, 451 
Сьойгне 375 
Сьондер, округа 369 
Сьондер Вінґе 369 
Сьондер-Віссінґ 359, 362 
Сьорлі 169
Сьюгундра, округа 435 
Сьюста 409 
Сювальд 192 
Сювард 183 
Сюгрід 454 
Сюгрьод з Мора 454

Покажчик

Сюину (сюн-ну; гуни) 85 
Сюрланд 538 
Сюрнес 547

т
Табор, гора 729
Тавейстланд (Тавастланд) 10, 398, 436,

548, 825 
Тавроскіфи 39 
Таганрозька затока 295 
Тамань 98, 125, 745 
Таматарха див. Тмуторокань 
Тамбарскелфір Ейнар 454 
Танаїс див. Дрн 
Тана-квісль 293 
Танаро, річка 724 
Таней 539 
Тайна 224
Тараз, річка в Туркестані, місце битви 

90
Тарент. прохід 535 
Тарім 131
«Таріх-і Байгакі» («Таріхі Мас'уді») 478 
Тари Уільям Вудтори сер 132, 747 
Таро, річка 724 
Татабі 140
Тартарарікі (Імперія Золотої Орди) 552 
Татари 552, 867
Татіщев В. Н. 438, 477, 825, 837, 981
Таціт 47, 181
Тверський літопис 824
Тебю, церковна парафія 427—430, 822
Тевтобурзький ліс 40
Тевтонський Орден 498
Текін Талат 750
Телемарк 197
Темза 232
Тенґрі (Тюрк Тенґрісі) 79,135, 141—143, 

145, 146
Теодоріх Великий 104,111,115,118,169, 

190, 250, 266, 284, 298, 299, 355, 742 
Теос 125
Теофіл, імператор 69 
Терек, річка 467, 472, 476—479 
Тернер Віктор 217 
Тернопіль 33 
Террачина 728 
ТессалІя 862 
Теоріца (Дівріґа) 228 
Тибет 111

1045
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Тибетці 140 
Тиверці 200, 771 
Тимофій, ігумен 453 
Тиса 121
Тихомиров Михайло 69, 981, 996 
Тіандер Карл Фрідріхович 161, 163, 996 
Тібр (Тіфр, Тівер) 556, 726, 727 
Тіґр 554
Тіден-Скопті Скаґасон 449, 454 
Тіллінґе, церква 481, 839 
Тіманс, напис 384 
Тінґейрар, місто 459 
Тінґейрарський монастир 458, 459, 524 
Тінд Галлкельсон, скальд, 306, 315, 807 
Тірас (Тірак), біблійна постать 539—541,

549, 550
Тірвінґ/Тюрвінґ/Тірфінґ (Tyrfingr) 248, 

784 
Тірстед 364
Тітмар Мерзебурзький 43, 58, 188, 261,

263
Тіундарґ'яльд 11, 503 
Тіюндаланд 401, 495, 496 
Тмуторокань (Таматарха) 9, 127, 128, 

135—138, 282, 297—300, 467, 472, 
473, 476, 477, 588, 835 

Това, уппландка 361, 362, 416 
Товариство Північних студій 812 
Тові 358, 369, 370 
Тог (Тайо), річка 555 
Тоґеруп 364 
Тоґрул Бег 289 
Тойнбі Арнольд 73
Токі Гормссон, варязький командувач

363, 369, 371, 383, 396, 399, 415 
Тоюз-Оґузи 146
Тола, друга жінка короля Емунда 461, 

464
Толедо, столиця візіґотів 265 
Толкін Джон Рональд 173, 174, 766 
Толкін Крістофер 242, 244—247,256,910 
Толстов С. П. 835—837 
Томашівський Степан 68, 737, 746, 996 
Томпсон К. В. 813, 814 
Томсен Вільгельм 68, 210, 451, 749, 750, 

773
Тон Ябґу (Зебел), Каган, тюркський імпера

тор 123, 288 
Тоньюкук 146, 750, 834 
Тор, бог, батько Одіна 154,172, 223, 280, 

289, 315, 316, 524, 698, 705, 773, 789, 
797, 798

Тора, дочка Скаїї Скоптсона 449 
Торальд 411, 412 
Тораріді із Сюльтена 482 
Торарін Люфтунґа 325 
Торарін Славослов, скальд 303, 306 
Торарінн Нефульвссон 335 
Торбйорн, скальд 366,393,436, 488, 839

840
Торбйорн, син Голмвіда з Гьоґстена 431

480, 484 
Торві 358, 361—364 
Торвін Сіґурдарсон, ярл 803 
Торґерд, мати Фрейгейра 414, 434, 435, 

439
Торд 407, 419, 420 
Торд Літл 500 
Торе 358
Торі 364, 374, 380, 809
Торір 356, 393, 420, 458, 482, 816
Торір Гакланґ 362
Торір Гардарсон 365
Торір, син Свейна 430
Торір Гнояр 338
Торісл 369
Торкелін 916
Торкель Струт-Гаральдссон Високий 371,

382, 383, 393, 405, 428, 821 
Торкіл 766
Торлейв, син Рудої Шкіри, Ярлів Скальд 

306, 313, 388 
Торлейв (spaki) Розумний 494 
Торлейк Красень, скальд 306, 329, 807 
Тормод Берсасон Скальд Чорих брів 306, 

324
Торнаська округа 371 
Торнбйорн, син (Г)Рута 481 
ТорнІо, річка 505 
Торнстейн з Еда 420 
Торстейн, брат Торбйорн 481 
Торстейн, варязький ватажок 10,384,385, 

391, 403, 406, 430, 432, 433, 816, 838 
Торстейн з хутора Еди 430 
Торстейн, син Гейбйорна 432—434 
Торольв Скаллаґрімссон 311, 312 
Торонто 36
Торонтський університет 35 
Topp (Wir) 147 
Торпе Б. 713
Торульв, дружинник 370, 415 
Торхот, король 287 
Тосканія 725
Тості (Скоґлар-Тості; вождь вікінгів) 369,
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372, 383, 481 
Тохари 80, 148 
Тракія 179, 287, 288, 541 
Тракланд (Франкія) 541, 859 
Трансільванія 121 
Транскавказія 463 
Трані 728 
Траун 48
Трегдс, округа 435
Третьяков П. Н. 766
«Третя Пісня про Ґудрун» 170, 895
Триполі (Тарабулус-еш-Шам) 729
Трієнт 732
Трієст 190
Тріллміх Вернер 823
Трір 45, 47
Трірська церква 56
Тро 352
Троана 692
Тройська область 377
Трондгейм 552, 576
Трондгеймський регіон 116,446,449,494 
Трондгеймсфйорд 494 
Трор 692 
Тротт 314
Троя 9, 172, 178,179,225,280—282,287,

288, 291, 292, 295—300, 691, 698 
Троянці 278 
Труа 528
Трубачев О. Н. 887 
Трубіж, річка 411 
Трувор 210
«Трудьі Отдела древней русской литера* 

турьі» 758 
Трусо, балтійський порт 189, 527, 530, 

711, 712, 717—719 
Трьонд 330 
ТрюПґевельде 359 
Трюдрік 376, 418 
Трюн 377 
Тува 442
Тувал (Тубал) 539—541 
Тула, мати Гаральда 480 
«Тула річкових назв» 338 
Тулін Альв 463, 473, 830 
Туманский 981 
Тун-гуанґ 145 
Тунгузо-манчжури 75 
Тунд 312
Тур, місто 46, 50, 90, 220 
Турвілл-Петре Габріель 112, 168,171,304 
Туре А. Арне 387

Туркестан 131, 134, 144 
Турки-османи 39, 262, 294 
Туррен, ріка 220
Турський Григорій 50, 60, 174, 855 
Турфан 81
Тускумське море 535 
Тьєльві, брат Верінга 422, 444 
Тьєрпс, церква 480
Тьйодольв Арнорссон, скальд 397, 331,

333, 341, 342 
Тьйодальв Мудрий із Гвініра, скальд 305,

308, 309, 340, 342 
Тьорневалля 488
Тьюрадська частина Смоланду 497 
Тьюдульв 406
Тьяґн (Тіаґн) 380, 395, 415 
Тьяльві (Тіальві) 416, 419, 420, 480 
Тюдольв Арнорссон 807 
Тюр 147, 154, 285 
Тірвінґи/візіґоти 265 
Тюрінґе, округа Екнебу 432 
Тюрки 75, 77, 121. 123, 124, 130, 139, 

142, 144, 146—149, 152—154. 262, 
269,275, 278, 282,286—291, 294,299,
550, 836 

Тюрки-оґузи 836, 838 
Тюркір 9, 179
Тюркланд (Тугкіапсі) 9, 150, 151, 179, 

280—282,286,287,291,294,295,299, 
588,691, 694, 728 

Тюрк Тенґрісі 147 
Тюрк'яконунґ 286, 292, 300 
Тюстберґ 483 
Тюрстінґ 362

у
Уваров Сергій Семенович 160 
Увіґґ, син Фреовіна 695 
Угорці, угри 39, 58, 76, 77, 90, 131 
Угорщина (Унґараланд) 51, 74, 121, 514, 

530,541,550,708,732.733.867 
Удальцова 3. В. 9%
Уессекс 103. 104. 113 
Узінґер Рудольф. Історик 569 
Уйгури 85. 149. 156
Україна 68. 99. 100. 191. 192. 265. 276.

367. 377, 386, 660 
«Україна» 757
«Українська радянська енциклопедія» 880 
Український науковий інститут в Гарварді 

27



Українці 191, 192 
Уланд Людвіґ 240
УлфІла, візіґотський місіонер 137, 138 
Ульв, вікінґ 359, 365, 388, 396, 402, 406, 

422, 480
Ульв, батько Ґуннульва з Гредбю 480 
Ульв з Боррести (Барастаду) 428, 430, 

432, 444, 821 
Ульв з Скульгамарра 432, 821 
Ульв, син Берґвіда і Гельґи з Лівсінґе 

481
Ульв, син ярла Гакона 445 
Ульв, вождь 383 
Ульвар 399
Ульвгам (Ільвінґ) 189, 195, 254 
Ульвгільд 408 
Ульвей, острів 376
Ульвкетілл/Ульвкелл, син ҐюрІд 432,821
Ульвсгале 383, 418
Ульвссон Ларс 496
Ульвссон Свейн 182, 183, 193, 194
Ульвста (Свано) 402
Ульсен Маґнус 411
Ульфілас 542
Ульфінґи 765
Умай 143, 147
Унбеґаун Борис 53, 60
Унвен 250
Уні, син Гюрід 432, 821 
«Уппгав» 545, 547
Уппландія (Уппланд, Упльонд) 64,69,94, 

118,289,350,351,361,375—379,382, 
405, 406, 408, 409, 416, 421, 422, 427, 
433,441—445,450,451,453,460,461, 
473,480,482,484,494—496,660,816, 
ГП, 820, 825, 830, 841 

Уппасала, місто 96, 222, 230, 282, 370, 
371, 373, 378, 394, 447, 457, 462, 463, 
566, 701, 809, 818, 832, 833 

Уппсалір 179
Уппсальська кафедральна церква 417 
«Уппсальський кодекс» («Codex Upsalien- 

sis*) 167, 288 
Упстальсбом 853
Упстальсбомський союз фризів 515, 853 
(Ур)аль-Карах 471, 472 
«Уривок Пісні про Сіґурда» 170,175,176, 

895
Урль, річка 41 
Урмани (норвежці) 69 
Урнес, стиль рун 347 
Урса, жінка Атісла 763

1048

Уруси 837
Успенський собор (Київ) 452 
Устагольм 10, 410 
Устя (Заруб) 411, 412 
Утґартія 226 
Ут-Вальдінга 384 
Утрехт 511,529
Утрехтська єпархія 516, 529, 723 
Утрехтський синодський закон 516 
Уфаґ 373

Ф
ФабрІцІус І. А. 571
Фадл І бен Мугаммад 466, 469
Фаліск Ґраттій 265
Фальстер, острів 215,367, 499, 565, 717, 

775
Фанаґорія, грецька колонія 125,133,134, 

747, 748
Фарерські острови 103,104,360,426,507,

732
Фарерські руни 664 
Фарлоф 69, 204 
Фарульв 406 
Фасмер Макс 210, 887 
Фастві, донька Ейстейна 431 
Фастві, донька Онема 432 
Фастві, дружина Інґвара 822 
Фастві. жінка Ярлабанкі 430, 431 
Фастві з Оркесті 416, 428, 429 
Фаті 372, 815 
Феа-Асмунді 403 
Фе-Ґюльв (Багатий) 379, 380 
Фейрбенкс СІдні 511, 519 
Фельбру 431
Феодосій Печерський 453 
Феофіл 38
Ферганський рукопис 834 
Ферентіно 727 
Феррара 530, 732 
Ферсьйо 380 
Фессалоніки 550 
Фіви 550
Фівольґо, округ 511, 516 
ФілІп, апостол 545 
Філіп І Авґуст 568
ФІлІпп Гальстейнссон, король 272—275 
ФілІпп ПуЬлі{г]ерус 526 
Філіппополіс/Пловдив 543 
Фін (Фінсон) 274

Покажчик
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фінвідер, провінція 248 
фіни 69. 88, 96. 124, 177, 178, 181. 317,

861
фінікійці 80
Фінляндія (Квенналанд) 10, 214, 281,398, 

399. 463. 496. 505. 538, 548, 553. 574. 
710. 815. 858 

фінмьорк 552. 553. 957 
Фінн, герой ірландської міфо-епічної 

традиції 15, 148, 237—239, 241. 274, 
376

Фінн, син Ґудольва 693 
Фіннгейд (Фіннведен) 379 
«Фіннсбурґ» («Битва під Фіннсбургом», 

«Битва коло Фіннсбурґа») 240. 241,
877. 915. 918 

«Фіннсбурзький фрагмент» 26. 916 
Фінн Фольвальд 239 
Фіннур Йунссон 731 
Фінсен Вільг’яльмур Людвіґ 947 
Фінульв 383 
Фінська затока 94, 409 
Фісон (Ґанес, Ґеон), річка 554 
Фітья 428 
Фйордане 361
Фйольнір, правитель Швеції, син Фрейра 

і Ґерди 701, 702 
Флавій Блонд 232 
Флавій Йосиф 137
Флавій Маґнус Аурелій Кассіодор 284 
Фландрія (Флемінґяланд) 249, 270, 528, 

530 
Флі 518
«Флокк про Ейріка» 318
«Флокк про Кальва» 325
♦Флокк про Маґнуса» 331
Флемінґи 529
Флерський Г’ю 231
Флескум, округа 363
Флоренція 530, 732
Флоровський А. В. 61
Фоґель 767
Фольдар 381
Фолькбйорн 416
Фолькмар 416
Фолькунґи, клан 4%, 497
Фонді 728
Форксаль 384
Форкунн 370
Форсгеда, хутір 379
Форсгедська церковна парафія 379
Фот, майстер 393. 421, 822, 839, 840
34 7-142

Фотій 39. 97 
Фрай Річард Н. 751 
Фракійський Боспор 125. 225 
Фракійці (меді) 543 
Фракія 542. 543, 549 
Фракланд 178, 294. 555. 695 
Франк Роберта 35, 301, 302, 342 
Франки 7. 52. 58. 74. 75. 91. 103. 104. 

114. 142, 238-240, 266. 269. 287—
289. 296. 314. 510. 514, 529. 859 

Франкіо, король 287 
Франкія 102. 103. 761. 860 
Франкланд 269 
Франко Іван 770. 979 
Франконія 42 
Франкська імперія 269 
Франкська держава 88. 510 
Франкський Рейн 74 
Франкфурт 571
Франція 38.40.118.215,232,233,235,296, 

530, 556, 576, 723, 733. 738. 801. 859 
Французи 131
Французька Нормандія 220 
Фраскаті 727
Фредеґар Схоластик 287, 288 
Фреді, член дружини Фрейґейра 436 
Фрей 780
Фрейґейр. вождь варязької дружини 11.

16. 364, 383, 396, 403, 415, 434—439 
Фрейман А. А. 887 
Фреймунд 379, 380
Фрейр, давньосканд. божество; разом з 

Ньордом один з божественних близ
нят; див. також Ньорд Яр 147, 171, 
217—221, 239, 241,282, 285, 287,324, 
339, 524, 698, 701, 702, 802 

Фрейра, острови 377 
Фрейстейн 402, 416 
Фреовін, син Фроді 695 
Фреотерік 250 
Фресті 427, 820 
Фреті 364
Фризи 7. 74. 88. 93. 95. 115, 314. 488. 

510—512. 514—517, 519, 589, 840, 
851, 852, 868 

Фригійський Рейн 74 
Фризія 7,91,117, 151,231,240.375.511, 

514, 516, 530, 709, 723, 868 
Фризький закон (Lex Frisionum) 849 
Фріалв (Фрідлейв), син Фінна 693 
Фріанд, варяг з Русі 162 
Фріанд, брат Шимона 450



Фріанді, син Африкана/Альріка 451 
Фріґіда (Фріґ), дружина Одіна 693 
Фрігіяланд 178 
Фрідерік 59 
Фрідла 250
Фрідлейв, син Скйолда 695 
Фрідлейн 211 
Фрідріх III Датський 168 
Фрізен O tto фон 117.191, 253, 355, 393, 

409, 441, 442, 457, 481, 488 
Фріс Ян де 109, 168, 169, 181. 182, 185, 

222, 240, 258, 288, 303, 315, 321, 709, 
723, 831, 899 

Фрісланд 35 
Фріц Вольфґанґ 54 
Фріїуіар 529, 723 
Фреста, церква 430 
Фроді, династія в Данії 704 
Фроді Мирний, данський правитель 702 
Фродмар 246 
Фроста (Норвегія) 494 
Фрото, переможець Англії 170, 183, 190, 

232, 774 
Фрото І (Сніо) 209, 210, 22, 233 
Фрото III 239, 249 
Фруґорден 401 
Фрьобйорн 372
Фрьодіґар (Фроді), син Бранда 695 
Фрьосьо, острів 377 
Фрьосунда 402, 823 
Фуґльсе, округа 364 
Фукідід 542
Фундація Симона Гуггенгайма 34 
Фундін 358
Футарк, Германський рунічний шрифт: * 

старший і молодший 8, 347—393 
Фьоні (Фйон/Фюнен/Фюн), острів 500, 

553, 563, 695 
Фюн (Ґлавендруп) 351, 358, 733 
Фюнен 117, 282, 338 
Фюрі 414
Фюрійське поле 378 
Фяллбру, церковна парафія Тебю 430— 

432

X

Хамліґ-Шаріґшін 153 
Хандан ібн Алтунташ 477 
Хелідонія, мис 291 
Херсон Кримський 130
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Хінґанські гори 139 
Хіос 126, 530, 728 
Хлєбніков 829 
Хлохілайко, король 174 
Хноб (Ґнупа) 182
Хозари 41. 91. 100, 130, 155, 157, 216 

234, 293, 466, 467, 588, 771, 775, 835
836

Хозарія 93, 96, 475, 549, 588 
Хозарська династія 96, 97, 476 
Хозарська імперія 76, 123, 138, 153— 

155. 225, 283, 285, 293, 476, 836 
Хозарський каганат96,294.466.467,535 
Хозарські тюрки 151 
Холодна Швеція 223, 224, 230, 235, 282, 

316, 340, 690, 796 
Хорасан, місто 289 
«Хорасанська сторона» 475 
Хорвати 200, 771
Хорезм 11, ЗО, 89, 91, 397, 421, 473— 

478, 481, 486, 837, 838 
Хорезмці 91, 836 
Хотан 131
Хрестоносці 227, 518 
«Християнський закон» 501 
«Хроніка» 52, 304 
«Хроніка-2000» 27
«Хроніка подвигів норманів у Франції»

233
«Хроніка Слов’ян» («Chronica Slavorum») 

43
«Хроніка псевдо-Фредегара» 87 
«Хроніка* Тітмара Мерзебурзького 43 
«Хроніка про Єйріка* («Eiriksronikan*) 865 
Хуанхе 81 
Худуд ал-‘Алем 981
Хусрав, ісламський керівник військового 

загону 471

ц
Царгород див. Константинополь 
Царев Город, половецьке царське місто

264
Цезарея (Палестина) 530, 729 
Ценіс, гора 89
Центральна Азія 32, 33, 81, 86, 88, 153,

189, 289, 464, 473, 590 
Центральна Англія 104 
Центральна Галлія 74 
Центральна Європа 82, 97, 114, 117, 150,

Покажчик
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277, 299, 340, 530 
Центральна Фінляндія 398, 436 
Центральна Франція 92 
Центральна Україна 100, 549
«Центр дослідження Середнього Сходу* 

34
Церква св. Албана в Оденсі 563 
Церква св. Міхаеля в Альменумі 517 
Церква св. Михайла в Галінґені 518 
Церква Св. Олава 392,409, 410, 487, 816 
Церковний закон Сканії (lus ecclesiasti- 

cum Scaniœ) 845 
Цикл Гельїі 8
Цистерціанські монастирі в Сорьо 569 
Цинциус Вера И. 885 
Цідаларібах, місцевість в Паннонії 54 
Ціс-Флі 511

ч
Челвестен 10, 349, 352—354
Чепрано 727
Червенські міста 477
Черепнин Л. В. 817, 984
Чернігів 136, 137, 202, 440, 467, 769, 862
Чернігівська земля 297
Чернігівське князівство 467
Черняхівська культура 262
Чехи 216
Чехія 708
Чижевський Дмитро 828, 980
Чинґіс-хан (Темучин) 80, 81
Чорна Булгарія 98, 129
Чорне море 60, 117, 124, 125, 127, 224,

278, 279, 288, 294, 299, 330, 412, 689,
690, 707, 712

Чорний ліс поблизу Дінця (Myrkviôr) 263 
Чудь 200, 381, 437, 438, 771, 825 
Чьолабю, церковна парафія 416

ш
Шаг-Малік ібн*‘Алі (Шах Малік) 477,479,

837
Шаддад 468, 469
Шаддадід Фадл І бен Мугаммад з Аррану 

466
Шаддадіди, династія 466 
Шалманесер НІ 542 
Шамахія, місто 466, 472

Шарван 464—466, 469—471 
Шаркелі 153
Шаровольський І. В. 264, 761, 786, 785, 

909,914 
Шаскольский И. П. 995 
Шахматов Олексій Олександрович 68, 

162, 200, 204, 769, 772, 778, 827, 834,
995 

Швабія 49
Шведи 39, 68—70, 193, 194, 282, 364, 

388, 415, 420, 421, 437, 450, 458, 597, 
659,696, 698,699, 703—705, 716, 733,
818,825,827,966 

Шведські руни 668—678 
Шверін Клаудіус Фрайгерр фон 178, 497, 

500
Швеція 11, 95, 103, 117, 118, 120, 174, 

182, 186, 197, 222, 230, 272, 274, 281,
309, 311, 321, 336, 351, 354, 360, 361,
364, 367, 378, 380, 399, 400, 421, 428, 
436, 438, 448, 455, 456, 458, 463, 487,
488, 491, 493, 495, 498, 505, 507, 541,
546, 550, 552, 553, 562, 574, 809, 810, 
824, 827, 832, 833, 843, 859 

Шебурґ 382 
Шевченко Ігор 4, 35 
Шевченко Марґарет 36 
Шеґрен Андрес Йоган 160 
Шелах 858 
Шеруп 370
«Шестистрофник* («Sexstefja») 331 
Шетланд (Г’ялтланд) 507 
Шетландські острови 103, 104 
Шефер Дітріх 569, 572 
Шефтель Марк 195 
Шимон 162, 454, 829 
Шимон, син Африкана 450—452 
Шимонович Георгій 829 
Шйолін 511 
Шлаух Марґарет 174 
Шлезвіґ 117, 570, 722 
Шлітер К. Й. 841—843 
Шльоцер (Шлецер) Авґуст Людвіґ фон 

(von Schlözer) 68. 158, 753, 955, 993 
Шлютер Карл Йоган 495, 849 
«Шлях до Рима» («Wegurtil Róms*) 528 
Шмайдлер Бруно 832 
Шмідт Людвіґ 137 
Шнайдер Герман 240 
Шонґау 732
Шотландія 104, 382, 863 
Шотландські острови 104

34*
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LUneep 723 
Шпрінґер O tto 857 
Шрадер O tto 258 
Штаде, місто 188 
Штеллер Вальтер 519 
Штірія 42
Штерн E. Р. 387, 412 
Шторм Ґустав 183. 231. 225, 841. 869. 

969
Штрьомбек 842 
Шумер 73
Шушарин В. П. 996 
Шьонгем 384, 386 
Шюнгемська церква 384, 386 
Шюк Адольф 506, 843 
Шюк Генрік 255
Шюте Ґудмунд 110, 175, 239, 241, 248, 

253, 255, 261, 263, 265, 299, 760, 782

щ
Ще ко ви ця 772 
Щипанов В. К. 754, 795

ю
Юбан (Яван) 539, 540 
Юбор 285 
Югославія 264
Юлі, вестерйотландець 481, 483 
Юлії 127
Юлій Цезар 576, 580 
Юліусклодій 58 
Юльцен 514 
Юмір 316
Юмне (Воллін/Йом) 530 
Юнґ Карл Густав 107 
Юнссон Ґудні 898
Юнссон Фіннур 177, 321, 789, 806, 896, 

899, 905 
Юпітер 524
Юр’єв (Тарту/Дерпт) 438, 477, 825 
Юрій Долгорукий 453, 829 
Юрст 484
Юстініан І 190, 737 
Юти 87
Ютландія (Ютланд) 82, 88, 105, 118, 

189— 191, 215, 236, 270,329, 379,382,

383, 500, 563, 565, 6%, 709, 717, 719
733

Ютландський півострів (Рейд-Ґоталанд) 
193, 215, 245, 265, 267, 282, 312, 347 

Ютський закон 493 
Юттерсельо, церковна парафія 487 
Юул Стіґ 844—846 
Юшков Серафим 69

Я

Ябґу Оґузів 476, 477, 479 
Ядар (Єрен) 446 
Язиги 121 
Язид IV 466
Язиди із Шарвату. клан 465 
Язидія. місто 470 
Язичницький закон 841 
Якобсен Ліс 355. 411 
Якобсон Роман 195, 793 
Яковлев Н. 737
Якун Прекрасний, варязький князь 11, 

16, 26, 425, 440—442, 446, 447, 450, 
452, 477 

аль-Якут ар-Румї 838 
Ямтланд 367 
Ямтландські руни 665 
Ямь 398, 436 
Янгі Кент, місто 475 
Янин В. Л. 986
Янссон Свен 35, 371, 379, 384, 385. 409, 

417, 441, 473, 475, 488, 809, 812. 815, 
818, 820, 822, 830, 838 

Японія 83 
Ярен 365 
Ярицкар 250
Яриилейв, король 179, 252, 273, 581 
Ярл 318, 419, 420 
Ярлабанкі, клан 11. 427, 431 
Ярлабанкі, син Інґвара 429—431 
Ярлабанкі, син Інґіфаста 416, 427, 428, 

431, 820, 822 
Ярмерік див. Германаріх 
Ярополк Святославич 55 
Ярослав Мудрий 31. 48. 55. 56. 58. 

59. 100, 101, 135, 136, 163, 252, 
270, 271, 273, 298. 321 . 323 .
3 24 . 330 . 332 . 333 . 341 . 342 .
387 . 400. 405 . 409 . 412 . 424.
429. 430. 433. 4 3 7 — 441. 447,
449, 452, 460, 463, 464, 467,
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468, 477— 479, 503, 802, 805, 
823 — 825, 828, 993 

Ярославичі 135
Ярославль (Ярослав), місто 94, 198
Ярославль-Ростов 236
Ярунд, сьодерманландець 417, 445

Ясафйоль 263, 264 
Яси див. алани 
Ят, син Б’ява 693
Яфет, біблійний персонаж 12, 539, 540,

547, 549, 572, 861 
Яффа, місто 530, 729

* * *

А
Aakjsr Svend 811, 845,934 
Aalto Pentti 978 
«Aarbog 1074—1255» 868 
Aarhus 759 
«Abaria» 862 
Abercrombie L. 922 
Abu Hämid al-Gamäti 981 
Abu'l-Fidä* 981 
«Achievement» 849 
Acta Apostolorum Apocrypha 525,975 
«Acta Sancti Olavi» 409,410,563,970 
Adalberts Forsetzung der Chronik Reginons 

62
Adam of Bremen 61,761,767,787,975
«Adversaria Huitfeldiana» 578
Aöalbjamarson B. 972
Adalsysla, острі в 281,309,317,401,795
Ahnlund Nils 841
Ailati 10
Akerblom Axel 806,929 
Akerlund Walter 794,929 
Albenque A. 63 
«Aldre Västgötalagen» 496 
Alexander 526 
Alexanders saga 855,970 
«Alexandreidos Galten poetae clarissimi libri 

decem» 856 
Alexandria 531 
Algra N. E. 850,851,953 
Alföldi Andreas 982
«Alfroedi Islenzk» 531, 776, 788, 855, 857, 

858,860—864, 869 
«Alnianach de Gotha» 175 
Almqvist Bo. 925 
«Alrekr ä Alreksstööum» 783

Altaner Berthold 878 
Altheim Franz 744,786,790,912,982 
Altizer Thomas J. J. 889 
«Altun yaruq» 835 
Amedroz H. F. 981 
Amira Karl von 849 
Andersen Harry 934 
Anderson George 918 
Andersson Theodor M. 925 
«Andréas saga postola 1» 524,855,856,970,

973,974 
Andréas saga postola II971 
Andrews Albert Le Roy 788, 883, 900, 909, 

910,912 
Anger S. 962 
Anglia 532
«Annàlar of nafnaskré» 870 
«Annales 67—1287» 867,868 
«Annales 980—1286» 570,868 

'Annales Altahenses maiores 61 
Annales Augustani 49,66 
Annales Bertiniani 38,39,60,776,778,975 
Annales Colbazenses 564,571—573,866 
Annales Danici medii œvi 570 
Annales Esromenses 570 
Annales Essenbecenses 869 
Annales Hildesheimenses 42,61 
Annales (Islandorum) regii 576,870 
Annales Laurissenses maiores 975 
Annales Lundenses 566,569—573,577,867, 

868
Annales Nestvedienses (821—1300)570,571 
Annales regii... 577—580,830,869 
Annales regni Francorum 767,975 
Annales renim Danicarum Esromenses a nato 

Christo ad annum 1307 570
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Annales Reseniani 577—579 
Annales Ripenses 868 
Annales Rotomagenses 564 
Annales Ryenses 210,213,215,216,566,570, 

572, 573, 577, 767, 772, 773, 779, 867,
868

Annales Slesuicenses 573 
Annales Scanici 574,868 
Annales Sorani 569—571,867 
Annales Vedastini 233 
Annales Vetustissimi 577—579 
Annales Vticenses 571 
Annales Waldemariani 570,573 
Annalista Saxo 50,5 8,59,63,762,767,772— 

781
Annals of the Ukrainian Academy of Ars and 

Scienses in the U S 835 
Anonim twz. Gall. Kronika Polska 63 
«Antique leges Scanie» 499 
«Antiquitates Americanae sive scriptores 

septentrionales reruin onte-Columbia- 
narum in America» 159,860,863 

«Antiquités Russes» 161,162,261,531,549, 
754—757

Antonsen Elmer H. 743,752,808,813,935 
Anundera Ruzzia, король шведів 833 
Apulia 532
Aquae Iasae, місто 264 
Araxis 863 
Arbman Holger 983 
Arbusov L. 823,976 
Arcona 868
«Arinbjamarkvida» 311 
Armenia 531
Anie Ture Jolmsson 813, 834,935 
AmdtW. 966
Arngrimi Jonae opera latine conscripta 788,

869.871,971 
Arnold T.W. 888 
Amtz Helmut 929,931 
Arup Erik 775,826, 967,983,990 
«Arvebog og Orbodemâl» 499 
Ascalia 531 
«Asega Book» 517 
«Àsgardr hinn forni» 789 
Askeberg Fritz 983,900 
Asser 975 
Assiria 531 
Atalay B. 834,836
«Atti del 12° Congresso intemazionale di studi 

sull Alto Medioevo» 38 
Attwaler Donald 880

Augustine St.
«Austrfararvisur» 447, 800 
Austrriki 861 
Awer 357
Axelson S. 967,969 
Ayres Harry Morgan 920

В

Bab a3 Saddadiya 982 
Babilon 531 
Bactria 531 
Bactrus 863
Bachrach Bernard S. 744,792,861,983 
Bach A. 61
Baddley John F. 835,983
Baeseke Georg 786,891,900
Baetke Walter 789,906
Baetus 863
Bagrow Leo 857,983
Bailey Harold Walter 747,752,887
Bang Willy 835,978
Barani S. H. 836,981
Barczi Geza 888
Bardy Gustave 883
Barraclough Geoffrey 878
Barroux K. 793
Barroux Robert 983
Bartha Antal 983
Barthold Wilhelm 835, 837,983
Bartliolomae Christian 887
«Bartolomeus saga postola» 856,971,974
Basset Rene 888
Bauer Albert 823,976
Bayhaqi Abu’l-Fadl 981
Bayt al-liikma («Дім мудрості») 128
Bsksted Anders 812,931,936
Beane Wendell C. 889
Beaty John 918
Beauchet Ludovic 842, 843,948 
Beauvais Vincent de 958 
Beck Hans Georg 746,884 
Becker C. H. 749
Beckman Nataniel 800, 857, 858, 869, 925, 

960,969
Beda (Bede) Venerabilis 790, 857, 858, 957, 

975
Bekker Immanuel 822,977 
Bekker-Nielsen Hans 854,855,880,881,983 
Belenitsky Alexandr 747,983 
Belgica Prima 40
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BelotJ.-B . 888 
Bellows Henry Adams 898 
Bentmen (Богем ія) 863 
Benary Walter 912 
Benedikt 388
Benediktsson Hreinn 880,925 
Benediktsson Jacob 781,787, 788,791,841, 

846, 864, 870, 871, 911, 960, 970, 971,
975

Benedikz Benedikt S. 804—807, 813, 819,
935,983 

Bendix Reinhard 983 
Benveniste Emile 887 
Beauchet L. 831,843,844 
«Beowulf and Its Analogues» 779 
Bergin Alfred 844.947 
Bergman Bengt 812,935 
Bergsson Nikulas 858,859 
Bemeker Erich 886 
Bertau Karl 738,792 
Bertelsen Henrik 765,974 
BeSevliev Veselin 885 
Betby S. 827 
Bethmann L. 764,977 
Betz Wemer 900 
Beumann Helmut 983 
Beyer Harald 881
Beyschlag Siegfried 789, 794,906,983
Biannar 533
Biblia Hebraica 61
Bidney David 889
Binz G. 918
Birkalar (Pirkkala) 505
al-Biriini 981
«Biskupa sögur» 869,971
«Biterolf», поема 251
Bizancena 532
Bizanciuni, Bizantium 583,869 
«Bjarkeyjar-rettr» 505 
Bjarmaland581
Bjami Guönason. «Um Skjöldungasögu» 788 
Björkman Erik 921 
Bjömsson t>orvaldur 971 
Bjömsson Stefan (Stephanus Biömonis) 858, 

859,908 
Blair Peter Hunter 918,983 
Bläland 581 
Bleyer Jacob 742,891 
Blindheim Charlotte 962,984 
Bloch Marc 984 
Blöndal Sigfus 722,960 
Blume Friedrich 977

Boba Imre 984 
Boeles P. C. J. A. 780,984 
Boer Richard Constant 781, 786, 861, 891, 

906,912,920,962,975 
Bolin Sture 866,967 
Bonjour Adrien 921 
«Book of Dede Korkut» 750 
«Book of Rudolf» 854
Boor Helmut de 740,760,891,899,901,912 
Boretius Alfred 977 
«Borgar|>ingslQg» 494
Bos-van derHeide, Henny S. E. 854,952,953
Bosworth Clifford Edmund 713,837,984
Bosworth Joseph 881
Bowmann A. C. 918
Bowra Cecil Maurice 889
Bonestad 815
BQlverkr Amosson 805
Brady Caroline 742, 745,901,922
Brandi Alois 962
Brantsma Petrus 950,953
BrateErik813—815,818,819,822,827,838,

839.882.931.933.935 
Brattegard Olav 948
Braun (Fedor (Friedrich) Aleksandrovil 758,

800.825.829.935 
Braune W. 61 
Braunfels Wolfgang 780 
Brehaut Ernest 858,984 
Brehier Louis 792,976 
Breiteig Byrge 906
«Breta sogur/Hauksbok» 855,971 
«Brevis descriptio» 545, 546,548 
«Brevissinia descriptio» 549,552,863 
Brewer Derek Stanley 962 
Briem Olafur 788,906 
Britannia 532 
Brix Hans 936
Brodeur Artliur Gilchrist 790,798, 905, 906, 

920,921,924 
Brooke Z. N. 878 
Brooks Kenneth R. 856,984 
«Brot af Sigurdarkvidu» 170 
Brouwer Jelle Hindriks 853,953 
Brown Peter 744,984 
Brown Ursula див. DronkeU.
Brondsted Johannes 738,752, 787, 812,984 
Brondum-Nielsen Johannes 844 , 845 , 849,

882,936 
Brunnaburh 305 
Brunner Otto 892 
Bruckner Aleksander 886
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Bryce 780 
Buchberger M. 879 
Buchwald Gustav von 866,966 
Buergel-Goodwin Karl Hugo 830,870 
Bugge Alexander 936,984 
Bugge Sophus 762,763,783, 899,901,908,

909,914,925.930,932,936 
Buijtenen Marius Petrus van 854,953 
Buma Wybren Jan 850—853,950,951 
Bureus Johan 929 
Burr Viktor 777,984 
Buus Erik 846
«Byskupa sôgur» 272,788,973

c
Cahen Claude 792, 889,984 
Calpenhaf 535
«Cambridge Medievàl History IV» 792
Campbell Alistair 794,796,881,925
Capella Martianus 877,858,975
Cappadocia 531
Caria 531
Carlsson Sten 984
Carmania 531
Carstenn E. 962
Caspies 531
Cassiodorus 791
Cassiodri Senatoris Variae 976
«Catalogus regum Daniae» 567,773,774
«Catalogus regum Norwegensium» 563
Celsius Olaus Sr. 930
Cesarea 531
Chadwick Hector Munro 738, 889,921,984 
Chambers Raymond Wilson 780—782,915, 

918,921 
Chevallier Cyr U lisse 878 
Choaspis 863 
Christensen Aksel E. 984 
Christiansson Hans 808,812,936 
«Chronica archiepiscoporam Lundensium»

869
«Chronica ex Francia» 564 
«Chronica majora» 571 
«Chronica Sialandie» 570,868 
Chronicon Otton Freisinger 50 
«Chronicon de gestis Normannoruin in 

Francia» 779,976 
«Chronicon Erici Regis» 572 
«Chronicon Lethrense» 211,565,571,572 
«Chronicon Roskildense» 565,774

«Chronicon S. Neoti» 232
«Chronicon universale» 576
Churlandz 582
Cilicia ciuitas 531
Cireneni 532
Clark Hall John R. 917
Clausen Niels 742
Clauson Gerard 885,978
Cleasby Richard 778, 848,881
«Clemens saga» 854, 855,971,974
Cnutonis Gesta 865
Codex Cumanicus 835,978
«Codex iuris communs Sueciae Magnœanus»

841
«Codex iuris maritini Vesbyensis» 848,849 
«Codex iuris urbici Magnœanus» 841 
«Codex iuris urbici Scaniœ» 848 
«Codex Kiloniensis» 565 
«Codex Rantzovianus» 499 
« Codex Scardensis/Scardsbók XIV c t .» 855, 
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«Sydskandinavisk stil» 810
Syria 531
Szeftel Marc 767,894 
Szilagyi Janos 742,995 
«Sqrla J>attr» 784 
Śev£enko Ihor 746,884,994 
Śląski K. 775 
Śtunns Eduard 8 IS, 995

T

Tagum 863
Tallgren Aame Michael 966,996 
Tamerlanes Scyta 582 
Tanais 863 
Tanakvisl 532,533 
Tanner Joseph Robson 878 
«Taqwfm al-buldan» 792 
Taranger Absalon 841,949 
«Ta* rikh al-Bab» 36
«Ta’rlkh al Bab wa Śarwan» 464, 468, 472, 

473
«Ta’rikh-i BayhaqI» 838
Tam Sir William Woodtiiorpe 747,748,996
Tartharie 863
Taylor A. R. 810
Taby (Sweden) 820
Tcherikover Victor 996
Tekin Talat 979
Tharsus 531
Tliayer Joseph Heiuy 884 
«The Age of the Vikings» 820 
«The Annals of Gottsk&lkr» 869 
«Theatrum orbis terrarum» 474 
«The Burgundian Code» 791,975 
«The Fihrist of al-Nadim 1» 745 
Thegan 780,977
«The Fourth Book o f the Chronicle of 

Fredegar with Its Continuations» 738,744, 
765

«The Harvard Theological Review» 722 
«The Lombard Laws» 791
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«The Mutual Effects of the Islamic and Judeo- 
Christian Worlds» 124 

«Theodorici Monachi Historia de antiquitate 
regum Norvagensium» 75 5 

«The Old West Frisian Skeltana Riucht with 
an Introduction, Translation and Notes» 
519

«The Orkneyingers’ Saga» 973 
«The Prose Edda by Snorri Sturluson» 789 
The Relations between Ancient Russia and 

Scandinavia and the Origin of die Russian 
State 773 

«The Rites of Passage» 775 
«The Ritual Process» 775 
«The Runes of Sweden» 820 
«The Saga of King OlafTryggwason» 973 
«The saga of the Volsungs» 777,974 
«The Varangians of Byzantium» 388,818 
Thietmar of Marseburg 62,785,977 
Thompson Clairbome Watkins 813,945 
Thompson Edward Arthur 744,860,996 
Thomsen Vilhelm 746,828,922,979,996 
Thorkelin Grimur Jonsson 916,955 
Thorpe Benjamin 713 
Thulin Alf945 
Thurston Herbert 880 
Tiberis 863 
Tile 532
«TiundarlQg Islendinga hin fomu» 503 
Tjuvstigen 815
«Tocius orbis brevis discriptio» 543,554 
Togan Ahmed Zeki Velidi 885 
«Togan*a Annagan» 791 
Toivonen Yrjo H. 815,888 
Toldberg Helge 866,968 
Tolkien Christopher 765, 766, 781—783, • 

785—787,793,831, 832,910,914 
Tolkien John Ronald Reuel 917,922 
Toll Hans 800,928 
Toller Thomas Northcote 881 
TomSil Fran 746,979 
Tordsson Sigvat 925 
Torin Karl 930 
Torp Alf772 
Tourraine 801 
Tracia 532
«Translatio Sancti Olavi» 563 
Trask Willard R. 883,890 
Trilbnich Werner 767,778,785,792,815,831,

832.871,977 
Troeltsch Ernst 749 
Troia 531

«Tröjumaima saga» 855,974 
Тгоу 793
Tryggvason Olav 927 
Tschan Francis J. 831,832,975 
Turner Victor 739,775,890,891 
Turville-Petre Gabriel 741,760,778,784,788, 

789, 794,796—800, 802, 804, 816, 841, 
847,848,856,865 , 869,883 , 903 , 904,
910,919,924,928 

Tuulio (Tallgren Oiva Johannes 774,982 
«Türkishe Turfan-Texte» 835 
Tveggja postola saga Philippus ok Jacobs II

526.856,974 
Tyler John Ecclesfield 962 
lyrkja konungr 151 
Tyrus/Arabia 531

*

«I>ättr af Ragnarssonum» 776,777,787 
I>idriks saga af Bern 765,974 
«!>örarinn stuttfeldn> 808 
«Itorfinnsdrapa» 803 
N>igils saga ok Haflida 974 
t>orkelsson Jon 959 
Mrleifs Jiittr jarlaskälds 974 
I>orsteins |>ättr boejarmagns 974 
I>orsteins saga Vikingssonar 974 
«Mrvalds |>attr vidförla» 831,974 
t>ydeska land (Німеччина) 863

U

Uhland Ludwig 780,893 
Ulfarr Svipsson 782 
Ullmann Walter 880 
Unbegaun B. O. 60 
Undset lngvald 932 
Uiigaria/Viigrianland 582, 863 
Unger Carl Richard 768,783, 788,791,796, 

801,826,830,831,854—857,971,973 
Unia Sidzo Wningha 952 
«Upphaf allra frisagna» 282,858 
«Upphaf» (Rimbegla redaction) 543, 546, 

548—550,554,556 
«Upplandslagen» («Lex Upplandiac») 491, 

492,495,496 
«Urkundliche Geschichte des Ursprungs der 

deutschen Hanse» 852 
Urkundenbuch zur Geschichte der Baben

berger in Österreich» 61
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Usinger Rudolf 866, 867,966,968

V

Valgaròr é velli 805 
Valdeavellano Luis Garcia 860 
«Valdemars Sjcellandske lov» 499,500 
Vansina Jan 891
«Varangian Problems (Scando-Slavica, Supple

ment I)» 759 
«Varangica» 163, 826,828 
Vàrt folks historìa 997 
Vasiliev Aleksandr A. 744, 746, 777—779,

996 
Vasconia 532
Vasmer Max 737, 775, 797, 829, 852, 853,

887.966.996.997 
«Vatnsdcda saga» 119
«Viistgdtalagen» («Lex Vestro-Gothica») 353, 

453,496,497,508 
«Vàstmannalagen» («Lex Vestmannks»)496, 

497,842 
Veenker Wolfgang 885 
«Veraldar saga» 579, 864,975 
Verelius Olov 908 
Vemadsky George 744,775,997 
«Vetus jus Frisicum» 512,849 
Via Appia 728 
Vigfuss VTga-Glumsson 818 
Vigfusson Guòbrandr 768,778,783,788,791, 

796, 801, 826, 831, 848, 869, 881, 924,
928,971,973 

Vigfusson Unger 974,975 
«Viòbaetir vid Ólafs sògli liins helga» 791,975 
Vilkuna Kustaa 997 
Vindland 583 
«Vita Caroli Magni» 105 
«Vita Chunradi Archiepiscopi Salisburbensis» 

61
«Vita Constantini» 746 
«Vitherlagsret» 508 
Vlasto Alexis Peter 746,887,997 
Vogel Walter 761,767,776—779,997 
Vollvchie (Bajiaxin) 863 
Vouilé 74
Vries Jan de 738—740, 742, 750, 752, 760, 

762, 766, 768, 772, 773, 776, 777, 780,
782—784,786—791,800,802,813,815, 
821, 856, 883, 891, 893, 894, 899, 904,
915.919.928.959.997 

Vryonis Speros 792,997

Vullers Johanes August 889 
«Voeringjar» 807 
Vqluspé 789

w
Wadstein Elis 840,883 
Wais Kurt 742,894
Waitz Georg 764,776,866,867,966,968,975,

977
Waldschmidt Ernst 746 
Wallace-Hadrill John Michael 738,741,744,

765,918,997 
Walzer Richard 745,997 
Warburg Karl 883 
Wardale Edith Elizabeth 918 
Waterhause G. 966 
Weber Gerd W. 928 
Weber Marianne 891 
Weber Max 891 
«Wegur til Róms» 13 
Wehr Hans 889
Weibull Lauritz 830,866,914,966,968,997 
Weller Friedrich 746 
Wenskus Reinhard 780 
Weonodland 717,718 
Werlauff Erich Christian 721,955,962 
Werner Joachim 743,997 
Werner Karl Ferdinand 780 
Wessén Elias 752, 791, 794, 795, 808, 810, 

812, 813, 820, 826, 827, 830, 838, 840, 
842—844, 847,904, 905, 914,915, 931, 
933,945,948,949 

Westemianns Grosser Atlas zur Weltgeschichte 
880

Westland Börje 945 
Whitelock Dorothy 760,918,922,997 
Wiarda Tilemann Dodiias 950 
Wichmann Yrjö 886 
Wicht Mathias von 951 
Widding Oie 854,983,994,997 
Widéen Harald 945 
«Widsitli» 763,764,781,786 
Widukinds Sachsengeschichte 62 
Wiedemann Oskar 775,998 
Wierdsma Petrus 950,953 
Wiget Wilhelm 962 
Wikander Stig 998
«Wilhelm Abbatis Genealogia regum Dano- 

nim» 568 
William ofRubruck 977
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Williams R. A. 920 
Williamson Geoffrey Arthur 855 
Willinbachow W. B. 775,998 
Wilson Chambers Raymond 917 
Wilson David M. 738, 785, 808, 811—813,

820,831,849,998 
Wimmer Ludwig Frans Adalbert 811,930,945 
Winter Carl 897 
Winter Wemar 834 
Wirth Peter 884 
Wissowa Georg 879 
Wolf Alois 928 
Wolf Fritz 889 
«Wolfdietrich» 250 
Worm Ole 929
Wrenn Charles L. 915,917,918,921,922 
Wülfing J. Ernest 966 
Wüstenfeld Ferdinand 838,982 
Wyngaert P. Anastasius van den 835,977

X

«Xenia Lideniana» 576,869

Y

al Yäqüt ar-Rümi 982 
Ybeniie 863

«Ynglinga saga» 795,809 
«Ynglingatal» 793 
Yngvanr/Ingvarr 830 
«Yngvars saga» 830, 837,975 
Young Jean J. 905 
Ytterselö 815

z
Zangemeister Karl 966,977 
Zenker Julius Theodor 889 
Zetterholm Delmar Olof 907 
Zeuss Kaspar 776,998 
Zeigler Joseph 747 
Ziegler Kurt 879
Zoega Geir Tomasson 773,778,883 
Zuckerman Arthur 998 
«Zu einer Edition des Sogenannten Bairishen 

Geographen» 54 
Zupitza Julius 916

Q 0
0pir814
Qnondr (Emundsson) 833 
«Qrvar-Odds saga» 548,781,783,784, 787,

795,975



Наукове видання

ПРІЦАК ОМЕЛЯН

ПОХОДЖЕННЯ РУСІ
Стародавні скандинавські джерела 

(крім ісландських саґ)
Том І 

Коректура Гайдук C. /., Ішиної Н. О. 
Комп’ютерний набір і верстка Романенка В. В., 
Борисенка В. C., Станкевич Т. В. 
Художнє оформлення Лопарева В. Б.

Підписано до друку 28.01.97. Формат 60x90/16. Папір офсетний №1. 
Гарнітура Antiqua. Друк офс. Друк. арк. 67,5. Умови, друк. арк. 67,5. 
Зам. № 7-142.

Віддруковано з оригіналів АТ «Обереги», 252054, м. Київ-54, вул. 
Тургенєвська, 46, на АТ «Київська книжкова фабрика», 252054, Київ-54, 
вул. Воровського, 24

Пріцак, Омелян 
П 77 Походження Русі. Стародавні скандинавські джерела (крім 

ісландських саґ). — Т. І. — K.: АТ «Обереги», 1997. — 1080 с. 
Бібліогр.: с. 874—998. — (Київська б-ка давнього укр. 
письменства. Студії; Т. 2). — Парал. тит. арк. англ. 

ISBN 966-513-100-1
У першому томі багатотомного дослідження відомого американського 

українського історика — україніста і сходознавця — Омеляна Пріцака на 
підставі стародавніх скандинавських джерел (крім ісландських саґ) ви
світлюється проблема походження Русі. Автор подає попередній виклад 
всієї роботи, з’ясовує культурні обставини раннього середньовіччя на Сході 
й Заході, детально аналізує скандинавський сектор проблем, залучаючи 
шість складників давньоскандинавської інтелектуальної творчості — поетичну 
едду, поезію скальдів, рунічні написи, правову й географічну літературу, 
хроніки та літописи. Спеціальну увагу приділено методологічним проблемам 
використання поезії та міфу як джерел історичної інформації.

Розрахована на істориків, філологів, етнологів, усіх, хто цікавиться 
проблемою походження Русі.

п 4702640100—076 сП ----------------------Без оголош.
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ББК 63.3(4УКР)41



БІБЛІОТЕКА
УКРАЇНСЬКОГО

РАРИТЕТУ
Вийшли друком:

Грушевський М. ПРО СТАРІ ЧАСИ НА УКРАЇНІ Корот
ка історія України для першого початку. 7 арк. Модернізований 
варіант видання 1917 року.

Граф де Ке де Сент-Емур. АННА РУСИНКА, КОРОЛЕ
ВА ФРАНЦІЇ І ГРАФИНЯ ВАЛЮА. Історико-художній на
рис. 2 арк. Факсимільне відтворення за виданням 1909 року у 
перекладі Івана Франка. Життєпис дочки Ярослава Муд
рого, яка 1049 року стала дружиною короля Анрі І, короле
вою Франції.

Чубинський П. ЩЕ НЕ ВМЕРЛА УКРАЇНА. Коментар Ф. По- 
гребенника. 1 арк. Розповідь про долю твору з факсимільним 
відтворенням першодруків і музичного манускрипта, портре
ти П. Чубинського та М. Вербицького.

Маланюк Є., Андрусяк М. ELLUSTRISSIMUS DOMINUS 
MAZEPA (ЯСНОВЕЛЬМОЖНИЙ ПАН МАЗЕПА) — ТЛО 
І ПОСТАТЬ. ГЕТЬМАН ІВАН МАЗЕПА ЯК КУЛЬТУРНИЙ 
ДІЯЧ. З арк. Модернізований варіант двох унікальних есе 
про фатальну долю гетьмана мазепи, про його неоцінений 
досі вклад у розбудову державності України.

Маланюк Є. НАРИСИ З ІСТОРІЇ НАШОЇ КУЛЬТУРИ.
5 арк. Факсимільне відтворення видання 1954 року (Нью-Йорк). 
Видатний дослщник-аналітик і поет зарубіжжя подає глибокий 
огляд етапів розвитку української культури в її тісних взаємо
зв’язках із цивілізованим світом.
Нечуй-Левицький І. СВІТОГЛЯД УКРАЇНСЬКОГО НА
РОДУ. Ескіз української міфології. 6 арк. Унікальна праця 
національного класика, заборонена царською і радянською



цензурою. Видана вперше після 1876 року. Дослідження 
народних традицій, віри, науки, філософії, історії.

моноірафія. 27 арк. Факсимільне відтворення видання 1965 року 
(Вінніпег). Книга про слов’янську міфологію, демонологію, до
християнську богослужбу, відунство і повір’я, життя люди
ни в обрядах.
Вороний М. ЄВШАН ЗІЛЛЯ. 0,5 арк. Факсимільне відтво- 

:лавнозвісної поеми Миколи Вороного з «Української

Махновський Г. ПОРТРЕТ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА. 1 арк. 
Факсимільне відтворення видання 1914 року. На смушковій 
шапці і комірі у манері козацького скоропису виписано низку 
поезій Кобзаря.

УКРАЇНСЬКА МУЗА. Поетична антологія. Од початку до 
наших днів. Упорядкування та редакція Олекси Коваленка. 
12 випусків. 60 арк. Факсимільне відтворення видання 1908 року. 
Видання подає живу картину розвитку української пое
тичної творчості, повертав імена знищених письменників 
та їхні твори.
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ. 15зшитків. 80арк Факси
мільне відтворення видання Івана Тиктора. (м. Львів, 
1936—37 pp.).Автори — визначні дослідники історії, літерату
ри та мистецтва. Аналітичний, системний розгляд основних 
шляхів і тенденцій розвитку культури нашого народу від 
найдавніших часів. Понад 700 унікальних фоторепродукцій.

Сковорода Г. ТВОРИ У ДВОХ ТОМАХ. Передмова Олекси 
Мишанича. 63 арк. До творів Григорія Сковороди (1722—1794) 
у  двох томах увійшли поезії, байки, притчі, філософські трактати 
и діалоги, переклади й листи видатного українського письменника- 
гуманіста, філософа і мислителя, просвітителя і педагога, предтечі 
нового українського письменства. Написані книжною старо
українською мовою і вперше повністю перекладені на сучасну 
українську мову, вони відкривають читачеві дивосвіт думок і 
образів великого народного любомудра.

Зайцев П. ЖИТТЯ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА. 2$ арк. 
Факсимільне відтворення видання 1955 року (Нью-Йорк— 
Париж—Мюнхен), книга видатного шевченкознавця мала 
бути надрукована у Львові ще 1939 року. Внаслідок перебігу 
історичних подій ця єдина у своєму роді правдива біографія 
Тараса Шевченка стала неприйнятною для жодних цензур
них приписів.



ЗАКЛЯТИЙ КОЗАК. Упорядкування, передмова Олекси 
Мишанича. 27 арк. Призабуті і невідомі сучасному читачеві 
свого часу популярні твори про козаччину, про реальні і майже 
міфічні постаті цього недоторканого ще донедавна материка: 
князя Дмитра Вииіневецького і бунтаря Марка Голого; мало
відомого історичній науці гетьмана Богдана Руокинського; козака 
Петра Перерубенка; видатних історичних діячів України — 
Івана Сірка та Юрася Хмельниченка; кошового Костя 
Гордієнка; вічного козака-запорожця Марка Пекельного чи 
Проклятого...
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА: Матеріали І конгресу Між
народної асоціації україністів. 20 арк. Збірник містить 
тексти наукових доповідей, виголошених на І конгресі МАУ 
(секції «Українське літературознавство: теорія, історія, взаємо
зв’язки» та «Український авангард»).
Ірушевський М ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ. —
Т. 6. (Київська б-ка давнього українського письменства. Студії; 
Т. 1). 44,5 арк. Книга містить не друкований досі шостий том 
«Історії української літератури» Михайла Грушевського, 
що був підготовлений до видання у 1930 р. У томі всебічно 
досліджено український літературний процес і культурно- 
національнии рух 1610—1633 рр. — глибоко висвітлено 
літературну творчість Мелетія Смотрицького, Захарії 
Копистенського, Касіяна Саковича, Памви Беринди, 
Тарасія Земки, Олександра Митури, Ісайі Копинського, 
Андрія Мужилівського, проаналізовано ранню творчість 
Петра Могили. У книзі розлого цитуються в оригіналі й 
перекладі тексти літературних творів цього періоду.

Килимник С. УКРАЇНСЬКИЙ РІК У НАРОДНІХ ЗВИ
ЧАЯХ В ІСТОРИЧНОМУ ОСВІТЛЕННІ. 80 арк. 
Факсимільне відтворення видань 50-тих рр.(Канада). Унікальна 
енциклопедична праця видатного дослідника української етно
графії та етнології із зарубіжжя —дає можливість відчути 
себе нацією, що з правіків належить до могутньої і 
прекрасної європейської цивілізації.
Огіенко І. НАУКА ПРО РЩНОМОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ. Рідно- 
мовний Катехизис для вчителів, робітників пера, духовенства, 
адвокатів, учнів і широкого громадянства. 4 арк. Факсимільне 
відтворення видання 1936 року. «Без добре виробленої рідної 
мови немає всенародної свідомости, без такої свщомости немає 
нації, а без свідомої нації — немає державности, як найвищої 
громадянської організації».

Горбань М. СЛОВО І ДІЛО ГОСУДАРЕВЕ. 6 арк. Факси
мільне відтворення видання 1930 року. Що ж таке була Тайна 
Канцелярія Росії, що вона робила, чому її так боялись, які 
стосунки вона мала до України?



ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО: Матеріали Ш конгресу Міжнарод
ної асоціації україністів. 32 арк. Збірник містить доповіді з 
літературознавства, підготовлені до ІП конгресу Міжнародної 
асоціації україністів, що відбувся у Харкові 26—29 серпня 
1996 року. Зібрані матеріали упорядковані по розділах « Теорія 
та методологія літератури», «Світовий контекст укра
їнської літератури», «Літературне бароко», «Українська 
література XIX ст.», «Українська література XX ст.*.
Фізер І. ПСИХОЛІНГВІСТИЧНА ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ 
ОЛЕКСАНДРА ПОТЕБНІ: Метакритичне дослідження.
12 арк. Книжка вченого-літературознавця, професора Рат- 
ґерського університету (США) — перше ґрунтовне дос
лідження теоретичної літературної концепції Олександра 
Потебні. Автор вивчив і узагальнив розпорошені в багатьох 
працях погляди науковця, звів їх у струнку систему, що дає 
змогу глибше зрозуміти самобутню теорію видатного укра
їнського вченого.

Мишанич О. КРІЗЬ ВІКИ. 19 арк. В книзі зібрані літе- 
ратурно-критичні та історіографічні статті, дослідження й 
матеріали українського літературознавця, присвячені давній 
українській літературі. Вони в свій час виголошувалися як 
доповіді на наукових конференціях, друкувалися у періодичній 
пресі. Подані в одній книзі, вони відбивають певний стан 
в освоєнні давнього українського письменства, вводять у 
науковий обіг нові імена й факти.
Матвеєва Д., Циганкова Е. А Ю. КРИМСЬКИЙ — НЕ
ОДМІННИЙ СЕКРЕТАР ВСЕУКРАШСЬКОУАКАДЕМіХ 
НАУК: ВИБРАНЕ ЛИСТУВАННЯ. 10 арк. V книзі 
подаються вибрані листи видатного українського вченого за період 
1918—1941 рр., коли він займав посаду неодмінного секре
таря УАН — ВУАН (1918— 1928), брав участь у зберіганні і 
розбудові Академії у наступні роки. У листах, що друкуються 
вперше, відбиті важливі питання, пов’язані з організаційною 
та науковою роботою, події особистого життя. Читачу 
відкриваються невідомі сторінки з життя та діяльності 
великого вченого, а водночас — з історії Всеукраїнської 
Академії наук у важливий час становлення тоталітарної 
держави.

Боднапчук І. ЗНАЙОМІ ОБЛИЧЧЯ. ВИБРАНІ НОВЕЛИ 
ТА ОПОВІДАННЯ. 7 арк. Вибрані новели і оповідання, що 
містяться у цій книжці, вперше вийшли друком у збірках 
автора: «На перехрестних шляхах», «Знайомі обличчя», 
«Замрячені ранки», які були видані в різні роки його життя і 
творчості в Канаді. Вони свідчать про безперечний хист 
письменника — майстра компактного образу, талановитого 
митця мініатюри.



ВИХОДЯТЬ ДРУКОМ:
Лазорський М. ГЕТЬМАН КИРИЛО РОЗУМОВСЬКИЙ. 47 арк. 
Факсимільне відтворення видання 1961 року (Мюнхен). В центрі 
роману — постать останнього українського гетьмана Кирила Розу- 
мовського, непересічного українця XVIII ст., який став іграшкою в 
руках російських імператриць Єлизавети Петрівни і Катерини II.

Максимович М. ДНІ ТА МІСЯЦІ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯ
НИНА. 12,5 арк. Найповніше видання унікальної етнографіч
ної праці видатного вченого-енциклопедиста. У дослідженні 
широко й мальовничо відображено народні календарні звичаї 
й обряди, традиційний селянський побут, календарний цикл 
від весни до зими. Значна частина матеріалів публікується 
вперше з архівних джерел.

Мишанич О. ПОВЕРНЕННЯ. 10,25 арк. Книжка містить 
літературно-критичні статті й нариси про видатних україн
ських письменників XX ст., чия творчість тривалий час 
замовчувалася: Спиридона Черкасенка, Катрі Гриневичевої, 
Наталени Королевої, Миколи Лазорського, Авґустина 
Волошина, Василя Ґренджі-Донського, Олекси Стефа- 
новича; на підставі першоджерел простежено заборони 
української літератури з 1937 до 1991 рр., Миколи Мушинки 
і Юрія Бачі, вводяться в літературний обіг імена закар
патських письменників Івана Ірлявського та Василя Марка.
СЛОВНИК МІКРОГЩРОНІМІВ УКРАЇНИ. 18,5 арк. У 
цій роботі Інституту української мови Національної академії 
наук України представлено матеріали до «Словника мікрогідро- 
німів України». Структура праці й спосіб подання матеріалу 
зумовлені завданням зібрати і описати мікрогідроніми окремих 
регіонів у найповнішому .обсязі з детальною їх локалізацією. 
Словник є базою для майбутніх етимологічних студій у 
галузі топоніміки і становить інтерес для географів, 
істориків, викладачів вищої та середньої школи, а також для 
всіх, хто цікавиться вітчизняною історією та культурою.

Крекотень В. ВИБРАНІ ПРАЦІ. 22,5 арк. В книгу входять 
вибрані наукові праці з історії давньої української літератури 
відомого вченого-медієвіста, доктора філологічних наук 
Володимира Крекотня. Основною працею є недруковане досі 
наукове дослідження вченого «Художність давньої 
української прози*.



Науковий консультант бібліотеки АТ ЮБЕРЕГИ»
О лекса  М иіианич ,
зав. відділом давньої української літератури 
Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України 
доктор філологічних наук

Бібліотека А Т  «О береги», одним із видань якої є «П О Х О Д Ж ЕН Н Я  РУСІ. 
Стародавні скандинавські джерела (крім ісландських саґ)» Омеляна Пріцака, 
покликана висвітлювати сторінки історії українського народу від найдавн і- 
ших часів, показувати формування української національної свідомості, дер* 
жавної і політичної думки, а ширше —  української ментальності. Зміст та 
засади усієї культурологічної діяльності Акціонерного товариства «Обере
ги » яскраво відображаються у його символічній назві —  «О береги» —  
працювати над проблемою повернення в культуру українського народу 
одвічних істин моралі, духовності, народних оберегів самодостатності, са
мосвідомості, самоудосконалення.

Розширення свідомості кожної людини в процесі осмислення історії —  
складний і тривалий процес культурно-просвітянської роботи. Прогалини, 
«б ілі плям и», цілі «невідкриті острови», заборонені і забуті теми, явища, 
імена можливо відкрити, поновити, повернути тільки багатоманітністю форм, 
методів, підходів, засобів, зусиль на ниві відродження духовності народу.

Ми друкуватимемо оповідання, повісті, романи, нариси, наукові розвідки 
про звичаї і вірування українського народу, його культуру і літературу, 
релігію, боротьбу за свос самоутвердження серед інших слов'янських і 
неслов’янських народів.

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВРОБІТНИЦТВА У РІЗНИХ 
ФОРМАХ:

□  інформаційного обміну;

□  підготовки видань або пропагандистських акцій за проектом замов
ника і за спільно виробленою культурологічною концепцісю;

□  адресатного іменного або благодійного внеску.

РОЗГЛЯНЕМО БУДЬ-ЯКУ ПРОПОЗИЦІЮ!




