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Луговий О.М. (Одеса, Україна) 

БЕРЕЗАНСЬКИЙ РУНІЧНИЙ КАМІНЬ  

В ЙОГО ІСТОРИЧНОМУ КОНТЕКСТІ 
 

Березанський рунічний камінь – давно відома епіграфічна пам’ятка. 
Цей камінь з о. Березань (47×48 см., черепашковий вапняк) містить напис: 
„Grani gærpi h(u)alf þæssi æftir Ka(r)l fëlaga sin”, що перекладається як 
„Грані зробив цей курган по Карлу, своєму товаришові”. Його було 
віднайдено відомим археологом, дослідником Березані Е.Р. фон Штерном 
1905 р., опубліковано професором Санкт-Петербурзького університету 
Ф.О. Брауном1. Нині камінь зберігається в експозиції Одеського 
археологічного музею (№ 50378)2. Тут же в Одесі 1913 року з каменем 
ознайомився шведський археолог Т.Ю. Арне і наступного року опублікував 
знахідку в журналі “Fornvannen”3, представивши її скандинавським вченим. 
Напис на камені вже Оскар Монтеліус у 1914 р. коротко ідентифікував як 
шведський4, а Т. Арне через форму слова hvalfa – вужче, як готландський. В 
той же час він підкреслював, що ім’я Грані відоме лише в Ісландії. 

Остання публікація цієї пам’ятки належить О.О. Мельниковій5, яка не 
наважилась однозначно відповісти на питання про етнічне походження Карла 
та Грані. За рунологічними даними, Березанський рунічний камінь не може 
бути молодшим за середину ХI ст., а отже не відноситься до часу жвавої дії 
Дніпровського (Східного) шляху. Верхньою межею при датуванні знахідки 
зазвичай вважають початок ХII ст.  

О.О. Мельникова вказує також на ту обставину, що поховання Карла 
було дуже архаїчним. По Карлу було насипано курган, а на камені відсутній 
хрест. Ці ознаки вказують на язичництво Карла і на те, що мандрівники не 
могли бути паломниками до Палестини, як це припускає російська 
дослідниця. Швед-язичник ХI чи навіть ХІІ ст. не мусить дивувати, адже у 
Швеції все ще діяло язичницьке капище в Уппсалі.  

Острів Березань був добре знаний в середньовіччі під назвою острів 
св. Еферія або Елферія. Константин Багрянородний вказував на нього як на 
місце, розташоване на відстані чотирьох днів шляху від острова Св. Григорія 
– Хортиці. На острові Еферія купці-роси робили зупинку в день-два для 
переоснащення своїх суден6. Русько-візантійський договір 944 р. забороняв 
росам залишатись на острові на зиму7, тобто фактично колонізувати його, 
перетворюючи на постійну базу.  

Хронологічні рамки знахідки роблять її дуже цінним історичним 
джерелом для вивчення контактів Русі, Візантії та країн Скандинавії ХI-
ХІІ століть. Прямі контакти населення цих країн на часі стали рідкісними і 
тому є можливість реконструювати обставини, за яких вказана епіграфічна 
пам’ятка могла з’явитись і спробувати знайти подію, яка слугувала б terminus 

ad quem для неї.  
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Як ми вже встановили, камінь навряд чи був залишений купцями чи 
паломниками. Однією з найчисельніших груп мандрівників зі Скандинавії до 
Візантії Дніпром були вояки-варяги. Руська літописна традиція востаннє 
згадує варягів у руському війську під 1043 р. (Софійський I8, 
Воскресенський9 та Ніконівський10 літописи). Якийсь загін, цілком можливо 
загін Інгвара-Мандрівника11, взяв тоді участь в виправі Володимира 
Ярославича супроти Візантії. Та чи означає це, що система найму варягів на 
Русі, складова ланка скандинавського вектору постачання вояків зі 
Скандинавії до візантійської армії, надалі припиняє свою дію?  

Спробуймо встановити, чи діяли окремі ланки системи після середини 
ХI ст., себто після смерті Ярослава Мудрого. Цьому правителю вдалось 
відновити мир із Візантією, а відповідно поновити і відряджання русичів і, 
вірогідно, варягів до імперії ромеїв. 

Києво-Печерському патерику (Бєрсєнєвський список 1406 р., § 11) 
відомі варяги зі Скандинавії на князівській службі і пізніше від останнього 
спомину варягів у Повісті врем’яних літ. Так, князю Всеволоду Ярославичу 
служив якийсь ярл Шимон. Про нього відомо, що він був племінником ярла 
Якуна Сліпого, ватажка варягів дружини Ярослава в бою на Листвені 1024 р. 
Якун вигнав із вотчини Шимона, разом з його братом Фріандом після смерті 
їхнього батька Африкана. Брати служили Ярославу Володимировичу, пізніше 
– його сину Всеволоду. Шимон 1068 р. взяв участь у битві на Альті з 
половцями, де з ним стались чудеса, змальовані в Патерику12. Ф.О. Браун з 
лінгвістичних міркувань вважав усе сімейство шведами, а М.Ф. Мурьянов, 
загалом погоджуючись, додав, що це шведи, які вже піддались 
південноєвропейському християнському впливу13. Дійсно, Африкан носить 
досить рідкісне християнське ім’я, невідоме у Візантії, проте знане на 
латинському заході. Він, ясна річ, є християнином і замовив величезне 
розп’яття, яке прикрасив золотим поясом за італійською „модою”. Син 
Африкана Шимон прийняв православне ім’я Симон від Антонія Печерського 
та пожертвував пояс і багато грошей на будівництво Успенського собору 
Києво-Печерської лаври, образ якого двічі являвся йому. Вказані події 
відбулись перед 1073 р., коли було закладено Успенський собор, в основу 
метричної системи якого покладено довжину цього пояса.  

Після смерті Ярослава починається перманентний розпад єдиної 
ранньофеодальної держави на ворогуючі територіальні князівства. Русичі 
втратили інтерес до візантійських грошей. Внаслідок цього, а також через 
зникнення єдиного державного центру, сходить нанівець потік 
скандинавських найманців, які раніше уторованим шляхом йшли через Київ 
до Візантії, підпитуючи налагоджений шлях для самих русичів14. Відповідно 
до внутрішньої ситуації на Русі і політика Візантії в регіоні стала більш 
гнучкою, маневреною та вибірковою15. 
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1069 р. кияни на вічі все ще погрожували вирушити „в гречьску 
землю”, спаливши Київ, якщо ані Всеволод Переяславський, ані Святослав 
Чернігівський не забажають захистити їх від погрози повернення до Києва 
Ізяслава Ярославича16. В.В. Мавродін, В.Т. Пашуто та М.В. Левченко 
вважали, що погроза походила від купців-гречників17. І.Я. Фроянов додає до 
купців вправних ремісників, чиї вироби гарантували їм безбідне існування в 
будь-якому куточку тодішнього цивілізованого світу, та вояків київської 
тисячі, яких у Візантії охоче взяли б до війська18. Загальна кон’юнктура все 
ще підтримує такий соціальний інтерес, „вплив Візантії на свідомість 
русичів”, яку тут підкреслював автор ідеї візантійської співдружності народів 
Дмитро Оболенський19. 

У Візантії „роси” ще відзначені у військових діях проти повсталого 
Іоанна Врієннія під Афіром 1077 р.20 Екскусійні клаузули хрісовулів 
пам’ятають їх до 1088 р.21 Таким чином, постійний контингент росів-слов’ян 
припинив своє існування впродовж десятиліття чи двох після поразки при 
Манцикерті 1071 р.  

Участь 5-тисячного руського загону в перемозі візантійців та половців 
над печенігами у квітні 1091 р. досі лишається гіпотезою22. Правління 
Володимира Мономаха, котрому вдалося політично консолідувати Русь, вже 
зовсім не відзначене фактами військового співробітництва з Візантією, а 
лише конфліктами та династичними союзами23. Для кінця ХI ст. Г.Г. Літаврін 
формулює відносини Візантії та Русі наступним чином: „Несмотря на 
крайнюю опасность, в которой империя находилась в 80-90-е годы ХI в., 
император, обращаясь на Запад с унизительными воззваниями о помощи, ни 
разу не попытался получить ее у русских”24. 

Тим не менш, в середині ХII ст. декілька акцій міжнародного значення 
дають привід говорити про потепління у сфері військового співробітництва 
між Руссю та Візантією.  

За інформацією Іоанна Кіннама, на початку 1160 р. імператор Мануїл 
Комнін залучив до великого походу проти конійського султана Килич-
Арслана II, який здійснював набіги на прикордонні райони Візантії, окрім 
ромейських сил, вірменських, антіохійських та єрусалимських союзників, 
наймані загони хрестоносців, набраних безпосередньо на Родосі, головному 
перевальному пункті пілігримів, та в Єрусалимі. Мануїл також винайняв 
половців („скіфів”) та якісь „народи, що мешкають поблизу Тавра” (Σκύθας τε 
και� τω�ν α!µφι� τω�$ Ταύρω$ ‛ιδρυµένων ε!θνω�ν ε!µισθου-το πολλά)25, що традиційно має 
вказувати на русичів. Велика війна не розпочалась, якщо не рахувати раптову 
перемогу Іоанна Кондостефана над окремим сельджукським загоном. Килич-
Арслан запросив миру та визнав візантійський сюзеренітет26. 

Якого з князів Русі представляли „таврійські скіфи”? Найлегше 
припустити, що відродився традиційний напрямок постачання військової 
сили до Візантії – через Київ. Він вже далеко не був тією столицею усієї 
держави, яку роль місто виконувало в часи Ярослава. Однак і про 
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ХII століття літописці цілком справедливо могли написати наступне: „Бысть 
же сице нѣкое нестроеніе въ великихъ князехъ Кіевскихъ, и многи рати, и 
убійства и кровопролитіа сотворяхуся, и вси убо тщахуся и подвизахуся на 
великое княженіе Кіевское. Сей бо Кіев слава, и честь, и мати, и глава все 
Русской землѣ бысть...”27 

Ще 1153 р., коли на київському столі сидів угорський ставленик та 
ворог Візантії Ізяслав Мстиславич, константинопольський ритор Михаїл у 
своїй промові, присвяченій перемозі Мануїла Комніна над угорцями, 
відзначив, що „эхо победы Мануила донеслось до тавроскифов, живущих на 
материке… Тавроскиф, пораженный шумом крылатой молвы, тяжело 
повесил голову” (пер. О.П. Каждана)28. Саме київського та волинського князя 
Ізяслава О.П. Каждан вважав тим самим понурим тавроскіфом, якого 
засмутила звістка про поразку його союзників. Тобто візантійський автор за 
традицією саме київського князя робив епонімом усього колись союзного 
візантійцям етносу.  

Подалі ситуація змінилась. Володимирко Галицький та суздальський 
князь Юрій Довгорукий, надійні союзники Мануїла Комніна, які втім не 
відзначені фактами військового співробітництва з імперією29, обидва 
померли. Натомість новообраний київський князь, брат Ізяслава Ростислав 
Смоленський був більш прихильний до Константинополя, хоч, як і його 
попередник, нарікав на ідеологічний контроль з боку Константинопольського 
патріархату30. Йому вдалось стабілізувати політичну ситуацію в Києві. В 
1159 р., десь після травня, київський князь вів боротьбу з берладниками за 
Олешшя31 – стратегічний пункт, який забезпечував зв’язок між Києвом та 
Константинополем. Важливо підкреслити, що Ростиславові насади з 
дружинниками в цій операції очолювали воєводи Гюрг (Георгій або Юрій) 
Нестерович та Якун, про якого Київський літопис попередньо сповіщав, що 
він є „мужем от новгородців”32. Київські ратники настигли берладників у 
Диня (тобто Дичина на Дунаї, міста з непевною державною належністю, 

проте населеного русичами, можливо бродниками33) „избиша ѣ . и полонъ 
взѧща”.  

З історичного твору Іоанна Кіннама дізнаємось, що 1165 р. до Русі 
виїхав Мануїл з сім’ї Комнінів. Він вів перемови з низкою руських князів, 
яких можна було налаштувати проти Угорщини, позбавивши її будь-якої 
підтримки у разі конфлікту з Візантією34. Якийсь Пріміслав (Πριµίσθλαβος) та 
князь Ростислав Мстиславич Київський (‛Ρωσισθλάβω) обіцяли Візантії 
військовий союз та допомогу людьми35. Октавіуш Юревич довів, що 
Пріміславом, скоріш за все, був волинський князь Мстислав Ізяславич36. 
Свідоцтв того, що руські полки виступили на боці Візантії, немає ані в 
руських літописах, ані у візантійських джерелах37. Невідомо, на яких умовах 
була дана обіцянка військ – на умовах об’яви князями війни Угорщині, чи 
звичної відправки вояків до візантійських лав. Ми не можемо стверджувати 
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жодної з позицій. Але саме Ростислав тут виступає потенційним військовим 
партнером Візантії.  

В останній чверті ХII ст. інтерес до військового співробітництва 
взаємно занепадає як у Візантії так і на Русі. Подальша історія взаємодії цих 
двох країн не дає прикладів переміщень військової сили з Русі до Візантії 
Дніпром38. 

Таким чином, події 1159–1160 рр. – останній епізод післяярославова 
часу, змальований історичними джерелами, коли хвилі скандинавського 
впливу сягнули Пониззя Дніпра. Київський князь Ростислав Мстиславич був 
сином Мстислава Володимировича та шведської принцеси Христини, доньки 
короля Інге Старого, яка померла 1122 р. Це покоління Рюриковичів 
підтримувало тісні контакти з північними країнами. Дві сестри Ростислава 
були видані заміж за північан та стали відомі у північних джерелах – 
„Геймскрінглі”, „Моркінскінні”, „Сазі про Кнютлінгів”. Донька Христини 
Інгідоттір Мальмфрід була дружиною Сігурда Магнуссона Хрестоносця, 
короля Норвегії, відомого своїм походом до Святої землі в 1110 р.39 Після 
розлучення з Сігурдом Мальмфрід стала дружиною датського короля Еріка II 
(1134-1137 гг.), сина Еріка Доброго, короля Данії, котрий сконав на Кіпрі в 
ході паломництва. Інгільборг Гаральдсдоттір (під ім’ям Гаральда на півночі 
був відомий сам Мстислав Володимирович) була дружиною Кнута Лаварда, 
старшого брата Еріка II. Цей Кнут з 1115 р. став ярлом Шлезвіга а в 1129–
1131 рр. був герцогом Гольштейна, населеного полабськими слов’янами, 
ободритами, та, відповідно, васалом імператора Священної Римської імперії. 
Саме Інгільборг дала своєму синові ім’я Вальдемар, на честь свого дідуся 
Володимира Мономаха, закріпивши його в династії королів Данії, адже її син 
сам 1157 р. став королем40. Ще одна сестра Ростислава, Євфросінія, була 
матір’ю угорського короля Іштвана ІІІ і досі справляла вплив на його 
політику, тому комнінівське посольство 1165 р. до Ростислава мало 
особливий сенс, як на цьому наполягає Андрій Урбанський41. 

На завоювання Олешшя Ростислав відрядив новгородського воєводу 
Якуна, чиє ім’я є виразно скандинавським за походженням та виступає як 
спотворене Гакон (Hakon). Цілком можливо, що в ХIІ ст. це ім’я було 
популярним й поміж слов’янським населенням Новгорода, проте за вказаних 
обставин скандинавське походження його носія більш ніж вірогідне. Він 
може належати до тієї групи „реальних шведів на Русі”, за висловом 
шведського вченого Л. Ґрота, які поки що не викликали великої 
зацікавленості дослідників42. 

Березанський рунічний камінь є пам’яткою мандрівки, в якій прийняла 
участь певна кількість вихідців зі Скандинавських країн, зокрема Швеції. Ця 
мандрівка відбувалась не раніше за середину ХІ ст. Пізній час встановлення 
пам’ятки зменшує ймовірність того, що вона була залишена торгівцями. 
Найбільш вірогідними її авторами були вояки-найманці, відомі як варяги. 
Опинитись на Березані вони могли в ході якихось військових дій на 
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Нижньому Дніпрі або на шляху до Візантії. Залучення найманців зі Східної 
Європи, в тому числи скандинавів, у візантійську армію постійно 
знижувалось. Востаннє сприятливі умови для появи Березанського каменя 
склались 1159–1160 рр., в правління в Києві Ростислава Мстиславича. Саме 
тоді в Дніпровському пониззі діяли київські загони, які могли включати 
скандинавських вояків, і саме тоді вихідці з Русі востаннє зустрічаються у 
складі візантійської армії в Малій Азії, тобто обидві згадані умови контексту 
появи Березанського каменю були наявні. 
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