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WOJOWNICY: 
 

      "Krwiożerczy, gniewny, całkowicie pogański lud"  - tymi słowami opisał wikingów 

mnich ze splądrowanej Irlandii. Wikingowie we współczesnej kulturze masowej kojarzą się 

przede wszystkim z długimi łodziami, rogatymi hełmami, gwałtem, przemocą i pożogą. 

Wizerunek wikingów - brutalnych najeźdźców - przetrwał do dziś, choć muzealne ekspozycje 

i wykopaliska archeologiczne ukazują nam ich również jako kupców i odkrywców.  

 

      Rok 793  tradycyjnie przez historyków określany bywa jako początek "epoki Wikingów", 

których  rozbójnicze najazdy przez kilkaset następnych lat nękały ludy europejskie. Obecnie, 

w dobie jednoczącej się Europy współcześni historycy wspomagani przez archeologów, 

starają się wskazywać na te elementy z przeszłości naszego kontynentu, które jednoczyły 

różne społeczności, na wymianę handlową, okresy  pokojowego współżycia i kolonizacji, 

wzajemnego przenikania się kultur itd. Jednakże mimo upływu wieków, dociekliwych badań 

naukowych oraz licznych i znaczących odkryć wykopaliskowych, które ukazują świat 

wczesnośredniowiecznej Skandynawii w obiektywnym świetle, wciąż w zbiorowej pamięci 

Europejczyków dominuje postać krwawego, okrutnego wojownika - Wikinga i jego długa 

"smocza łódź" - drakkar. Właśnie tej postaci poświęcimy niniejsze rozważania.  Jak się sądzi, 

przyczyny wielkiej ekspansji Skandynawów  miały charakter wewnętrzny i zewnętrzny, 

 leżały bowiem zarówno w przeludnieniu  skalistej krainy północy i w stosunkach 

politycznych tam panujących jak i w słabości militarno-politycznej wielu państw ówczesnego 

świata. Stosunkowa łatwość szybkiego wzbogacenia się, tworzyła zachęcający klimat do 

organizowania licznych wypraw oraz opiewany przez rodzimych skaldów i sagamandrów 

etos wojownika - łupieżcy.  Organizatorami grabieżczych rajdów byli słynący z wojennego 

szczęścia wodzowie i królowie, którzy zazwyczaj uważani byli za potomków najwyższego 

germańskiego boga. To on miał być np. przodkiem późniejszych władców angielskich 

i saksońskich. Jak rozumiano ów związek świadczy zwrotka 12 wiersza "Pieśń o Haraldzie 

Grafell", ułożonego przez skalda Glumra Geirasona, która mówi, że "w królu był sam Sig - 

Tyr " (t.j. Odin). Pierwszy  człon określenia tego boga łączy się z pojęciem walki, przewagi 

i zwycięstwa. Oznacza to także, iż w królu w czasie bitwy objawiał się ten bóg i skutecznie 

kierował jego słowami i czynami. 

      Zmiany jakie zaszły w społecznościach germańskich w epoce brązu i początkach epoki 

żelaza, w dobie demokracji wojennej, wędrówki plemion oraz niekończące się wojny jakie 

prowadziły te ludy, doprowadziły do wysunięcia na pierwsze miejsce klasy wojowników. To 

oni mieli decydujące znaczenie w ówczesnych populacjach i decydowali o ich życiu i śmierci. 

Pierwszoplanową rolę odgrywali oczywiście mistrzowie walk oraz inicjacji wojowników, 

nauczyciele zabijania, wielcy manipulatorzy i deformatorzy psychiki, którzy z młodych 

chłopców potrafili uczynić sprawne, niesłychanie skuteczne w boju maszyny i krwiożercze, 

bezlitosne bestie. Albowiem wojna zawsze była sytuacją niezwykłą dla życia społeczności, 

stanem permanentnego śmiertelnego zagrożenia, w którym objawiają się skrajne uczucia ludzi 

- od wielkiego poświęcenia począwszy, aż po sadystyczną żądzę zemsty i niepohamowanego 

mordu. Skala jest wielka, lecz bezwzględnie dominują w niej uczucia negatywne.  Warstwa 

wojowników nie była jednolita. W trakcie licznych walk wyłonili się z niej ci najlepsi, 

najsprawniejsi a zarazem najokrutniejsi - "arystokracja miecza i krwi", ci, co bronili swe 

plemię przed wrogami i dostarczali mu obfitych łupów i niewolników. Zasługi ich znajdowały 

sowitą zapłatę nie tylko na tym, lecz również na "drugim świecie". Elita posiadała własny 

elitarny zaświat, własną bliską bogom krainę zmarłych. Odin ich bóg i zarazem wzorcowy 

mistrz inicjacji prowadził ich do Walhalli, swojej krainy szczęśliwości i wyznaczał im 
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zaszczytną misję kosmiczną. Czynił ich wręcz współodpowiedzialnymi za losy tego świata 

i całego Kosmosu. 

      Członków elity wojennych społeczeństw germańskich aż do schyłku ery wikingów 

w Skandynawii nazywano  berserkami, mężami w niedźwiedzich koszulach, magicznie 

przekształconymi w bestie, wojami walczącymi w amoku, siejącymi strach i śmierć. " Wodan, 

czyli gwałtowność, prowadzi wojowników i daje ludziom siłę przeciw wrogom" - zanotował 

w XI w. kronikarz Adam z Bremy w "Gesta Haburgensis ecclesiae pontificum".  
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OKRĘTY: 
 

 Łodzie są klasycznym symbolem cywilizacji wikingów. 

Ich piękno i konstrukcja dowodzą wysokiego poziomu 

rzemiosła. Umożliwiały zarówno najazdy ze Skandynawii, jak 

odkrywanie i kolonizację Północy. Łodzie wikingów były 

długie i wąskie, ostro zakończone z obu stron (tak zwane 

"podwójne zakończenie"). Budowano je z wąskich, 

zachodzących na siebie desek (tak zwana konstrukcja 

klinkierowa). Deski wygięte były ku każdemu z końców 

i łączyły się z dziobnicą przodu i rufą z tyłu. Pale były często 

ozdabiane rzeźbionymi głowami zwierząt lub innymi 

kunsztownymi wizerunkami. Wojenne łodzie wikingów - 

"długie łodzie"  przypominały współczesne łodzie przybrzeżne - 

były  otwarte i nie miały pokładu. Mniejsze łodzie używane do 

handlu i poszukiwań, w języku staronorweskim zwane knőrr, 

częściowo przykryte były pokładem. Było to konieczne, aby 

uchronić towary od zamoczenia. Oba typy łodzi miały żagle, ale 

długie łodzie napędzano prawdopodobnie głównie wiosłami, żagle wykorzystywano tylko 

wtedy, gdy lodzie płynęły  z wiatrem. Odpowiednie wiosłowanie było niezwykłe ważne 

podczas bitwy morskiej. Łodzią należało manewrować tak, aby znaleźć się w dogodnej 

pozycji do ataku lub wycofać się ze strefą ostrzału. Nie można było czekać na zmianę wiatru. 

Z kolei łodzie handlowe musiały mieć miejsce na ładunek i mieściło się w nich jedynie kilku 

wioślarzy - chodziło przecież jak największy zysk. Dlatego knőrr zabierał niewielu wioślarzy 

potrzebnych podczas wchodzenia i wychodzenia z portu oraz podczas rejsu wzdłuż wybrzeża. 

Łodzią kierowano za pomocą bocznego steru. Przypominał on raczej wiosło niż ster 

w dzisiejszym rozumieniu. Łodzie wikingów nie odpowiadają naszemu wyobrażeniu o łodzi. 

Były o wiele bardziej skomplikowane, niż to się może wydawać. Docierano na nich do 

wszystkich części Europy, podróżowano po Morzu Śródziemnym, za koło polarne oraz przez 

Atlantyk na Grenlandię i do Ameryki Północnej. Jeśli chodzi o wyprawy do Ameryki, łodzie, 

na których płynęli wikińscy odkrywcy, nadawały się do tego lepiej niż statki użyte przez 

Kolumba pięćset lat później. Aby to udowodnić, zbudowano kopie łodzi wikingów. 
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W 893 roku jedna z takich zrekonstruowanych łodzi przebyła szlak Norwegii do 

Ameryki Północnej w ciągu dwudziestu ośmiu dni, rozwijając prędkość od dziesięciu do 

jedenastu węzłów. Doświadczona załoga wikingów przypuszczalnie dokonywała tego jeszcze 

sprawniej. Łódź była kopią w skali jeden do jednego, łodzi wykopanej z grobowca w Gokstad 

w fiordzie Oslo w 880 roku. Idealnie zachowana długa łódź (23 m długości i 5,2 m 

szerokości) należy do najpiękniejszych zabytków jakie kiedykolwiek odkryto podczas 

wykopalisk. Równie piękna jest bogato zdobiona łódź o zbliżonych wymiarach (21,2 mx 5,2 

m), wydobyta w 1904 roku z oddalonego zaledwie o kilka kilometrów kurhanu w Osebergu. 

Obie łodzie pochodzą najprawdopodobniej z IX wieku. W wyniku błędnej interpretacji obie 

"długie łodzie" stały się symbolem osiągnięć żeglarskich wikingów. W rzeczywistości nie na 

długich łodziach, ale na krótszych i szerszych knórrach odbywali wikingowie większość 

swoich dalekomorskich podróży do miejsc takich jak Grenlandia i Ameryka. Jednakże aż do 

1962 roku archeologom nie udało się znaleźć łodzi knórr. Wówczas to, podczas prac 

wykopaliskowych w fiordzie Roskilde w Danii odkryto kilka łodzi zatopionych razem w celu 

zablokowania wejścia do portu podczas morskiej potyczki w XI wieku. Jedną z nich był knórr 

o wymiarach 16,1 m długości i 4,5 m szerokości. Kopia tej łodzi, o nazwie Saga Siglar  ("saga 

o żeglarzu"), opłynęła świat w 1985 roku. 

KONSTRUKCJA ŁODZI: 

      Pływając na otwartych morzach, korzystali z dużego, prostokątnego żagla. 

Do manewrowania na wodach przybrzeżnych i śródlądowych składali maszt i używali wioseł. 

Wiosła przekładano przez dulki albo otwory w burtach, żeby łatwiej było nimi poruszać. 

Wioseł mogło być, w zależności od wielkości łodzi od kilku do kilkudziesięciu. Wikingowie 

znakomicie potrafili połączyć te dwie metody z bardzo zwrotnym kadłubem, bowiem kadłub 

żaglowca musi być szerszy i wyższy niż statku poruszanego tylko wiosłami (stosunek 

długości do szerokości wynosił 7:1).  

      Skandynawowie rozwiązali ten problem wprowadzając 

kil, który nadawał okrętowi wytrzymałość, stabilność i 

zwrotność. Wynaleźli również ruchomy maszt, który można 

było dowolnie kłaść i stawiać niezależnie od kaprysów 

pogody. Żagle zapożyczono z południowych krańców 

Europy tuż przed początkami ery Wikingów. Żagle robiono 

najczęściej z płótna, choć czasem także z wyprawionych 

skór. Bywało, że wikingowie farbowali żagle na kolor 

krwistej czerwieni, aby wzbudzić strach u przeciwników. 

Reja wielkiego żagla zawieszona była na podnoszonym 

maszcie, a wiosło sterowe, podobnie jak w innych 

skandynawskich okrętach, przegubowo zamocowane na 

części rufowej prawej burty. Załoga spała w skórzanych 

śpiworach a w czasie deszczu zabezpieczała się brezentem 

rozkładanym na kształt dużego namiotu. Na łodziach 

znajdowało się 40-80 wioślarzy i przynajmniej tyle samo 

wojowników. Nad wiosłami, wzdłuż burt okrętu, na 

specjalnej zewnętrznej listwie zawieszone były tarcze 

wojowników, które podwyższały wolną burtę okrętu i 

ochraniały wioślarzy.  
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      Statki, które budowali, były arcydziełami sztuki szkutniczej. Posiadały niezwykłą 

dzielność morską konieczną do przetrwania sztormów północnych mórz. Pod żaglem osiągały 

prędkość kilkunastu węzłów (mil morskich na godzinę), kilka razy więcej niż późniejsze 

o 500 lat statki Kolumba, i co więcej, pozwalały na halsowanie, żeglugę pod kątem ostrym do 

wiatru. Właśnie Wikingów uważa się za odkrywców tej szlachetnej sztuki, dzięki której 

płynąc zygzakami ostro do wiatru można osiągnąć cel leżący w linii wiatru. Statki Wikingów 

nie posiadały pokładów, nie dawały więc załodze schronienia przed deszczem i zimnem, 

zdawało się jednak nie być to wtedy tak istotne, chociaż dzisiaj odstraszyłoby wielu żeglarzy-

turystów. Dzięki wykopaliskom sztuka szkutnicza Wikingów jest dość dobrze znana, 

zbudowano nawet kilka replik ich statków, które bez trudu przemierzyły Atlantyk i odbyły 

wiele innych rejsów potwierdzających kunszt mistrzów sprzed ponad tysiąca lat. Nie jest 

znana natomiast sztuka nawigacji, która pozwalała im na swobodną żeglugę po Atlantyku 

Północnym i morzach Europy. Wiadomo, że Wikingowie Ziemię uważali za kulę. Na 

podstawie obserwacji astronomicznych i zdrowego rozsądku dopracowali się abstrakcyjnych 

pojęć szerokości i długości geograficznej, koła polarnego, które osiągali niemal na co dzień, 

a także pojęć biegunów, zwrotników i równika, do których nigdy nie dotarli. Byli ludźmi 

morza, więc nawet po przyjęciu chrześcijaństwa pobłażliwie traktowali poglądy o płaskości 

ziemi głoszone wtedy przez Kościół i średniowiecznych uczonych. W filozoficzne spory, czy 

ziemia czy słońce jest środkiem świata, nie wdawali się, być może dlatego, że są one 

bezprzedmiotowe z punktu widzenia nawigacji. Wikingowie nie posiadali kompasu 

w dzisiejszym znaczeniu, ale kierunki na pełnym morzu wyznaczali bezbłędnie, i to nawet 

w dni pochmurne, których na Północy nie brakuje. Mieli też znakomite wyczucie odległości 

i być może jakiś inny zmysł lub instynkt, który później zaginął. 

      Szwedzki kapitan żeglugi morskiej Magnus Andersson odkrył pod czas rejsu na 

zrekonstruowanej łodzi z Gokstad do Ameryki w 1893 roku, że klinkierowe łodzie wikingów 

zachowują się w niezwykły sposób na morzu. Andersson zaobserwował, że korpus łodzi 

nagina się do fal morskich: statek wykazuje taką elastyczność, iż górna część burty może 

odgiąć się od linii prostej o 15 cm, nie tracąc przy tym na szczelności. Kiedy  z jednej strony 

fala napiera na kil statku, żagiel może być tym samym czasie pod naporem wiatru 

z przeciwnej strony.  Możliwość skręcenia i "naddania" o kilkanaście centymetrów jest 

wielkim atutem. Niebezpieczeństwo przełamania łodzi pod wpływem naprężeń zostaje 

zredukowane, a do budowy łodzi można użyć znacznie lżejszych materiałów, niż gdyby 

statek miał sztywną konstrukcję. Prostota formy większości elementów z łodzi wikingów 

może być myląca. Kwadratowy kształt żagli opisywanych lodzi i dowody na używanie wioseł 

sugerowałyby, że wikingowie żeglowali wyłącznie przy sprzyjającym wietrze. Eksperymenty, 

zwłaszcza z urządzeniem zwanym beitiass, które pozwała wysunąć krawędź żagla, 

umożliwiając lepsze wykorzystanie siły wiatru, to dowód, że knórr był bardzo sprawny 

w żegludze pod wiatr. Również przypominający wiosło ster, mimo swej prostoty, był 

niezwykłe efektywny, o czym przekonał się Magnus Andersson. Taki ster miał jeszcze jedną 

zaletę: można go było podnieść kiedy statek lądował na plaży. Statek ze sterem na rufie 

wymaga nabrzeża i pogłębianych kanałów. Giętkość i wytrzymałość łodzi wikingów 

pozwalała im przetrwać w niezwykle trudnych warunkach morskich i mimo groźnych fal do 

pływać bezpiecznie do brzegów. 

NAWIGACJA: 
 

      Proste techniki nawigacyjne wikingów wzbudziły liczne wątpliwości. Uprzedzenia 

kulturowe szczurów lądowych odcisnęły piętno na tym aspekcie badań. Wielu naukowców 

pochopnie i bezpodstawnie twierdziło, że wikińscy żeglarze niechętnie zapuszczali się na 
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pełne morze, ponieważ bali się stracić z oczu linię brzegową. Film z Kirkiem Douglasem, 

(Wikingowie) jest najlepiej znanym przykładem fałszywego mniemania, że wikingowie 

musieli posługiwać się kompasami magnetycznymi, aby  żeglować poza wody przybrzeżne. 

Lektura sag dostarcza dowodów, że wikingowie z zamiłowania byli żeglarzami dali morskich 

i z pewnością nie znali kompasu magnetycznego. Badacz, który przy  biurku ogląda mapy, 

może nie mieć wyobrażenia o prawdziwych warunkach, z jakimi spotyka się żeglarz na 

morzu. Na morzach północnych żeglarz, wspomagany prądami i mierząc wysokość Słońca 

i Gwiazdy Polarnej, oraz dzięki umiejętności sterowania w linii prostej przy stałym wietrze 

i układzie fal, nie potrzebuje kompasu. Układ chmur, drogi przelotu ptaków i pojawianie się 

zarysów jakichś kształtów zza linii horyzontu, to wszystko umożliwia dość łatwe wykrycie 

lądu nawet z dużej odległości. Żeglarzom orientującym się według tych wskazówek nie 

groziło, że nie trafią do celu. Łodzie schodziły z kursu tylko we mgle lub podczas sztormu, 

kiedy żeglarze tracili punkty odniesienia i byli zdezorientowani. Przydarzyło się to Bjarniemu 

Herjolfssonowi, kiedy pod koniec X wieku wypłynął z Islandii w kierunku Grenlandii. Choć 

zboczył mocno z kursu i kierował się na Amerykę Północną, zdołał od naleźć drogę do 

Grenlandii, gdy tylko ustała burza. Ponieważ była to jego pierwsza podróż w te strony, 

a o Ameryce w ogóle nigdy nie słyszał, musiał mieć niezwykłe umiejętności żeglarskie, 

podobnie jak inni wikingowie. 
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UZBROJENIE: 
 

W erze Wikingów prawo noszenia broni mieli ludzie wolni. Oczekiwano od nich, że stawią 

się na wezwanie swojego króla lub wodza. Na niektórych terenach, zwłaszcza w środkowej 

Szwecji, obowiązek służenia w wojsku lub na statku dotyczył także lokalnej ludności. 

Dlatego dany obszar dzielono na okręgi mieszczące pewną liczbę zagród, z których każdy 

obowiązany był wystawić na wezwanie w pełni wyposażony okręt. Wikingowie walczyli 

głównie pieszo. Jednak fakt, że po śmierci bogatego Wikinga czasem grzebano wraz z nim 

jego konie, świadczy o istnieniu także konnych wojowników. Lecz nie było to zbyt częste. 

Wikińskie okręty wojenne służyły głównie do przewiezienia wojska na miejsce lądowej 

bitwy. Potyczki morskie były rzadszym zjawiskiem, choć źródła pisa ne wspominają o kilku. 

Najlepiej poznana jest bitwa pod Syoldem ok. 1000 r. Opisy bitew lądowych pomiędzy 

Wikingami a zachodnią Europą, jakie znajdujemy w źródłach angielskich i francuskich, 

poświadczają siłę i zręczność ich wojsk. Wikingowie siali postrach wśród swoich 

przeciwników niosąc ogień i miecz przez zachodnią Europę. Orężem budzącym takie 

przerażenie były miecz, włócznia i topór. Posługiwano się też krótkimi nożami oraz łukiem 

i strzałami. Przedstawienia na ówczesnych rytach, takie jak rzeźbione kamienie z Gotlandii, 

dają nam pewne wyobrażenie o tym, jak wyglądali ci wojownicy w pełnym rynsztunku 

bojowym. Jeszcze więcej dowiadujemy się z grobów w krajach skandynawskich i gdzie 

indziej, gdyż wiele z nich zawiera oręż po grzebanego tam wojownika.  

 

Miecz był najwspanialszą ze wszystkich broni, wysoko cenioną z uwagi na swoją siłę, a także 

symbol statusu. Im wyższa była pozycja wojownika, tym piękniejszy miał miecz. Jego 

rękojeść często pokrywała piękna dekoracja, świadcząca o potędze właściciela, lecz 
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najważniejszą częścią tej broni była klinga, gdyż od niej zależało życie tego, kto go nosił. 

Dwustronne ostrza długie na 70-80 cm były lekkie i giętkie, mocne i ostre. Niektóre 

importowano z imperium Franków, ale rękojeści wykonywano i mocowano w Skandynawii, 

często ozdabiając w stylach ulubionych przez Wikingów. Najsłynniejszy z frankijskich 

płatnerzy wyrabiających klingi nazywał się Ulfbehrt, a jego imię grawerowano na wielu 

ostrzach. Klingi wyrabiane w Skandynawii nie były gorsze od bardziej egzotycznych 

importowanych egzemplarzy. Wykonywano je także metodą zwaną dziwerowaniem, 

polegającą na splataniu ze sobą długich pasków żelaza o nieco odmiennym składzie w jeden 

rdzeń, po czym do obu jego stron zgrzewano twardsze ostrzejsze stalowe krawędzie tnące. 

Następnie ostrze polerowano i specjalnym młotkiem na całej długości wybija w nim rowek. 

Dzięki temu ostrze stawało się lżejsze i bardziej giętkie, nie tracąc przy tym wytrzymałości. 

Po upływie tysiąca lat, wykopane z ziemi ostrza są bardzo skorodowane, lecz na niektórych 

wciąż widnieją piękne wzory. 

Miecze noszono w pochwach wykonanych z drew na powleczonego skórą, wyścielonych 

owczym runem. Lanolina zawarta w wełnie ochroniła metal przed zmatowieniem i korozją. 

Najwspanialsze miecze trzymano w pięknych pochwach ozdobionych brązowymi lub 

złoconymi uchwytami przy wlocie i na końcu (tzw. trzewik). Okucia pochew znaleziono 

w wielu grobach, lecz organiczny materiał samych pochew przeważnie uległ rozkładowi. 

W walce z nieprzyjacielem posługiwano się miecza mi obosiecznymi, bez wątpienia 

zadającymi straszliwe rany. Okaleczone kości znajdowane w ziemi w Hedeby i gdzie indziej 

dają pewne wyobrażenie o rodzaju tych obrażeń. Krótkie, jednostronne noże służyły do 

przeszywania przeciwnika w walce wręcz. Niektórzy Wikingowie nosili i miecz i nóż. 

Najskuteczniejszą bronią kłującą była włócznia wyposażona w smukłe, szpiczaste, żelazne 

ostrze długości ok. 50 cm. Mocowano je do drewnianego styliska za pomocą tulei. Niektóre 

włócznie były dziwerowane, z ostrymi krawędziami tnącymi i tuleją inkrustowaną srebrem 

lub brązem. Jednakże w większości włócznie znalezione w grobach są skromniejsze i nie 

zdobione - niemniej bardzo skuteczne. 

Choć topór potocznie kojarzy się z Wikingami, wydaje się bronią mniej lubianą niż miecz 

i  włócznia. Znaleziono ich bowiem mniej, głównie w zachodniej Skandynawii. Wykona no je 

w bardzo prosty sposób: do uformowanego kawałka żelaza spawano ostrą krawędź tnącą, 

a następnie tępy koniec obsadzano na drewnianym st lisku i mocno przywiązywano. 

Większość toporów nie była zdobiona i nie różni się od siekier. Uznanie ich funkcji jako 

broni wynika ze znajdowania ich w grobach pośród innego oręża. Tylko kilka znalezionych 

egzemplarzy wykonano w bardziej wyszukany sposób, zapewne dla celów obrzędowych lub 

na ofiarę. Najpiękniejszy jest topór z królewskiego lub szlacheckiego grobu w Mammen na 

Jutlandii. Inkrustowano go srebrem w skomplikowane motywy, od których wziął swoją 

nazwę cały styl Mammen. Trud no sobie wyobrazić, by kiedykolwiek użyto tej broni w walce. 

Prawdopodobnie był to symbol bogactwa, statusu i potęgi. W walkach posługiwano się także 

łukiem i strzałami, lecz była to raczej broń myśliwska. Zachowały się duże ilości żelaznych, 

rozmaitych kształtów grotów strzał, choć ich drzewce przeważnie uległy zniszczeniu. 

Drewniane strzały są rzadsze, gdyż z uwagi na materiał, w normalnych warunkach glebowych 

rozkładały się niemal w całości. Jeden kompletny okaz znaleziono w podmokłym gruncie 

w  Hedeby. Ma 192 cm długości i wykonano ją z drewna cisowego, z którego 

w średniowieczu zwykle robiono łuki. 

Podczas walki Wikingowie osłaniali się okrągłymi tarczami sięgającymi od barków do pasa. 

Wyrabiano je z drewna, często lipowego i niekiedy obciągano skórą, a krawędź wzmacniano 

żelazną taśmą. Czasem tarczę taką ozdabiano metalowymi okuciami i symbolami oraz 
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jaskrawo malowano. Metalowy guz pośrodku tarczy osłaniał dłoń trzymającego. Do naszych 

czasów przetrwało niewiele drewnianej substancji tarcz, ale można domyślić się ich 

rozmiarów z zachowanych metalowych części. Pomalowane na czarno i żółto tarcze, 

znalezione w gokstadzkim pochówku łodziowym mają metr średnicy i można przyjąć, że to 

normalny rozmiar. Dalszej osłony dostarczały hełm i zbroja, noszona przynajmniej przez 

niektórych Wikingów. Jednak takie przedmioty rzadko znajduje się w grobach i innych 

stanowiskach archeologicznych i wydaje się nieprawdopodobne, by ich powszechnie 

używano. Zapewne był to przywilej najwyższych warstw społeczeństwa. Jedyny hełm z epoki 

Wikingów pochodzi z grobu w Gjermundbu w Norwegii. Jest oczywiste, że pogrzebano tu 

ważnego męża, ponieważ oprócz heł mu miał on kolczugę i piękny miecz, z rękojeścią 

inkrustowaną srebrem i miedzią. Zarówno hełm jak i kolczugę znaleziono w bardzo złym 

stanie, ale hełm zrekonstruowano i obecnie znajduje się on w Oldsaksamling Museum 

w Oslo. Ma kształt kopuły z grzebieniem pośrodku i rodzajem przyłbicy osłaniającej nos 

i policzki. Nieco żelaznej siatki zwisało zapewne z tyłu, ochraniając kark. Kolczuga była to, 

jak się zdaje, krótka tunika noszona na skórzany kaftan dla dodatkowej ochrony. Inne hełmy 

znamy tylko z przedstawień figuralnych. Hełmy wojowników przedstawionych na 

rzeźbionych kamieniach z Gotlandii są stożkowe i mają osłonę na nos. Mała postać z Sigtuny 

w Szwecji, wyrzeźbiona w rogu renifera, także nosi stożkowy hełm z osłoną nosa, ozdobiony 

motywem kółek i kropek. Nie można stwierdzić, czy hełmy takie wykonywano z metalu, jak 

ten z Gjermundbu. Zapewne robiono je z mniej trwałego materiału, np. skóry. Jednak żaden 

z nich nie miał rogów. Taki ekwipunek należał być może do bogatych i potężnych wikińskich 

wojowników lub do zawodowych żołnierzy, z których składały się prywatne armie czyli 

gwardie przyboczne królów i szlachty, zwłaszcza w Norwegii. Wspaniałe miecze 

z  ozdobnymi rękojeściami i frankijskimi brzeszczotami, hełmy i kolczugi, były zupełnie 

nieznane masom zwykłych wojowników rolników i rybaków - zmuszonych stawać do walki 

w czasach niepokoju, by wypełnić obowiązek wobec władcy. Ludzie ci byli skromnie 

uzbrojeni, zapewne w gospodarskie siekiery, służące im za oręż bitewny. 

BIBLIOGRAFIA: 

Collen Batey, Helen Clarke, R.I. Page, Neil S. Price - "Cultural Atlas of the Vikings 

World" 
P. Foote, D. wilson - "Wikingowie" 

WIERZENIA WIKINGÓW: 

      Panteon normański był bardzo złożony. Siedzibą bogów był Asgard położony w centrum 

wszechświata. Bogowie wikingów byli zawzięci i niemiłosierni. Nie można było mieć do nich 

pełnego zaufania, bywali oni podstępni i zdradzieccy, i nie zawsze sprzyjali ludziom. 

W niebiosach Normanów przez całe dnie walczono, a nocami ucztowano. Pierwszy z bogów 

to Odyn. Jest synem Bura i Bestli, bóg wojny. Jego słynną bronią jest potężna włócznia 

Gungnir. Jest potężny, lecz zdradliwy, a także zręczny w magii, w przebraniu często wtrąca 

się w sprawy ludzi. Panował nad Walhallą, siedzibą dusz wybranych wojowników. Jeździł po 

niebie na ośmionogim koniu Slepnirze, a towarzyszyły mu wilki i dwa kruki, Huginn 

i Muninn (myśl i pamięć), które przynosiły mu wieści z ziemi.W jego ręku spoczywa los 

wojownika. On rozdaje zwycięstwo, nie zawsze sprawiedliwie, gdyż często w jego bitwach 

górą stają tchórzliwi i słabsi. Lecz w skutek tego stale rośnie w Walhalli hufiec 

najmężniejszych z mężnych, by w dniu ragnarok stanąć u boku bogów w walce.( ragnarok - 

zmierzch bogów - dzień ostatecznej bitwy między Azami i Olbrzymami, w której wg. 

przepowiedni zginą obie strony a ogień strawi wszechświat. Nad oczyszczonym światem 

i odrodzoną ludzkością władzę obejmie wskrzeszony Baldur ) 
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      Wojowników poległych na polu walki zabierały do Walhalli walkirie dziewice - 

wojowniczki. To on nauczył ludzi, jak zabijać i ciągnąć z tego korzyści. Zarazem był bogiem 

mądrości, ojcem poezji i pisma. Małżonką Odyna była Frigga( bogini małżeństwa, rodziny 

i domu). Ze związku Odyna z Frigg narodził się Baldr, bóg jasności. Mądrością dorównywał 

Odynowi, a sprawiedliwością i trzeźwością sądu przewyższał wszystkich. Dopóki żył, 

zarówno wszystko, co żyje, jak i martwe skały głosiło chwałę Baldra. Zginął na skutek intrygi 

Lokiego, z ręki swego brata Hoda. Drugi syn Odyna i Frigg, Hod, chociaż ślepy, był 

najsilniejszy z bogów. Zginął zabity przez przyrodniego brata Waliego. Najstarszym synem 

Odyna i najbardziej popularnym bogiem jest Thor. Powszechnie noszono talizmany 

w kształcie jego młota - Mjölnera. Zrodził się on ze związku boga z Jord - Ziemią. Silny 

i wytrzymały. Władca burz i piorunów, opiekun kowali. Łatwo wpadający w gniew stąd 

przydomek Gwałtowny. Dzielny i prawy, nie dorównuje jednak mądrością ojcu. Stoi na straży 

porządku świata. Na wozie zaprzężonym w dwa kozły, albo pieszo, wyprawia się do 

Jotunheimu, uzbrojony w nieodłączny młot Mjölner, żelazne rękawice i pas siły. Sieje tam 

śmierć i zniszczenie. Był on także patronem prawa i sprawiedliwości, toteż zgromadzenia 

powszechne wolnych mężów (althingi - pierwsze parlamenty europejskie) rozpoczynało swe 

spotkania zawsze w dniu Thora - thórsdagrr, czyli w języku staronordyckim - w czwartki. 

 

      Tyr jest najodważniejszym i najroztropniejszym z bogów. Bóg wojny, rozdaje 

zwycięstwa, nie ferując pochopnych wyroków. Czczą go wszyscy mężowie bez względu na 

stan. Zwą go Jednorękim, gdyż oddał dłoń w zastaw za wolność wilka Fenrira. Odsunął tym 

samym od świata dzień zguby. Bragi, syn Odyna i Gunnlod, jest z bogów najwymowniejszy. 

Bóg poezji i skaldów cieszy się wśród bogów szczególnymi łaskami. Jego małżonka, Idunn, 

przechowuje złote jabłka, którymi żywią się bogowie. Dzięki nim starość nie ma dostępu do 

Asgardu. Heimdall jest tym bogiem, który nie dopuszcza zła w granice Asgardu. Zrodziło go 

w cudowny sposób dziewięć dziewic - fal, córek Olbrzyma Morza - Agira i bogini toni 

morskiej Ran - Angeyja, Atla, Mirgjafa, Eistla, Gjalp, Imd, Iarnsaxa i Ulfrun. Siedzibę swą 

obrał u stóp mostu Bilrost (Tęcza). Tu dzień czy noc, niestrudzenie strzeże drogi łączącej 

Midgard z Asgardem. Posiada miecz Hoffud, od ciosu którego każdy przeciwnik ginie, i róg 

Gjallarhorn, w który dmie w chwilach niebezpieczeństwa. Jego głos oznajmi nadejście 

ragnarok. Heimdall dosiada wspaniałego rumaka zwanego Gultoor. Ma na nim wyruszyć do 

boju w dzień Ostatniej Bitwy. Wśród bogów, najmocniejszy po Thorze jest syn Odyna, 

Widar, ponury bóg zwycięstwa. Nosi buty pozwalające mu na swobodne chodzenie 

w powietrzu. Wali jest tym, który pomścił zabójstwo Baldra. Najmłodszy z bogów zemsty 

dokonał, gdy miał tylko dwa dni. Jego ojcem jest Odyn, a matką Rind. Wyróżnia się 

śmiałością w boju i zręcznością w strzelaniu z łuku. Myśliwymi opiekuje się Ullr, syn bogini 

Syw i pasierb Thora. Znakomity łucznik, łyżwiarz i narciarz. Imienia jego wzywa się przy 

pojedynkach.  

 

       Forseti jest sędzią wśród bogów. Narodził się ze związku Baldra i Nanny. On godzi 

bogów i ludzi, rozstrzygając rozumnie najtrudniejsze spory. W jednym z górnych światów, 

w Wanaheimie mieszkał inny ród bogów - Wanowie. Rządzili oni powietrzem i siłami 

przyrody. Pieśń nazywa ich "pełnymi wiedzy". Stworzyli oni Njorda i oddali bogom jako 

rękojmię zawartego pokoju. Bogowie przyjęli go do swojego grona i dali siedzibę nad 

brzegiem morza. Rządzi on wiatrem, burzą i ogniem, był bogiem dobrobytu, rybołóstwa 

i żeglarstwa. Ze swoją żoną Skadi dochował się dwójki prześlicznych bliźniaków Freyi 

i Freya. Freyja jest boginią płodności i urodzaju oraz miłości. Bierze pod swoją opiekę 

kobiety brzemienne i kochanków. Sama kochać się lubi i Pieśń przypisuje jej licznych 

partnerów. Zwą ją nawet rozpustną. Po świecie jeździ wozem zaprzęgniętym w dwa koty. 
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      Frey jest bogiem płodności i urodzaju. Rządzi deszczem, pogodą i wywiera swój wpływ 

na wszystko, co się na ziemi rodzi. Kochliwy jest przy tym bardzo i w żądzy niepohamowany. 

Oddal nawet swój miecz zwycięstwa Skirnirowi, gdy ten dopomógł mu w zdobyciu łask 

Gerdy. Frey nie uznaje wierzchowca i zamiast niego dosiada odyńca, który w magiczny 

sposób wzmaga jego potencję. Loki nie jest ani bogiem, ani Wanem. Syn Thursy Farbautiego 

i olbrzymki Laufeyji, usynowiony przez bogów początkowo wielce im dopomógł, by w końcu 

zdradzić. Poniósł za to straszliwą karę. Obdarzony niezwykłą inteligencję i sprytem, 

wielokrotnie dopomógł bogom w wyjściu z opresji. Jednak natura olbrzymów brała w nim 

często górę i stawał się wtedy podstępny i przewrotny. Miał cudowny dar zmieniania postaci 

i płci. Przemieniony w klacz, urodził ośmionogiego ogiera Sleipnira, którego podarował 

Odynowi. Przez długi czas bogowie wybaczali mu jego występki, ale gdy doprowadził do 

śmierci Baldra, pojmali go i spętanego porzucili w nadmorskiej grocie, gdzie jadowity wąż 

sączy mu na twarz nieustannie krople jadu. Pozostać tak ma aż do dnia ragnarok, dnia 

Ostatniej Bitwy, gdy opadną wszelkie więzy. Przy nim siedzi jego żona Sygin, by nieść 

mężowi ulgę w cierpieniu. Loki jest ojcem trzech potworów: wilka Fenrira, węża 

Midgardsorma i bogini zmarłych Hel. Spłodził je w Jotunheimie z olbrzymką Angrbodą. 

Potomstwo to ma przynieść w przyszłości zagładę bogom i światu. Bogom trzeba było 

składać ofiary, zwłaszcza Odynowi i Freyowi. Ważne sprawy wymagały ofiary, niekiedy 

składano w ofierze nawet ludzi. Wrogowie złapani przez wikingów byli wieszani z rękami 

i nogami rozpostartymi na kształt orła. Rozcinano im ich ciała wzdłuż kręgosłupa. Klatkę 

piersiową otwierano i wyciągano płuca w taki sposób, że układały się jak orle skrzydła.  

 

       Obok świata bogów istniał również świat demonów ( koboldy, trole, elfy, niksy, 

walkirie), przychylnych lub wrogich ludziom. Bogowie choć wyposażeni w nadnaturalne siły, 

nie byli wszechmocni i podlegali wyrokom losu, którego personifikacją były Normy. 

 

BIBLIOGRAFIA: 

Elizabet Hallam "Bogowie i boginie" Świat Książki 

Arthur Cotterell "Encyklopedia mitologii" 

SZTUKA WIKINGÓW: 

      Prężna społeczność stworzyła dynamiczną w wyrazie sztukę. Czasy wikingów to okres 

politycznych przemian i wzrostu zamożności, które doprowadziły do powstania w VIII wieku 

wielu nowych stylów w sztuce. Te nowe wzory - dekoracyjne, abstrakcyjne i barwne - 

przenoszone poza Skandynawię przez emigrantów wymieszały się z niezwykle ozdobną 

sztuką ruskiego Wschodu i celtyckiego Zachodu. W rezultacie powstało wielokulturowe 

dziedzictwo artystyczne, które wraz z wikingami, rozprzestrzeniało się po całym świecie 

Północy. Sztukę wikingów w Skandynawii łączy wiele z dziedzictwem Germanów. 

Upodobanie do kolorowych i niemal abstrakcyjnych wzorów zawdzięczali wikingowie ludom 

zamieszkującym eurazjatyckie stepy, jak Sarmaci i Scytowie, od których Germanowie 

nauczyli się zdobienia wielobarwną emalią komórkową, snycerstwa, przede wszystkim zaś 

przejęli niemal abstrakcyjny sposób przedstawiania zwierząt - zwany stylem zwierzęcym. Ten 

typ "abstrakcji" wywodził się jednak z innych źródeł niż nowoczesna sztuka abstrakcyjna, 

która celowo odcina się od tradycji i przeciwstawia konserwatywnym nur tom w sztuce. 

"Abstrakcyjna" sztuka wikingów przeciwnie - wytrwale i powoli czerpała z tradycji. Nowe 

style w sztuce zawierały elementy przejmowane ze starych dziel. Zadaniem owej sztuki nie 

było odzwierciedlenie natury, lecz ustanowienie pewnego wzoru, oficjalnego stylu i tradycji. 

Opisany w rozdziale ".Śmierć i życie po śmierci" pochówek z Osebergu dostarcza dowodów 
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na silny związek między sztuką przemianami społecznymi, jakie dokonywały się na początku 

ery wikingów. Wyjątkowo wyraziste są zwłaszcza różnice w wykonaniu dwóch słupków 

z łoża w pochówku z Oseberg Pierwsza z kolumienek zdobiona jest w surowy prosty sposób. 

Styl ten jest tak tradycyjny, że anonimowy twórca dzieła zyskał przydomek "Akademik". 

Drugi słupek zdobiony jest płaskorzeźbami splecionych zwierząt, ze zdobnymi ćwiekami 

osadzonymi w miejscach splotów: wykonanymi w nowym, bardziej dynamicznym stylu. 

 

      Do nowych poszukiwań twórczych zachęcało artystę powstanie nowego ładu, bogactwo 

i pragnienie dania wyrazu przemianom w społeczeństwie. Przedstawienia z Osebergu ukazują 

rozwój sztuki dworu nowej dynastii, przed którą rysuje się znakomita przyszłość. Owa 

"rdzenna" dynastia pragnęła odegrać rolę jednoczycielki Norwegii, a nie jej zdobywczyni - 

przywłaszczyła więc sobie stare wizerunki i nadawała im nowe, poruszające formy. Nowy 

styl nie musiał powstać na dworze norweskim, ale z pewnością został tam zaakceptowany 

jako wyraz zmian i panowania nowej kultury. Artyści tacy jak "Akademik" pracowali pod 

patronatem bogatych mecenasów żyjących w pobliżu królewskiego dworu. Układ taki nie 

wiele różnił się od sytuacji dzisiejszych artystów, których dzieła kupują i kolekcjonują 

milionerzy. 

 

NARZĘDZIA I TECHNIKI: 

      Techniczne wynalazki wprowadzone w czasach wikingów były również ważnym 

elementem owego procesu. Podobnie jak w przypadku rozwoju konstrukcji łodzi, nie należy 

postrzegać ich jako przyczyn przemian. Postępy w obróbce żelaza przyczyniły się do 

powstania lepszych narzędzi, pozwalających piękniej rzeźbić. Nowe metody wytopu i odlewu 

stwarzały nie tylko możliwości wytwarzania lepszej broni, ale również piękniejszej biżuterii 

i ozdób. Zawsze jednak innowacje artystyczne wymagają energii i wyobraźni, a cech tych nie 

brakowało mieszkańcom Norwegii w IX wieku. Większość odnalezionych dziel wikingów to 

przykłady sztuki użytkowej. Zachowało się kilka tkanin z Osebergu, które prawdopodobnie 

były zawieszane na ścianach. Przypuszcza się, że niektóre domy ozdabiano malowidłami 

i ornamentami. Jednak żadne z nich nie przetrwały do naszych czasów. Przykładem 

tradycyjnej dekoracji domów może być snycerka o tematyce pogańskiej, mitologicznej 

zachowana w typowo północnych średniowiecznych budowlach sakralnych - tak zwanych 

stavkyrke. 

 

WIZERUNKI I SYMBOLIKA: 

      Znaczenie przedstawień w sztuce wikingów jest obecnie niecczytelne. Wiele symboli 

nawiązuje do mitów wikingów Najbardziej popularnym symbolem w ikonografii wikingów 

jest wąż połykający własny ogon. Podobnie jak krzyż, symbol ten jest obecny w sztuce wielu 

kultur. Wąż połykający własny ogon wyobraża cykl: przypomina, że wszystko wraca do 

swojego początku. Takie znaczenie symbol ten miał również w mitologii wikińskiej. Niekiedy 

motyw ten rozwijają opowieści wielkim wężu. który opasał świat. W jednej z opowieści Thor 

wybiera się na ryby z Utgardarem-lokim i chwyta Węża Świata. W jednej z dwu wersji 

zakończenia Thor uderza silnie pięścią w górną część burty lodzi, traci kontrolę i zabija Węża 

Świata. Narrator dodawał jednak że nie mogło to być prawdą, ponieważ byłoby jednoznaczne 

z końcem świata. Kolejny symbol religijny to młot Thora, popularny jako zawieszka. 

Niektórzy rzemieślnicy w początkach chrześcijaństwa u wikingów wykorzystywali okazję 

i używali tych samych form do odlewu ozdób zarówno w kształcie krzyża, jaki młota. 

W literaturze skandynawskiej występuje wiele nawiązań do podobieństw symboli młota 

i krzyża. Historyk Saxo Grammaticus przytacza historię o chrześcijaninie który pragnął 
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przyłączyć się do pogańskiej uczty. Nie chciał jednak ujawniać, że został ochrzczony. Kiedy 

podano koninę, zakazaną chrześcijanom, święty posiłek pogan - przed rozpoczęciem jedzenia 

uczynił znak krzyża. Na podejrzliwe pytania współbiesiadników odparł, że zakreślił 

w powietrzu znak młota Thora. 

STYLE W SZTUCE WIKINGÓW: 

 

Styl Borre 

      Borre to jedno z wczesnych cmentarzysk odkrytych w Vestfoldzie, Norwegii. 

Wywodzący się od nazwy owego cmentarzyska styl Borre charakteryzuje stosowanie 

filigranu, złoceń i "motywów łańcuchowych"; był popularny od połowy IX wieku do 

początku XI wieku. Zabytki w tym stylu są odkrywane w Skandynawii i całym wikińskim 

świecie, w tym w Rosji i Polsce. Przykładem może być krzyż wyrzeźbiony przez artystę 

o imieniu "Gaut" z motywem łańcucha pierścieniowego (rodzaju wzoru plecionkowego), 

odnaleziony na wyspie Man w Wielkiej Brytanii. 

Styl Jelling 

      Styl Jelling wziął nazwę od królewskiego cmentarza w Jelling w Jutlandii, gdzie 

pochowano króla Haralda Sinozębego, pierwszego chrześcijańskiego króla Danii. Powstał 

w IX wieku i był wyjątkowo popularny w X wieku, kiedy często używano go wraz ze stylem 

Borre poza Skandynawią Styl Jelling cechowały charakterystyczne przed stawienia 

splecionych zwierząt. 

Style Mammen i Ringerike 

      Styl Mammen był blisko spokrewniony ze stylem Jelling. Jego nazwa pochodzi od 

duńskiego cmentarzyska. Styl charakteryzuje obfitość motywów roślinnych, takich jak 

pnącza, obecnych także w ornamentyce celtyckiej. Przedstawienia zwierząt w tym stylu były 

jednak większe i bardziej realistyczne. Ze stylu Mammen wywodzi się styl Ringerike (nazwa 

od norweskiego cmentarzyska), który charakteryzują przedstawienia długich, splecionych 

pnączy. Styl Ringerike pojawił się na początku XI wieku. Rzeźbioną płytę z cmentarza 

kościelnego katedry Św. Pawła w Londynie wykonano właśnie w tym stylu, może więc 

pochodzić z okresu, gdy Brytanią rządzi Normanowie wspomagani przez duńskiego króla 

Kanuta. Fragment płyty w stylu Ringerike odkryto także przy Coppergate w Yorku. 

 

Styl Urnes 

      Styl z Urnes to jeden z efektowniejszych i bogatszych stylów wikińskich. Zamiast 

splatanych pnączy) skręcone linie stylu Urnes przeplatają się w sposób mniej naturalistyczny 

a bardziej geometryczny, subtelnie zmieniając szerokości. Styl wziął swoją nazwę od 

drewnianego kościoła w Unres w Norwegii, którego ściany i portal pokrywają płaskorzeźby. 
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