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Розглядаються долі скандинавських жінок на Русі в епоху вікінгів. На основі мало
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Численні скандинавські жіночі поховання відомі з другої половини
XIX ст., проте науковий інтерес до згаданих археологічних знахідок спо
стерігаємо лише з 70-х рр. минулого сторіччя у спеціальних працях низки 
дослідників (зокрема, Т.А. Пушкіна [3], А. Стальсберг [4; 5; 6; 8], І. Янс- 
сон [7], Ю.Е. Жарнов [1], В.Я. Петрухін [2]). Постає питання, чому видимі
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в археологічних джерелах скандинавки постали невидимими спочатку у пи
семних пам’ятках, а згодом й у історичних реконструкціях епохи вікінгів. На 
думку А. Стальсберг, пояснення варто шукати у світоглядних стереотипах: 
як християнські та ісламські автори ІХ-ХІ ст., так і дослідники пізніших 
епох були виховані соціокультурною традицією, що визначала «належне» 
місце жінки у суспільстві [8, с. 69-70]. Окрім того, хроністи, подібно до жу
рналістів, фіксують те, що видається їм важливим та слугує меті -  їх власній 
чи замовників. Серед варягів жінок згадують арабські джерела -  на відміну 
від джерел руських, північноєвропейських та латинських, котрі є радше по
літичними аніж етнографічними [8, с. 77].

Як слушно зазначив Петрухін, розгляд доль варязьких жінок на «Сході» 
не належить до кола вузьких феміністичних досліджень [2]. Визначивши ме
тою даної статті соціокультурну інтерпретацію поховань скандинавок на те
риторії Давньої Русі, ми тим самим робимо спробу доповнити картину хара
ктеру, особливостей і розвитку русько-скандинавських взаємин епохи вікін
гів.

Жіночі поховання знайдено у внутрішній частині Давньої Русі та на фін
ських територіях у напрямі південного сходу від Ладозького озера [8, с. 68
69, 71]. Вони, як і скандинавські поховання загалом, розосереджені в моги
льниках, що належали решті населення. Також відомі могили дітей [8, с.70]. 
Отже, археологічні знахідки демонструють, що варягів не варто вважати 
лише тимчасовим військовим і торгівельним контингентом -  вочевидь дав
ньоруське суспільство приймало скандинавів, котрі жили на Русі тривалий 
час і почувалися досить безпечно, аби брати з собою свої сім’ї.

Саме жіночі поховання як такі, що містять надійний етнічний показник -  
овальні фібули, дали змогу І. Янссону порівняти некрополі Бірки і Тімерьова 
за кількістю зазначених прикрас та, з’ясувавши, що пропорція в Тімерьові 
виявилася більшою, зробити припущення, що «в епоху вікінгів шведська 
імміграція на Русь була значною» [7, с. 750].

П’ята частина торгового інвентарю (ваги та гирьки, датовані ІХ-ХІ ст.) 
знайдена у жіночих похованнях, так само як і у Швеції та Норвегії. Це може 
означати, на думку А. Стальсберг, що господиня брала участь у торгівельній 
діяльності своєї родини: приміром, вела справи у місті за відсутності чолові
ка (котрий міг в цей час торгувати в інших краях) або як вдова [4; 5; 8, с. 72 - 
77].

Постаючи «маркером» власне варязьких поховань на давньоруських тери
торіях, комплекси фібул, як виявляється, не є беззаперечним свідченням су
спільного становища та навіть етнічної належності жінок, похованих у тра
диційному скандинавському костюмі. Дослідники припускають, що частину 
«скандинавок» складали дружини-слов’янки норманів або -  зважаючи на
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наявність поховань чоловіків з двома жінками та дружинників з насильно 
умертвленими жінками -  наложниці чи рабині [1, с. 205; 2, с. 31; 5, с. 73
8, с. 72]. Походження, кількість і статус останніх є предметом дискусії [2, 
31-50]. Дана проблема видається нам вкрай перспективною для 
дослідження.

Розглянувши вузлові питання соціокультурної інтерпретації жіночих 
скандинавських поховань на Русі, можемо зробити висновок про те, що 
русько-скандинавські відносини епохи вікінгів базувалися не лише на ко
нтактах східнослов’янського світу зі скандинавськими монаршими і поса
довими особами, найманцями, купцями (себто виключно чоловічим кон
тингентом), як це зазначено у писемних джерелах -  але і з варязькими ро
динами. Що, безперечно, з-поміж іншого, є свідченням більш тривалих, 
міцних та різноманітних русько-скандинавських зв’язків, ніж дотепер 
припускалося.

Піднята у статті проблематика вимагає всебічного дослідження. Нам 
видається продуктивним її поглиблений розгляд із залученням більш ши
рокого кола джерел.
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В останній чверті XV ст. розпочався інтенсивний процес входження схід
нослов’янських земель в склад Московської держави. Важливе місце тут за
ймали «українні» князі -  власники уділів та вотчин на московсько- 
литовському прикордонні. Характерною ознакою у міждержавних відноси-
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