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Актуальность. Тема Северной Европы в летописании Великого 

Княжества Литовского, в отличии от летописания Киевской Руси, не может 

похвастаться вниманием исследователей в силу заимствования сведений о 

данном регионе из более ранних памятников летописания и уменьшения его 

роли в политической жизни на пространствах Восточной Европы в XIII-XV 

вв. 

Однако данная тема заслуживает рассмотрения в силу многих причин. 

Эволюция образа Северной Европы поможет рассмотреть культурно-

исторические изменения, произошедшие после распада Киевской Руси и 

образования Великого княжества Литовского. Анализ сведений о Северной 

Европе может предоставить новую информацию, позволяющую понять 

спефику культурных традиций Беларуси, Украины и России. Кроме того, 

рассмотрение данной темы может способствовать межкультурному и 

межгосударственному диалогу между Беларусью и странами Северной 

Европы, запечатленными на страницах древних летописей.  

Целью данной работы является выявление сведений о Северной 

Европе, содержащихся в летописях Киевской Руси и Великого княжества 

Литовского; на основании данных сведений выявление характеристик 

Северной Европы в летописании Киевской Руси и Великого княжества 

Литовского, а также выявление  изменения данных характеристик в 

летописании Великого княжества Литовского в сравнении с летописанием 

Киевской Руси.  

Объектом исследования является Северная Европа в летописании 

Киевской Руси и Великого княжества Литовского. Предметом исследования 

являются основные характеристики Северной Европы в летописании 

Великого княжества Литовского и Киевской Руси. Методологической 

основой дипломной работы стали принципы объективности, историзма, 

системности и ценностного подхода. 

Основные положения, выносимые на защиту. В летописании 

Киевской Руси сюжеты, связанные с описанием Северной Европы, 

присутствует в  большем количестве, нежели в летописании Великого 



княжества Литовского. Связано это с ролью североевропейцев-варягов в 

образовании Киевской Руси и правящей династии Рюриковичей.  

Значительный пласт о Северной Европе первоначально был воспринят 

летописанием Великого княжества Литовского и нашел отражение в 1 

белорусско-литовском своде. Со сменой парадигмы во 2 белорусско-

литовском своде данные сведения исчезли из белорусско-литовского 

летописания. В целом, образ Северной Европы отразил особенности 

летописания и политической ситуации как в Киевской Руси, так и в Великом 

княжестве Литовском.  

Структура и объем магистерской диссертации. Магистерская работа 

состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных 

источников и литературы, приложений. Общий объем работы — 102 

страницы. Из них: список источников и литературы — 12 (172 

наименований), приложения — 23 страниц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАЦЫ  
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Паўночная Еўропа ў летапісанні Кіеўскай Русі і Вялікага княства 

Літоўскага. 
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княства Літоўскае, Паўночная Еўропа, Скандынавія, АМГ, беларуска-

літоўскія летапісы. 

Актуальнасць. Тэма Паўночнай Еўропы ў летапісанні Вялікага 

Княства Літоўскага, у адрозненні ад летапісання Кіеўскай Русі, не можа 

пахваліцца увагай даследчыкаў з-за запазычання ведаў аб дадзеным рэгіёне з 

больш ранніх помнікаў летапісання і памяншэння яго ролі ў палітычным 

жыцці на прасторах Усходняй Еўропы ў XIII-XV стст. 

Аднак дадзеная тэма заслугоўвае разгляду ў сілу многіх прычын. 

Эвалюцыя вобраза Паўночнай Еўропы дапаможа разгледзець культурна-

гістарычныя змены, якія адбыліся пасля распаду Кіеўскай Русі і з'яўлення 

Вялікага Княства Літоўскага. Аналіз звестак аб Паўночнай Еўропе можа даць 

новую інфармацыю, якая дазваліць зразумець спефіку культурных традыцый 

Беларусі, Украіны і Расіі. Акрамя таго, разгляд дадзенай тэмы можа спрыяць 

міжкультурнаму і міждзяржаўнаму дыялогу паміж Беларуссю і краінамі 

Паўночнай Еўропы,  звесткі пра якіях захаваліся на старонках старажытных 

летапісаў. 

Мэтай даннай працы з'яўляецца выяўленне звестак аб Паўночнай 

Еўропе, якія змяшчаюцца ў летапісах Кіеўскай Русі і Вялікага Княства 

Літоўскага; на падставе дадзеных звестак выяўленне характарыстык 

Паўночнай Еўропы ў летапісанні Кіеўскай Русі і Вялікага Княства 

Літоўскага, а таксама выяўленне змены дадзеных характарыстык у 

летапісанні Вялікага Княства Літоўскага ў параўнанні з летапісаннем 

Кіеўскай Русі. 

Аб'ектам даследавання з'яўляецца Паўночная Еўропа ў летапісанні 

Кіеўскай Русі і Вялікага княства Літоўскага. Прадметам даследавання 

з'яўляюцца Асноўныя характарыстыкі Паўночнай Еўропы ў летапісанні 

Вялікага Княства Літоўскага і Кіеўскай Русі. Метадалагічнай асновай 

дыпломнай працы сталі прынцыпы аб'ектыўнасці, гістарызму, сістэмнасці і 

каштоўнаснага падыходу. 



Асноўныя палажэнні, якія выносяцца на абарону. У летапісанні 

Кіеўскай Русі сюжэтаў, звязаных з апісаннем Паўночнай Еўропы значна 

больш, чым ў летапісанні Вялікага княства Літоўскага. Звязана гэта з роляй 

паўночнаеўрапейцаў-варагаў у з’яўленні Кіеўскай Русі і кіруючай дынастыі 

Рурыкавічаў. Значны пласт інфармацыі аб Паўночнай Еўропе 

першапачаткова быў успрыняты летапісаннем Вялікага Княства Літоўскага і 

знайшоў адлюстраванне ў 1 беларуска-літоўскім зводзе. Са зменай 

парадыгмы ў 2 беларуска-літоўскім зводзе дадзеныя звесткі зніклі з 

беларуска-літоўскага летапісання. Увогуле, вобраз Паўночнай Еўропы адбіў 

асаблівасці летапісання і палітычнай сітуацыі як у Кіеўскай Русі, так і ў 

Вялікім Княстве Літоўскім. 

Структура і аб'ём дыпломнай працы. Магістэрская праца складаецца 

з уводзінаў, трох глав, заключэння, спісу выкарыстаных крыніц і літаратуры, 

дадаткаў. Агульны аб'ём працы – 102 старонкі. З іх: спіс крыніц і літаратуры 

– 12 (172 пункта), дадаткі — 23 старонкі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

GENERAL CHARASTERISTIC OF WORK 

Rumchyk Ivan  

Northern Europe in the chronicles of Kievan Rus and the Grand Duchy 

of Lithuania. 

Keywords: Chronicle, Kievan Rus, Grand Duchy of Lithuania, Northern 

Europe, Scandinavia, Primary chronicle, Belarusian-Lithuanian chronicles. 

Relevance. The topic of Northern Europe in the chronicles of the Grand 

Duchy of Lithuania, in contrast to the chronicles of Kievan Rus, can not boast of 

such attention of researchers due to borrowing information about this region from 

earlier chronicles and reducing its role in political life in Eastern Europe in the 

XIII-XV centuries. 

However, this topic deserves consideration for many reasons. The evolution 

of the image of Northern Europe will help to consider the cultural and historical 

changes that occurred after the collapse of Kievan Rus and the formation of the 

Grand Duchy of Lithuania. The analysis of information about Northern Europe can 

provide new information that allows to understand the specifics of the cultural 

traditions of Belarus, Ukraine and Russia. In addition, the consideration of this 

topic can contribute to the intercultural and inter-state dialogue between Belarus 

and the countries of Northern Europe, depicted on the pages of ancient chronicles. 

The purpose of this work is to identify information about Northern Europe 

contained in the chronicles of Kievan Rus and the Grand Duchy of Lithuania; to 

identify the characteristics of Northern Europe in the chronicles of Kievan Rus and 

the Grand Duchy of Lithuania, as well as to identify changes in these 

characteristics in the chronicles of the Grand Duchy of Lithuania in comparison 

with the chronicles of Kievan Rus. 

The object of the study is Northern Europe in the chronicles of Kievan Rus 

and the Grand Duchy of Lithuania. The subject of the study is the main 

characteristics of Northern Europe in the chronicles of the Grand Duchy of 

Lithuania and Kievan Rus. The methodological basis of the thesis was the 

principles of objectivity, historicism, consistency and value approach. 



The main provisions to be submitted for defense. In the chronicles of 

Kievan Rus there are much more plots related to the description of Northern 

Europe than in the chronicles of the Grand Duchy of Lithuania. We have this 

situation due to the role of the Northern European Varangians in the formation of 

Kievan Rus and the ruling Rurikids dynasty. 

A significant part of indformation about Northern Europe was initially 

perceived by the chronicle of the Grand Duchy of Lithuania and is reflected in the 

1
st
  Belarusian-Lithuanian redaction. With the change of the paradigm in the 2

nd
  

Belarusian-Lithuanian redaction, this information disappeared from the Belarusian-

Lithuanian chronicles. In general, the image of Northern Europe was reflected the 

peculiarities of creating the chronicles and the political situation both in Kievan 

Rus and in the Grand Duchy of Lithuania. 

Structure and scope of the master’s thesis. Master’s thesis consists of an 

introduction, three chapters, conclusion, list of sources and literature, and 

appendices. The total volume of work is 102 pages. Of these, the list of sources 

and literature is 12 (172 titles), and the appendixes are 23 pages. 

 
 


