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wstęp

Książka ta ma przedstawić mało znany w Polsce „epizod” skandy-
nawskiej1 historii, jakim była, podjęta przed ponad tysiącem lat, ko-
lonizacja wysp północnego Atlantyku. Jej dzieje zostały utrwalone 
w dziesiątkach sag oferujących historykom ogromne bogactwo in-
formacji, uzupełnianych przez dane z  licznych wykopalisk archeo- 
logicznych, naświetlających materialną stronę życia „zdobywców 
północnego Atlantyku”. W badaniach nad tym heroicznym okresem 
nastąpiły w ostatnich latach istotne zmiany wynikające z krytyczne-
go oglądu tradycyjnych interpretacji i odchodzenia od schematów 
myślenia „patriotycznego”.

Pisząc tę książkę, nie byłem pewien, czy spotka się ona z żyw-
szym zainteresowaniem polskich mediewistów. Sąsiedzi zza morza 
wzbudzają wszak dzisiaj stosunkowo małe zainteresowanie naszych 
badaczy wczesnego średniowiecza2, którzy zdają się ignorować fan-
tastyczne bogactwo źródłowe sag i atrakcyjność tamtejszych znale-
zisk archeologicznych. Wynika to nie tylko z braku silnej tradycji ba-
dawczej, ale i z utrudnionego dostępu do literatury, gdyż Szwedzi, 
Duńczycy i Norwegowie publikują głównie w swoich językach na-
rodowych.

Trzeba jednak przyznać, że ten brak ciekawości poznawczej jest 
wzajemny, bo i w Skandynawii nie ma mediewistów poważnie za-

1 Będę używał tradycyjnego rozumienia, w którym do Skandynawii zaliczano tyl-
ko Danię, Norwegię i  Szwecję. Stosowane dziś rozszerzenie tego terminu na 
Finlandię, zamorskie posiadłości Danii i Islandię jest nieadekwatne dla wcze-
snego średniowiecza. Co prawda ówcześni mieszkańcy Wysp Owczych, Islan-
dii i Grenlandii w swojej większości niewątpliwie należeli do skandynawskie-
go kręgu językowo-kulturowego, ale specyfika warunków życia w wyspiarskich 
koloniach nadawała im niepowtarzalne cechy, które będą przedmiotem moich 
rozważań w tej książce.

2 Oprócz stałej aktywności Gerarda Labudy, liczne publikacje Leszka Słupeckie-
go, a ostatnio też Jacka Banaszkiewicza zdają się zapowiadać zmianę tej sytuacji.
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8 WSTĘP

interesowanych zabałtyckimi sąsiadami3. Pewne uzasadnienie tej 
względnej bierności badawczej stanowi ubóstwo przekazów histo-
rycznych, sugerujące małą intensywność wzajemnych kontaktów we 
wczesnym średniowieczu. Niezbyt liczne w Skandynawii, ale i nie-
zbyt chętnie badane są też archeologiczne ślady tych związków, 
a  interpretacja znalezisk obciążona była licznymi uprzedzeniami 
(Roslund 2001: 35–47). Skromność informacji historycznych i da-
nych archeologicznych zdaje się wskazywać, że związki Skandyna-
wii z Europą Środkową nie były tak intensywne jak relacje z innymi 
częściami kontynentu.

Trudno byłoby pouczać naszych północnych sąsiadów o  wa-
dze kontaktów z południowym wybrzeżem Bałtyku, ale dla polskie-
go mediewisty przyjrzenie się wczesnośredniowiecznej Skandynawii 
i ekspansji zrodzonych tam tradycji cywilizacyjnych wydaje się nie-
zbędne do zrozumienia fundamentalnych zmian politycznych, go-
spodarczych i ideologicznych, które nastąpiły w naszej części Europy 
na przełomie tysiącleci. Chodzi nie tylko o podobieństwa, których 
jest więcej, niż można by sądzić po pobieżnym oglądzie, ale też 
o niezwykłe bogactwo możliwych do wykorzystania informacji – za-
równo tych zawartych w sagach, jak i tych, które oferują odkrycia ar-
cheologiczne.

Skandynawowie, którzy od IX do XI w. wpływali na sytuację 
polityczną i  gospodarczą ogromnych połaci Europy Zachodniej 
i Wschodniej, a nawet i Południowej, raczej omijali trudniej dostęp-
ne wnętrze kontynentu. Sądzę, że był to jeden z ważnych elementów 
procesu kształtowania się odrębności Europy Środkowej. Nie tylko 
powtarzające się inwazje azjatyckich koczowników (Hunów, Awa-
rów, Bułgarów, Madziarów, Pieczyngów) oraz niezwykła ekspansja 
Słowiańszczyzny w VI–VIII w., jak też kulturowy i militarny opór 
przed wpływami wschodniofrankijskimi i  (w  mniejszym stopniu) 
bizantyńskimi, ale i pozostawanie poza sferą silnych wpływów skan-
dynawskich zdecydowały o specyfice tej części kontynentu.

3 Wyjątki, jakie stanowią publikacje Jerzego Nalepy, czy Wladyslawa Duczko, tłu-
maczy się polskim pochodzeniem tych badaczy.
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9WSTĘP

Nie znaczy to jednak, że procesy zachodzące we wczesnośre-
dniowiecznej Skandynawii można pomijać, analizując sytuację 
w ówczesnej Polsce. Były one bowiem odzwierciedleniem i przeja-
wem zachodzących na skalę kontynentalną zjawisk, kształtujących 
względnie stabilny układ państw terytorialnych, który na następ-
ne stulecia zdeterminował strukturę geopolityczną chrześcijańskiej 
Europy. W  Europie Północnej i  Środkowej proces ten następował 
stosunkowo późno, ale we wzajemnym powiązaniu. Akwen Bałty-
ku bowiem nie dzielił, lecz łączył otaczające go populacje, stanowiąc 
„jezioro” ułatwiające nie tylko wzajemne kontakty, ale i krzyżującą 
się penetrację osadniczą – słowiańską w Skandynawii, a skandynaw-
ską na wybrzeżu południowym i wschodnim.

Badania tych związków nie są łatwe (Leciejewicz 1981). Z jed-
nej bowiem strony skąpe informacje zawarte w  źródłach pisanych 
ograniczają się niemal tylko do sfery związków dynastycznych i akcji 
misyjnych. Natomiast potencjalnie znacznie bogatsze źródła arche-
ologiczne stwarzają przed ich badaczami trudne problemy etnicznej 
interpretacji znalezisk4, co utrudnia historyczne uogólnienie wnio-
sków opartych na analizach rozprzestrzenienia najbardziej nawet 
charakterystycznych zabytków. Nie zmienia to jednak faktu, że wie-
dza o naszych skandynawskich sąsiadach jest niezbędna do umiesz-
czenia wczesnośredniowiecznej Polski w szerszym kontekście kultu-
rowym i geopolitycznym i do zrozumienia zachodzących w naszym 
regionie zmian. A transoceaniczna ekspansja na zachód była spekta-
kularnym przejawem prężności skandynawskiej kultury i aktywno-
ści mieszkańców północno-zachodniej Europy.

Region północnego Atlantyku był we wczesnym średniowie-
czu częścią cywilizacji europejskiej i to w Europie poszukiwali wzor-
ców kulturowych i  patronatu politycznego mieszkańcy atlantyc-
kich wysp – od północnonorweskich Lofotów, przez Wyspy Owcze 
i  Islandię, do Grenlandii. Te wywiedzione z  północno-zachodniej 
Europy doświadczenia mieszanej gospodarki rolniczo-rybackiej 
i  „samorządowego” systemu organizacji politycznej zadecydowały 
o początkowym sukcesie, jakim było zadziwiająco sprawne skoloni-

4  Por. omówienie teoretycznych aspektów tej problematyki w: Urbańczyk 2000b.
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10 WSTĘP

zowanie nieznanych wcześniej lądów. Ale też upór w dążeniu do po-
zostania za wszelką cenę Europejczykami przyczynił się do później-
szej katastrofy, jaką było wyludnienie kolonii grenlandzkiej5.

Te zapoznane dzieje oceanicznego obrzeża naszej cywilizacji 
są przecież nieodłączną częścią historii Europy. Ekspansja północ-
noatlantycka była jednym z  efektowniejszych przejawów dynami-
ki wczesnego średniowiecza. Początkowy sukces i późniejszy kryzys 
wyspiarskich społeczności miały swoje przyczyny na macierzystym 
kontynencie. Świadome uzależnienie od kontaktów z  Europą zde-
cydowało o dobrowolnym zaakceptowaniu chrześcijaństwa i naśla-
dowaniu płynących stamtąd wzorców. Wymagało to sprowadzania 
niezbędnych do podtrzymania „europejskości” ludzi (np. księży) 
i  surowców (np. żelaza i drewna szkutniczego), powodując jedno-
stronność specjalizacji gospodarczej w dążeniu do wyprodukowania 
towarów nadających się do wyeksportowania na wschód.

W ten sposób procesy zachodzące na naszym kontynencie we 
wczesnym średniowieczu znajdowały swoje odległe odbicie nawet 
na Grenlandii i w dużym stopniu zdeterminowały dzieje tej najdal-
szej wówczas forpoczty cywilizacji europejskiej. O północnoatlan-
tyckim fragmencie naszych dziejów nie można więc, czy też raczej 
nie wypada zapominać. Mogą one okazać się bardzo ciekawe dla na-
szych mediewistów, gdyż w  warunkach względnej izolacji pewne 
procesy przebiegają bardziej wyraziście. Małe społeczności wyspiar-
skie mogą oferować niemal „laboratoryjne” warunki do obserwacji 
przemian społeczno-kulturowych. Jednocześnie mogą się tam „kon-
serwować” pewne zachowania i tradycje, które gdzie indziej ulega-
ją szybkim zmianom.

*

Książkę podzieliłem na części porządkujące wiedzę historyczną i ar-
cheologiczną o czasach kolonizacji wysp północnoatlantyckich i dal-
szych losach ich mieszkańców w średniowieczu.

5 Por. rozdz. Początek II tysiąclecia na zachodzie regionu północnoatlantyckiego.
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11WSTĘP

Pierwsze rozdziały wprowadzają czytelnika w czasy największej 
ekspansywności Skandynawów, którzy na przełomie I i II tysiąclecia 
zdominowali dzieje dużych obszarów Europy. Mniej znaną kartą ich 
aktywności, śledzonej głównie na zachodzie i na wschodzie konty-
nentu, są kontakty transbałtyckie (rozdz. 1). Nawet tak krótka prze-
cież charakterystyka politycznych i kulturowych związków Skandy-
nawii z południowym pobrzeżem Bałtyku potwierdza wagę wiedzy 
o naszych północnych sąsiadach dla zrozumienia naszej własnej hi-
storii. Archeologiczno-antropologiczną i  historyczną interpretację 
wczesnego skandynawskiego średniowiecza zawarłem w  rozdz. 2, 
który przedstawia gospodarczo-polityczne tło ekspansji cywilizacji 
europejskiej na wyspy północnego Atlantyku.

Obszerny rozdz. 3 zawiera próbę uporządkowania aktualnej wiedzy 
o zasiedlaniu kolejnych enklaw śródoceanicznych (Wysp Owczych, 
Islandii i Grenlandii), które w końcu X w. utworzyły „pomost” łą-
czący Europę z Ameryką. W rozdz. 4 rozważam okoliczności tego 
procesu kolonizacyjnego, w którym wzięli udział nie tylko Skandy-
nawowie. Podstawą sukcesu, jakim było zainstalowanie trwałego 
osadnictwa w  trudnych warunkach geograficznych, była zdolność 
adaptacji środowiskowej, w której decydującą rolę odegrała umiejęt-
ność zapewnienia sobie dachu nad głową (rozdz. 5).

Dwa następne rozdziały, prezentujące równoległe dzieje dwóch 
krańców północnego Atlantyku, tj. norweskich Lofotów i  Gren-
landii, ilustrują trudności wynikające z różnego stanu źródeł. O ile 
dla północnej Norwegii (rozdz. 6) dysponujemy bardzo skromnym 
(w  porównaniu z  resztą Skandynawii) zasobem przekazów histo-
rycznych, to w przypadku Grenlandii (rozdz. 7) są to tylko strzępy 
informacji potrzebnej do zrekonstruowania krótkich dziejów tam-
tejszej kolonii. Sytuację częściowo ratuje spora baza gromadzonych 
od początku XX w. danych archeologicznych.

Zasadniczą część książki kończy rozdz. 8 poświęcony rozważa-
niom przyczyn wyludnienia grenlandzkiej forpoczty cywilizacji eu-
ropejskiej. Ów kryzys, trudny do zrozumienia wobec początkowego 
sukcesu, jakim było zorganizowanie tam stabilnego systemu spo-
łeczno-gospodarczego, nie da się objaśnić przez odwołanie do jed-
nostkowych przyczyn zewnętrznych – np. ochłodzenia klimatu. Ko-
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12 WSTĘP

nieczne jest więc sporządzenie kompleksowego modelu, w którym 
istotną rolę trzeba przypisać subiektywnym czynnikom kulturowym.

*

Celem tej książki jest zaoferowanie polskiemu czytelnikowi przynaj-
mniej części wiedzy o jednym z najbardziej fascynujących fragmen-
tów europejskiego wczesnego średniowiecza, w którym można też 
znaleźć pewne niespodziewane wątki słowiańskie. Myślę tu o Islan-
dii, która będzie głównym przedmiotem moich rozważań. Podstawą 
powszechnie akceptowanej tradycji narodowej jest „norweskie” po-
chodzenie Islandczyków. Jest to częściowo „wina” Ari Þorgilssona, 
który w Księdze Islandczyków wyraźnie przecież napisał, że „Islan-
dia została najpierw zasiedlona z Norwegii w czasach Haralda Pięk-
nowłosego” (Íslendigabók, 1). Dopiero niedawno zaczęto wskazywać 
również na inne grupy etniczne obecne wśród pierwszych osadni-
ków – oprócz licznie reprezentowanych w  źródłach Iro-Szkotów 
znajdziemy również Niemców i  Samów (Lapończyków) oraz śla-
dy obecności Słowian. Dzisiaj trzeba więc chyba porzucić wygod-
ną i silnie zakorzenioną w islandzkiej tradycji wiarę w początkową 
jednorodność etniczną śródatlantyckiej kolonii, która stała się „nor-
weska” dopiero w  wyniku procesów ujednolicania kultury zacho-
dzących w warunkach norweskiego monopolu na kontakty z wyspą.

Jest to tylko jeden z przykładów zmian, jakim ulega ostatnio wi-
zja procesu zasiedlenia wysp położonych między Europą a Ameryką.
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rozdział 1
Kontakty transbałtyckie

Epizodyczny pobyt Gotów, których skandynawskie korzenie są dziś 
podawane w wątpliwość przez część historyków i archeologów (He-
ather 1996: 30; Urbańczyk 1997: 9; Bierbrauer 1998)1, został we 
wczesnym średniowieczu już dawno zapomniany, chociaż niejasne 
ślady „gockie” znajdowały się na wschód od Wisły jeszcze w 2. poło-
wie I tysiąclecia n.e. (Urbańczyk 2000a: 116 i n.). Reszta środka kon-
tynentu aż do VIII w. była „zajęta” wstrząsami okresu wędrówek lu-
dów, zakończonego fantastyczną ekspansją Słowiańszczyzny, która 
zdominowała ogromne połacie Europy. Ożywione kontakty trans-
bałtyckie podtrzymywali wówczas tylko (?) mieszkańcy ziem mię-
dzy Wisłą a Dźwiną, a „wzory bałtyjskie bardzo szybko adaptowa-
no w środowisku skandynawskim” (Bitner-Wróblewska 2001: 138).

Dotarcie Słowian nad Bałtyk spowodowało wyraźne zmiany we 
wzajemnych relacjach. Liczne wcześniejsze znaleziska artystycznych 
wyrobów z  metali szlachetnych świadczą o  stabilnej obecności na 
Pomorzu w V–VI w. społeczeństw rządzonych przez elity, odwołu-
jące się do skandynawskich kodów kulturowych, manifestowanych 
wyposażeniem grobów i  składem skarbów (Duczko 1997a: 195– 
–200). Zanik takich znalezisk tuż przed umocnieniem się nad Bał-
tykiem w końcu VII i na początku VIII w. osadnictwa słowiańskie-
go (Dulinicz 2001: 208 i n.) można tłumaczyć albo szybką slawizacją 
tamtych populacji, albo emigracją nosicieli tradycji skandynawskiej, 
którzy ustąpili pod idącym z południa naporem. Mimo braku nama-
calnych śladów „trudno przypuszczać, by w Skandynawii nagle zagi-
nęła praktyczna znajomość i zainteresowanie tą częścią Europy, tak 
dobrze znaną aż do połowy VI w.” (Dulinicz 2001: 213). Toteż sta-

1 Por. też omówienie aktualnego stanu wiedzy w: Kaliff 2001.
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14 ROZDZIAŁ 1

ranna analiza znalezisk wykazała obecność skandynawskich impor-
tów datowanych również na VII w.

Materialnie uchwytne, wyraźne kontakty transbałtyckie zosta-
ły wznowione w Meklemburgii i Przedpomorzu już w VIII w., kie-
dy rozwój handlu dalekosiężnego ponownie ściągnął na południo-
we wybrzeże Bałtyku Skandynawów (Wietrzichowski 1993; Dulinicz 
1999). Pozostawili oni tam nie tylko pojedyncze „importy”, ale też 
łatwe do identyfikacji groby łodziowate, które w Menzlin nad Pianą 
i w Ralswiek na Rugii tworzyły nawet wydzielone cmentarzyska, co 
może sugerować obecność grup demonstracyjnie manifestujących 
swą odrębność etniczną. Mimo wyraźnych różnic kulturowych kon-
takty ze Skandynawią realizowane w VIII w. głównie za pośrednic-
twem nadbrzeżnych ośrodków handlowo-rzemieślniczych musiały 
odegrać „szczególną rolę w okrzepnięciu osadnictwa słowiańskiego” 
(Dulinicz 2001: 213).

W IX w. również Pomorze nawiązało stabilne kontakty ze Skan-
dynawią, o czym świadczą liczne znaleziska – np. z okolic Kamie-
nia Pomorskiego, ujścia Parsęty (szczególnie „szwedzkie” cmenta-
rzysko w Świelubiu-Bardach) i ujścia Słupi. Tę ekspansję na wschód 
rozpoczęło (?) na przełomie VIII i IX w. uruchomienie emporium 
wolińskiego. Stałą obecność Skandynawów w Wolinie sugerują ce-
chy konstrukcyjne niektórych budynków i  charakterystyczne ele-
menty obrządku pogrzebowego (Leciejewicz 1995: 78 i n., 1996: 48). 
O  ich aktywności „importowej” świadczą duże ilości słonińca/ste-
atytu oraz norweskiego (?)2 łupku fyllitowego, z którego wykonywa-
no osełki (Łosiński 1997: 76).

Analiza źródeł historycznych wskazuje na silne związki woliń-
sko-duńskie czy wręcz na podporządkowanie Wolina zwierzchnic-
twu Haralda Sinozębego (Słupecki 2000). Tradycje bliskich kontaktów 
na tej linii potwierdza wzmianka o interwencji południowojutlandz-
kiego „króla” Gotfreda na słowiańskim wybrzeżu Bałtyku. Poszu-
kując stabilnego źródła dochodów, miał on w 808 r. zmusić kupców 

2 Odosobnioną opinię o pochodzeniu fyllitu użytego na Pomorzu reprezentuje 
Janusz Skoczylas (1990: 51 i n.), który uważa go za surowiec sudecki.
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15KONTAKT Y TRANSBAŁT YCKIE

osiadłych w Rerik (prawdopodobnie Gross Strömkendorf) do prze-
niesienia się do Hedeby.

W IX w. wzmogła się stopniowa ekspansja wieloetnicznych ports-
-of-trade na wschód, czego śladem są nadbrzeżne ośrodki w Janowie 
Pomorskim (Truso), Wiskiautach, Grobinie i w Daugmale. W Truso 
zarówno wyroby rzemiosła artystycznego (biżuteria, paciorki szkla-
ne, grzebienie rogowe), jak i przestrzenna organizacja osady wska-
zują na organizacyjną rolę Skandynawów (zapewne z Danii), którzy 
zainicjowali to emporium na początku IX w. Można tam stwierdzić 
pewne podobieństwo koncepcji przestrzennej (otaczający nadbrzeż-
ną osadę półkolisty wał, w którym pozostawiono dwa przeciwległe 
przejazdy) do planu słynnego Hedeby. W pobliskim Elblągu odkryto 
datowane na IX w. cmentarzysko z 30 grobami wyposażonymi w ko-
biece ozdoby oraz broń pochodzenia skandynawskiego (Jagodziński 
1998: 170–176, 2001).

Wyraźne ślady penetracji skandynawskiej znajdują się też dalej 
na wschód – na pruskiej i kurońskiej części wybrzeża – np. 86 po-
chówków kurhanowych z IX–X w. odkrytych w Wiskiautach/Wisz-
niewie/Mochowoje; ślady kontaktów transbałtyckich w  ośrodkach 
handlowych w Palandze i w Žarde; wpływy skandynawskie w archi-
tekturze i ceramice kurońskiej (Luchtanas 2000: 201 i n.). Posuwając 
się dalej wzdłuż wybrzeża, znajdziemy w Grobinie datowane mię-
dzy połową VII a połową IX w. grodzisko i 4 cmentarzyska z „go-
tlandzkimi” zespołami grobowymi oraz wielkie grodzisko w Daug-
male u ujścia Dźwiny datowane na połowę X lub połowę XII w.

Część licznie napływających na tereny zachodniej Słowiańszczy-
zny monet arabskich dostała się tam zapewne w wyniku aktywno-
ści kupców skandynawskich – prawdopodobnie głównie szwedzkich 
i gotlandzkich (Łosiński 1988: 129). Jednocześnie duża część dirha-
mów, które znaleziono w Danii i w Norwegii, mogła tam dotrzeć za 
pośrednictwem kupców zachodniosłowiańskich (Łosiński 1993: 21). 
Kontakty transbałtyckie sprawiły, że to właśnie w pasie nadmorskim 
„najwcześniej dochodziło do przełamywania autarkii gospodarczej, 
do kształtowania się zalążków wytwórczości rzemieślniczej i rozwo-
ju wymiany handlowej” (Łosiński 2000: 126).
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16 ROZDZIAŁ 1

Analiza znalezisk grobowych pozwala wydzielić strefę stałego 
pobytu Skandynawów na południowym wybrzeżu Bałtyku w IX i X w. 
(Zoll-Adamikowa 1981: ryc. 1, 1997). Sugeruje się „wyraźny zwią-
zek między rozmieszczeniem cmentarzysk birytualnych i miejscami 
osiedlania się Skandynawów na Pomorzu i w Meklemburgii” (Du-
linicz 2001: 211). We wszystkich emporiach południowobałtyckich 
były ślady obecności Skandynawów, biorących udział w handlu i ko-
rzystających z bezpiecznych zimowisk (Leciejewicz 1979).

Oczywiście penetracja Skandynawów i/lub wykonanych przez 
nich przedmiotów nie ograniczała się tylko do strefy wybrzeża (Żak 
1963, 1967). Szczególnie interesujący jest wpływ północnych wzor-
ców kulturowych widoczny na wielkopolskim obszarze formowania 
się organizacji państwowej. Wśród znalezionych tam i datowanych 
na 1. połowę X w. przedmiotów luksusowych większość pochodzi-
ła ze Skandynawii lub przynajmniej była wykonana według tam-
tejszych wzorców (Kara 2000b: 78). Zgrupowania pochówków, 
wykazujących charakterystyczne cechy rytuału grzebalnego i  za-
wierających wyroby skandynawskie, dowodzą obecności przyby-
szów z północy również w głębi lądu. Odkrycia dokonane na cmen-
tarzyskach i grodach wielkopolskich (ostatnio podsumował to: Kara 
2000a) oraz w Kałdusie na Kujawach (Chudziak 2001) wskazują, że 
rola Skandynawów w okresie wczesnopiastowskim mogła być dużo 
większa, niżby to sugerowały skromne informacje historyczne.

W końcu X w. przyspieszone procesy państwotwórcze zachodzą-
ce po obu stronach Bałtyku i postępująca regionalizacja geopolity-
ki wprowadziły do wzajemnych kontaktów elementy instytucjonali-
zacji (kontakty „dyplomatyczne”, sojusze, małżeństwa dynastyczne) 
potwierdzone źródłami pisanymi. Już w  983–984 r. szwedzki król 
Eryk Zwycięski, szukając geopolitycznej przeciwwagi dla hegemo-
nicznych dążeń Danii, wszedł w  sojusz dynastyczny z  prącymi ku 
Bałtykowi Piastami, poślubiając córkę Mieszka I  Świętosławę, na-
zwaną w Szwecji Gunhildą33. Biorąc pod uwagę późniejsze szwedz-
ko-polskie kontakty misyjne, można zaryzykować hipotezę, że Eryk 

3 Pojawiające się niekiedy w polskiej literaturze nadawanie księżniczce skandy-
nawskiego imienia Sigrida-Storrada jest wynikiem nieporozumienia.
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17KONTAKT Y TRANSBAŁT YCKIE

chciał skorzystać z  doświadczeń teścia i  utorować drogę chrześci-
jaństwu z pominięciem kojarzonego z imperialną polityką Ottonów 
Kościoła niemieckiego. Plan ten nie powiódł się wskutek oporu ar-
chidiecezji hambursko-bremeńskiej, powołującej się na decyzję pa-
pieża Grzegorza IV, który, nadając św. Ansgarowi paliusz, ustanowił 
go w 832 r. legatem papieskim na całą Skandynawię.

„Sojusz” polsko-szwedzki z  końca X w. mógł być reakcją na 
współpracę duńsko-obodrycką, umocnioną małżeństwem króla Ha-
ralda Sinozębego z  Tove, córką księcia Mściwoja, który był wier-
nym sprzymierzeńcem Sasów (Lübke 2000: 70). Dla Mieszka I bar-
dzo niepokojące musiało też być duńskie zaangażowanie na Wolinie. 
Bunt antysaski na Połabiu w 983 r. radykalnie zmienił sytuację geo-
polityczną. Pod wpływem promowanej przez Luciców reakcji po-
gańskiej, schrystianizowana dynastia obodrycka zmieniła swą poli-
tykę wewnętrzną i zewnętrzną. Syn Mściwoja Mścisław zlikwidował 
instytucje kościelne (Helmold I, 15 i n.) i wszedł w konflikt z Rze-
szą, czego kulminacją był najazd Ottona III na Meklenburg w 995 r.

W tym samym czasie w pogańskiej wciąż Szwecji na tronie zasiadł 
syn Świętosławy, 12-letni Olof Skötkonung (ok. 995–ok. 1022). Ko-
rzystając z zamieszania towarzyszącego zmianie na tronie szwedz-
kim, duński władca Swen Widłobrody poślubił szybko królową-
-wdowę Świętosławę-Gunhildę. Ta sytuacja (siostrzeniec na tronie 
szwedzkim i  szwagier na tronie Danii) stwarzała Bolesławowi 
Chrobremu nie tylko nadzieję na wzmocnienie jego pozycji w sto-
sunkach z Niemcami i pomoc w umocnieniu polskiej kontroli Po-
morza, ale i na odgrywanie znaczącej roli w sprawach wewnątrz-
skandynawskich.

Groźba sojuszu duńsko-polskiego skłoniła z  kolei Obodrytów 
ku Szwecji (Lübke 2000: 71), gdzie znaleźli zrozumienie, gdyż Olof 
Skötkonung szukał, wzorem swego ojca, oparcia po południowej 
stronie Bałtyku. Gustował też najwyraźniej w  Słowiankach, któ-
re urodziły mu dwóch przyszłych królów Szwecji. Zachodniosło-
wiańska nałożnica Edla była matką starszego syna Emunda Starego 
(ok. 1050–ok. 1060), oficjalna żona zaś, księżniczka obodrycka Es-
trida urodziła następcę tronu Anunda Jakuba (ok. 1022–ok. 1050).
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18 ROZDZIAŁ 1

Okołobałtycka sytuacja geopolityczna stała się bardzo skompli-
kowana, do czego przyczyniła się też aktywność polska. Słabo zba-
dane, zapewne częściowo legendarne informacje o dalszych powią-
zaniach matrymonialnych piastowskiego dworu potwierdzają wciąż 
duże zainteresowanie Bolesława Chrobrego tym kierunkiem. We-
dług Snorri Sturlusona4, najsłynniejszego z islandzkich sagamadrów, 
Geira – żona norweskiego króla Olafa Tryggvasona – miała być cór-
ką Mieszka I. Natomiast trzecia z  Mieszkówien, znana Snorriemu 
pod imieniem Astrid, miała być wydana za jarla Sigvalda z Wolina. 
Ten sam autor informuje, że Chrobry miał poślubić Tyrę – siostrę 
Swena Widłobrodego. Ta ponoć nie wytrzymała „pogaństwa” swe-
go męża i po siedmiu dniach uciekła do Norwegii, wychodząc z ko-
lei za owdowiałego już po Piastównie Olafa. W 1000 r., namówiony 
przez nową żonę, król norweski zebrał flotę wojenną i ruszył prze-
ciw szwagrowi, próbującemu rozciągnąć duńskie zwierzchnictwo na 
całą Skandynawię. Najpierw udał się na Pomorze, aby się spotkać 
z Chrobrym, który jednak nie mógł udzielić mu wsparcia na morzu. 
Zresztą wystąpienie po stronie norweskiej przeciw sojuszowi duń-
sko-szwedzkiemu oznaczałoby zerwanie więzów zadzierzgniętych 
przez międzydynastyczne małżeństwa.

Jómswikingów z Wolina nie obchodziły takie niuanse geopoli-
tyczne i  prowadzili własną, choć trudną do wyjaśnienia, politykę. 
Jakieś związki na pewno łączyły ich z  Danią, bo w  985 r. wsparli 
atakującego z Danii pretendenta do szwedzkiego tronu Styrbjörna, 
który zginął pod Fyrisvellir. Niedługo później udzielili schronienia 
samemu królowi Haraldowi Sinozębemu, rannemu w starciu z sy-
nem Swenem, który stanął na czele buntu duńskiej arystokracji 
(Adam II, 28). Wyjaśnienie tego kierunku ucieczki zdetronizowane-
go monarchy duńskiego można znaleźć w Knytlinga saga, której au-
tor Olaf Thordarson twierdzi, że to właśnie Harald założył Jómsborg 
i ulokował tam swoją załogę wojskową5. Jeszcze w 995 r. Jómswikin-
gowie z duńskiego poduszczenia zaatakowali w Norwegii Jarla Ha-

4 Saga o Olafie Tryggvasonie, rozdz. 22, 34, 92, 99 i 112.
5 O założeniu Jómsborga przez Haralda wspomina też Fagrskinna – rozdz. 19. Le-

szek Słupecki (2000: 57) podejrzewa wręcz, że na Wolinie musiał być zbudowa-
ny jeden z duńskich okrągłych fortów typu Trelleborg.
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19KONTAKT Y TRANSBAŁT YCKIE

akona, ale przegrali bitwę pod Hjorungavag. Później nagle zmienili 
front, przyłączając się do koalicji antyduńskiej. Może wytłumaczenia 
tej wolty należy szukać w Jómsvikinga saga, której autor twierdzi, że 
to król Burisleif (Bolesław Chrobry?) zaoferował bandzie wikińskiej 
ziemię Jóm w zamian za obronę jego granic?

To tłumaczyłoby, dlaczego w 1000 r. Jómswikingowie wsparli szu-
kającego w Polsce pomocy norweskiego króla dziesięcioma statka-
mi. Flota norwesko-wolińska została jednak rozbita gdzieś w cieśni-
nach duńskich6, gdzie Olaf Tryggvason poniósł bohaterską śmierć. 
Pokonawszy jedynego przeciwnika, który mógł mu zagrozić na mo-
rzu, król duński stracił zainteresowanie poparciem polskim i odesłał 
„do kraju Wendów” (tj. zapewne do Polski) Świętosławę-Gunhildę, 
która zdążyła już urodzić mu czworo dzieci. Wkrótce też zwrócił się 
na Zachód, dążąc do podboju bogatej Anglii.

Ale i  polski władca po 1000 r. zmniejszył swe zaangażowanie 
w sprawy skandynawskie i odwrócił się od Bałtyku. Bo też nie miał 
tam czego szukać, nie dysponując flotą wojenną. Poza tym Pomo-
rze stawiło mu opór tak silny, że stracił nadzieję na włączenie go do 
swego państwa i musiał się pogodzić z  likwidacją diecezji optymi-
stycznie ulokowanej w 1000 r. w Kołobrzegu, skąd już po 4–5 latach 
wygnano biskupa Reinberna (Rosik 2001). Bolesław Chrobry nie za-
pomniał jednak o swym siostrzeńcu, „którego żona już dawno była 
chrześcijanką”. Wysłał więc do Szwecji w 1007–1008 r. wyświęcone-
go w Polsce biskupa i księdza Rodberta „w celu głoszenia Ewange-
lii Swijom [Suigis]”. Opór zwolenników pogaństwa, którzy „pragnęli 
ich zabić [sprawił jednak, że] wszyscy z  biskupem na jakiś czas 
ustąpili”. Chrobry z Brunonem wysłali jeszcze posłów, aby zoriento-
wać się w sytuacji w Szwecji, ale o dalszych kontaktach nic nie wie-
my (Bruno z Kwerfurtu: 260 i n.). Fiasko tej misji zniweczyło szansę 
na uniezależnienie się przyszłego kościoła szwedzkiego od organi-
zacyjnego nadzoru Niemiec wspierających roszczenia arcybiskupów 
hambursko-bremeńskich (Wirski 1996).

6 Nie udało się dotąd zidentyfikować Svolder, koło którego miała się rozegrać ta 
bitwa.
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20 ROZDZIAŁ 1

Po śmierci Swena Widłobrodego w 1014 r. jego synowie z po-
wrotem sprowadzili z Polski na swój dwór matkę Świętosławę-Gun-
hildę. Jednak twórca duńsko-angielskiego „imperium” Kanut Wiel-
ki nie wykazywał większego zainteresowania sprawami bałtyckimi, 
z czego skorzystał mający silne oparcie na Rusi norweski król Ha-
rald III Srogi. Już jako młodzieniec w 1031 r. wziął udział w wypra-
wie Jarosława przeciw Mieszkowi II (Banaszkiewicz 2001: 6 i n.), a po 
objęciu w 1042 r. współrządów w Norwegii zajął się bałtyckimi pi-
ratami i „omnes Sclavorum maritimas regiones depredavit” (Adam: 
III, 17). Nie było to jednak tylko jego zasługą, gdyż już w 1043 r. Ma-
gnus, współkról Norwegii (1035–1047) i król Danii od 1042 r., spalił 
Wolin w odwecie za najazdy na wybrzeża duńskie.

Jego następca na duńskim tronie Swen II Estridsen (1047– 
–1074/1076 r.) kontynuował stuletnią już niemal tradycję sojuszu 
z Obodrytami. Ich książę Gotszalk, którego matka była zresztą Dun-
ką, oddał mu za żonę swoją córkę Sigridę. Według Orderyka Vita-
lisa, kiedy w  1069 r. duński król organizował wyprawę do Anglii, 
wezwał do pomocy wojska z Polski, Fryzji i Saksonii oraz posiłki Lu-
ciców (Labuda 1964: 161).

Na początku 2. połowy XI w. nowy władca Szwecji Emund Stary 
(ok. 1050–ok. 1060) podjął jeszcze jedną próbę nawiązania bliższych 
kontaktów z polskim Kościołem. Pamiętając (?) o planach swego ojca, 
sprowadził do Szwecji biskupa wyświęconego przez polskiego arcybi-
skupa. Aby rzecz jeszcze bardziej skomplikować, trzeba dodać, że we-
dług Adama z Bremy (III, 14) ów biskup nosił skandynawskie imię 
Asmund, lecz z pochodzenia miał być Anglikiem. Niestety, i ten cieka-
wy epizod nie jest oświetlony żadnymi innymi przekazami.

O ile omówione źródła historyczne sugerują równowagę kontak-
tów transbałtyckich, o tyle interpretacja znalezisk archeologicznych 
tradycyjnie wskazywała na jednostronny przepływ wzorców kultu-
rowych z północy na południe. Do niedawna oczywiste wydawało 
się bowiem, że to Skandynawia „zawsze” stała na wyższym pozio-
mie rozwoju i to stamtąd musiały płynąć przez Bałtyk nowe prądy7. 

7 Z tego przekonania wyszedł fałszerz, który, fabrykując tzw. kamienie mikorzyń-
skie, próbował stworzyć słowiańskie runy.
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21KONTAKT Y TRANSBAŁT YCKIE

Był to wzmocniony uprzedzeniami politycznymi pewnik o ubóstwie 
kultury słowiańskiej, który akceptowano bez głębszej refleksji (Ro-
slund 2001: 42–47). W ostatnich latach zaczęto jednak podkreślać 
znaczący wpływ Słowiańszczyzny na rozwój kulturowy Skandyna-
wii. Okazało się bowiem, że na poziomie kontaktów pomiędzy ma-
sami mieszkańców obrzeży Bałtyku widać aktywną zamorską pene-
trację Słowian.

Szczególnie interesująca jest ceramika „słowiańska” (w Skandy-
nawii nazywana „bałtycką” lub „wendyjską”), znajdowana w  wielu 
ośrodkach polityczno-gospodarczych Skandynawii (m.in. w  Sigtu-
nie, Lund, Oslo i na Gotlandii). Duża liczba i zasięg tych znalezisk 
sprawiają, że produkcji garncarskiej można użyć do badań nad in-
terakcjami kulturowymi łączącymi Słowian z  autochtoniczną lud-
nością wczesnośredniowiecznej Skandynawii. Zmienność form 
i zdobienia naczyń może być bowiem użyta do śledzenia dynamiki 
i zróżnicowania tych kontaktów.

Na przykład we wschodniej Danii lokalna tradycja wyrobu na-
czyń glinianych została zarzucona ok. 1000 r. pod wpływem mody 
na ceramikę słowiańską. W 1. połowie XI w. wykonywali ją tam Sło-
wianie z Pomorza – prawdopodobnie niewolnicy lub ściągnięci do 
Danii osadnicy (Roslund 2001: 137–169). Natomiast w środkowosz-
wedzkiej Sigtunie wyraźna była moda na ceramikę ruską – impor-
towaną lub wykonywaną na miejscu przez sprowadzonych z  Rusi 
garncarzy (Roslund 2001: 205–216). Jeszcze inaczej było na Gotlan-
dii, gdzie tradycja słowiańska została zaadaptowana przez miejsco-
wych rzemieślników i przekształcona w formę pośrednią (Roslund 
2001: 169–180). Różne były nie tylko sposoby recepcji, ale i wzorce 
rozprzestrzeniania się ceramiki „słowiańskiej”. O ile we wschodniej 
Danii i na Gotlandii znajduje się ją zarówno w większych ośrodkach, 
jak i wśród ludności rolniczej, o tyle w szwedzkim Mälaren znale-
ziska takie ograniczają się niemal wyłącznie do centralnych ośrod-
ków polityczno-gospodarczych: najpierw Birki (Bäck 1995), a po jej 
upadku koncentrują się w „stołecznej” Sigtunie.

Wpływ kontaktów ze Słowianami widać też w  niektórych ele-
mentach obrządku pogrzebowego – szczególnie we wkładanych do 
grobów przedmiotach. Są to znaleziska nieliczne, trudne do jed-
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22 ROZDZIAŁ 1

noznacznej interpretacji i  niepoddane dotąd kompleksowym ba-
daniom. Można jednak wskazać najbardziej obiecujące kierunki 
poszukiwań. Za przykład mogą posłużyć kabłączki skroniowe, po-
wszechnie uważane za ozdoby specyficznie słowiańskie. Większość 
pochodzi ze skarbów, ale znajdowane są też w miastach (np. w Sig-
tunie) i w grobach. Kobiety pochowane na Bornholmie, w środko-
woszwedzkiej Upplandii i na Gotlandii z kabłączkami skroniowymi, 
znajdowanymi koło głów, można chyba uznać za Słowianki. Jednak 
nie zawsze kabłączki wykorzystywane były zgodnie ze słowiańskim 
zwyczajem, tj. jako ozdoby głowy kobiecej. Znany jest bowiem przy-
padek znalezienia kabłączka skroniowego w grobie mężczyzny, któ-
ry najwyraźniej przyczepił go sobie do ubrania na wysokości kolana. 
Ogromna większość znalezisk biżuterii słowiańskiej pochodzi jed-
nak z datowanych na X–XI w. skarbów srebrnych (Duczko 1972). 
Charakterystyczne wyroby srebrne zdobione filigranem i granulacją 
odkrywane są w Danii, Szwecji (nawet w północnych prowincjach 
Medelpad i Angermanland) i na Gotlandii (Duczko 2000: 24).

Bezpośrednim śladem obecności Słowian są charakterystycz-
ne, kwadratowe półziemianki z  kamiennymi piecami znajdowane 
w Szwecji, Danii i nawet w północnej Norwegii (Urbańczyk 1998b, 
2002d)8. Jest to typ domu występujący na całym wielkim obszarze 
zdominowanym w VI–VIII w. przez kulturę słowiańską – od Dnie-
pru do Połabia i od Bałtyku do Bałkanów. Wymuszona przez taki 
typ architektury organizacja przestrzeni mieszkalnej była całkowicie 
sprzeczna z  jakąkolwiek tradycją skandynawską. Pozwala to uznać 
takie domy za dowód stabilnej i zaakceptowanej przez skandynaw-
skich sąsiadów obecności Słowian. Najwięcej odkryto ich w połu-
dniowej Danii, gdzie przetrwałe do dzisiaj nazwy miejscowe (np. Bin-
nitse, Jelitse, Korselitse) poświadczają osadnictwo słowiańskie.

Ciekawe pole do badań nad słowiańsko-skandynawskimi inter- 
akcjami kulturowymi oferują znaleziska wielogłowych, czy też ra-
czej wielotwarzowych rzeźb wiązanych powszechnie z  relacjami 
o słowiańskim panteonie, w którym występowały bóstwa policefal-
ne – Światowit, Trygław (Słupecki 1994: rozdz. 11). Analiza ideo- 

8 Por. szczegóły w podrozdz. Zagadka prostokątnych półziemianek.
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23KONTAKT Y TRANSBAŁT YCKIE

logicznego kontekstu pojawienia się takich przedstawień zdaje się 
wskazywać, iż była to reakcja na ofensywę chrześcijaństwa. Dzisiaj 
uważa się więc te wyobrażenia za sposób praktycznego rozwiązania 
sprzeczności między pogańskim wielobóstwem, w którym różni bo-
gowie odpowiadali za różne sfery rzeczywistości, a  chrześcijańską 
ideą jednego wszechmocnego Boga (por. przekonującą argumenta-
cję w: Rosik 2000). Ugruntowane przekonanie o słowiańskości tego 
zjawiska kulturowego nieco podważyły datowane na XI w. wielo-
twarzowe figurki ze Szwecji i  z Danii (Lamm 1987; Duczko 2000: 
24 i n.). Z Norwegii znane są natomiast szpile z czterotwarzowymi 
główkami. Znaleziska te mogą wskazywać na jakiś interkulturowy 
okołobałtycki trend w rozwiązywaniu problemów ideologicznych9.

O  tym, że cały rozważany tu region znajdował się na podob-
nym etapie rozwoju polityczno-gospodarczego świadczy też cieka-
wy zbieg początków mennictwa państwowego. Zarówno Bolesław 
Chrobry jak i Olof Skötkonung oraz Swen Widłobrody i Olaf I Tryg-
gvason wybili swoje pierwsze monety ok. 1000 r. Nie były to emisje 
imponujące wielkością, więc trudno przypisywać im większe zna-
czenie rynkowe (może oprócz Danii, która miała już wcześniejsze 
doświadczenia z mennictwem). Bijąc te monety, czterej władcy na-
śladowali chrześcijańskich królów bardziej rozwiniętych państw, 
pragnąc tym sposobem zaznaczyć swoje pretensje do równoprawnej 
z nimi obecności na europejskiej scenie politycznej.

O  podobieństwie zjawisk gospodarczych świadczyć może po-
wszechny w  końcu I  i  na początku II tysiąclecia zwyczaj chowa-
nia charakterystycznych skarbów srebrnych zawierających pocięte 
przedmioty i  sztabki. Numizmatycy i  archeolodzy od dziesięciole-
ci spierają się o znaczenie tych „siekańców”. Dotąd przeważało prze-
konanie, że fragmentaryzacja srebra dowodzi jego powszechnej roli 

9 W tym kontekście nieco inaczej rysuje się interpretacja słynnego posągu Świa-
towita znalezionego w  Zbruczu. Jego skomplikowany przekaz ideograficzny, 
którego nie da się wyjaśnić przez odwołanie tylko do tradycji słowiańskich, 
może odzwierciedlać wielokulturowość Rusi Kijowskiej, której warescy organi-
zatorzy próbowali połączyć wątki słowiańskie i skandynawskie (pierścień trzy-
many przez jedną z  postaci) z  elementami kultury koczowników stepowych 
(szabla w pochwie o dwupunktowym zawieszeniu).
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24 ROZDZIAŁ 1

miernika w  transakcjach rynkowych. Sugerowana powtarzalność 
kategorii wagowych rozdrobnionego srebra stała się nawet podstawą 
poszukiwania jakiegoś przedmonetarnego systemu rozliczeń ryn-
kowych (Hardh 1996). Ostatnio pojawiła się jednak też tendencja 
do poszukiwania wyjaśnienia tego fenomenu w sferze symbolicznej 
(por. dyskusję w: Urbańczyk 2002a).

Wszystko to wymaga dalszych badań, ale dziś już nie ulega wąt-
pliwości, że „Słowianie głęboko oddziaływali na kulturę skandynawską 
przez co najmniej 250 lat” (Roslund 2001: 322). Potwierdzają to wąt-
ki obecne w skandynawskiej tradycji fabularnej. Na przykład w ulo-
kowanej przez sagamadrów koło zatoki Brá (Brávika) na wschodniej 
Gotlandii mitycznej bitwie, która „jest jedną wielką rekapitulacją 
postaci znanych epice i historii, a także ludów, które żyły w cieniu 
skandynawskiego władztwa”, w obu armiach licznie reprezentowa-
ni są Słowianie. „Jako lud ekumeny bałtyckiej i sąsiedzi Skandyna-
wów mają [oni] wyraźnie zaznaczone i pewne miejsce wśród wojsk 
stających do walki na polach Braviku, w starciu o wymiarze totalne-
go konfliktu Północnego świata” (Banaszkiewicz 2001: 11, 14 i n.).

Ślady słowiańskie można odnaleźć nawet na tak odległej prze-
cież Islandii. Co prawda w Księdze zasiedlenia (Landnámabók) nie 
znajdziemy imion słowiańskich, ale autor wspomina „słowiańskie” 
kontakty niektórych osadników. Dotyczy to przede wszystkim 
Garđara Svavarssona, mającego wraz z  ojcem rozległe interesy na 
Rusi, na którą wskazuje też jego imię – Gardarike to po staroskandy-
nawsku „Ruś”. To on pierwszy zimował na Islandii. Niewykluczone, 
że stamtąd pochodził też pierwszy stały mieszkaniec Islandii, ukryty 
pod tajemniczym przezwiskiem Nattfarrir, czyli „Nocny Podróż-
nik”10. Kontakty z Rusią przypisuje się też słynnej Aud Głębokomyś- 
lącej (Banaszkiewicz 2001: 16 i  n.), która odegrała ważną rolę we 
wczesnych dziejach Islandii (Saga o Eryku, 1).

Mocnych argumentów na rzecz obecności Słowian wśród kolo-
nizatorów Islandii dostarcza ostatnio archeologia. Kilkanaście wspo-
mnianych już, typowo „słowiańskich” półziemianek, odkrytych 
w różnych częściach wyspy, wydaje się przekonująco wskazywać po-

10 Por. argumentację w rozdz. Kim byli osadnicy?
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25KONTAKT Y TRANSBAŁT YCKIE

chodzenie ich budowniczych, którzy wznieśli konstrukcje w niczym 
niepodobne do jakichkolwiek tradycji skandynawskich11. Kontakty 
z rejonem południowego Bałtyku poświadczają też znaleziska „sło-
wiańskiej” ceramiki (Sveinbjarnardóttir 1996: 95).

*

Wszystko to potwierdza wyrażone wcześniej przekonanie, że wczesno- 
średniowieczne dzieje Skandynawii i Europy Środkowej były ze sobą 
silnie powiązane. Związków tych nie można jednak rozpatrywać, tak 
jak to robiono dotąd, tylko w archeologicznych kategoriach obiegu 
charakterystycznych przedmiotów lub historycznym kontekście po-
wiązań międzydynastycznych, które nie przebiegały przecież w izo-
lacji kulturowej, lecz były ułatwione przez długotrwałe kontakty 
transbałtyckie, w których ekspansja Słowian odgrywała ważną i co-
raz częściej dziś podkreślaną rolę. Słusznie zatem mówiono o „nad-
bałtyckiej strefie gospodarczej” (Leciejewicz 1970: 7, 1972: 175), cho-
ciaż „nieuprawniony wydaje się domysł o wykształceniu się w IX–XI 
w. zunifikowanej kulturowo strefy, obejmującej ogół krajów położo-
nych na wybrzeżach Bałtyku” (Łosiński 2000: 132).

Są to tylko najbardziej widoczne przejawy kompleksowej 
„współpracy”, która przebiegała na wielu płaszczyznach codzienne-
go życia i wielkiej polityki. Zrozumienie tej problematyki wymaga 
znajomości wczesnej historii Skandynawii od badaczy dziejów Pol-
ski wczesnopiastowskiej, której północne koneksje pozostają wciąż 
mało znane.

11 Por. szczegóły w podrozdz. Zagadka prostokątnych półziemianek.
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rozdział 2
Skandynawia na przełomie tysiącleci

Skandynawia była symbolicznie obecna w  europejskiej historii na 
długo przed okresem rajdów wikińskich, które tak silnie wpłynęły 
na dzieje znacznych obszarów kontynentu na przełomie I i II tysiąc-
lecia. Etnogenetyczne mity Ostrogotów, Longobardów i  Anglosa-
sów odwoływały się bowiem właśnie do pochodzenia z północnych 
krańców kontynentu. Wywodząc stamtąd swoje korzenie, wiele dy-
nastii germańskich kreowało heroiczną przeszłość, która miała legi-
tymizować ich dominację w okresie kształtowania się geopolitycznej 
struktury Europy (Hedeager 1996: 219–224). Jednak Skandynawia 
zaznaczała swoją obecność nie tylko w  tradycji legendarnej. Była 
przecież ważną częścią Europy, a na przełomie tysiącleci jedną z naj-
ważniejszych.

Niniejszy tekst nie może oczywiście pretendować do choćby 
pobieżnego omówienia wszystkich sfer, na których Skandynawo-
wie odcisnęli piętno swej dynamiki polityczno-militarnej i specyfiki 
kulturowej (sztuka, szkutnictwo, uzbrojenie, taktyka wojenna, logi-
styka kolonizacji nowych lądów, nawigacja oceaniczna, organizacja 
emporiów nadmorskich itd.). Skupię się zatem na nowszej literatu-
rze, ilustrującej aktualne poglądy na wczesną historię państw, które 
ukształtowały się na północnym krańcu Europy.

W Szwecji, Danii czy Norwegii widać od pewnego czasu prze-
wartościowywanie utartych schematów i  przeinterpretowywanie 
przekazów źródłowych. Zmiany te dotyczą nie tylko spojrzenia na 
zewnętrzną aktywność Skandynawów (np. ich obecność na Rusi1 
oraz kontakty ze Słowianami Zachodnimi2), ale też na rozwój sy-

1 Najnowszwsze koncepcje przedstawił Wladyslaw Duczko w oddanej do druku 
książce Viking Russia.

2 Por. książkę Matsa Roslunda Gäster i huset z 2001 r.
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28 ROZDZIAŁ 2

tuacji wewnętrznej. Młodsze pokolenia historyków i  archeologów, 
uwolnione od obowiązku tworzenia „patriotycznych” wizji, oferują 
nowy sposób patrzenia na wczesne dzieje swoich państw. Są to wizje 
bardzo interesujące, chociaż często kontrowersyjne.

Polityka i gospodarka okresu przedpaństwowego

Przekształcenia społeczno-gospodarcze i  polityczne wiodącego 
ukształtowania się państw terytorialnych poprzedzone były stule-
ciami, w  trakcie których społeczności skandynawskie uległy da-
leko idącym zmianom. Archeologia i  toponomastyka wskazują na 
wyraźne zhierarchizowanie lokalnych struktur władzy już w 1. po-
łowie I  tysiąclecia n.e. Proces ten manifestował się przez pojawie-
nie się dość stabilnych ośrodków regionalnych. Z długiej listy takich 
centrów warto wymienić te najbardziej interesujące miejsca: Gamla 
Uppsala w środkowej Szwecji (z wielkimi kurhanami i wielkimi bu-
dowlami halowymi), Gudme na Fionii w Danii (z rezydencją o po-
wierzchni 165 m2) czy też Borg na północnonorweskich Lofotach 
(z domem o długości 85 m).

Analiza dokonanych tam odkryć archeologicznych (wielkie bu-
dowle halowe, wyspecjalizowane rzemiosło, bogate importy) i źródeł 
historycznych (charakterystyczne nazwy własne) pozwala widzieć 
w nich węzłowe punkty, w których realizowano podstawowe funkcje 
(polityczne, prawne, handlowe i  religijne), zapewniające spójność 
organizacyjną okolicznych populacji (Brink 1996; Lindkvist 1997a). 
Te centra rezydencyjne wykazują wzajemne podobieństwa, świad-
czące o ukształtowaniu się w Skandynawii w połowie I tysiąclecia n.e. 
jednolitego modelu kultury arystokratycznej (Callmer 1997). Jej naj-
lepiej odzwierciedlonym, zarówno w sagach jak i w znaleziskach ar-
cheologicznych, wyrazem były monumentalne budowle halowe – 
sceny ostentacji politycznej i miejsca egzekwowania od przywódców 
zasad gościnności, znajdujących wyraz w wystawnych ucztach. Bu-
dowle te były materialną i symboliczną manifestacją pozycji społecz-
nej ich mieszkańców (Lönnroth 1997).
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Ośrodki takie organizowali i kontrolowali członkowie lokalnych 
elit, spośród których wybierano przywódców obdarzanych władzą 
uwarunkowaną przyzwoleniem społecznym – głównie arystokra-
cji wojennej, która czerpała korzyści z udziału w łupieżczych wypra-
wach, jednocześnie ograniczając swobodę polityczną zbyt ambitnych 
wodzów. Owi „królowie” okresu przedpaństwowego związani byli ze 
swoim zapleczem polityczno-militarnym osobistymi więzami współ-
zależności, obligującej obie strony do solidarnej współpracy. Sym-
bolicznym wyrazem takich związków mogą być rękojeści mieczów 
ozdobione dwoma splecionymi pierścieniami (Jørgensen2000: 73).

Byli to raczej wodzowie czasu wypraw militarnych niż zarząd-
cy czasów pokoju. Zakres ich władzy wyznaczali raczej uznający ją 
ludzie niż określone terytorium, a przekazywanie władzy podlegało 
raczej mechanizmom wiecowym niż dynastycznym. Wszyscy wol-
ni mężczyźni mieli prawo głosu na lokalnych wiecach (ting), których 
główną funkcją było utrzymywanie pokoju i  równowagi politycz-
nej. Wszyscy oni mieli równe prawa; musieli budować i utrzymywać 
swoją pozycję w lokalnej hierarchii, uczestnicząc w ciągłym współ-
zawodnictwie, którego wyniki decydowały o  statusie społecznym. 
Istotnym mechanizmem tego systemu było ciągłe wymienianie da-
rów i usług, które ułatwiało podtrzymywanie porządku społecznego.

Instytucjonalne ograniczenia przywództwa politycznego stwa-
rzały sytuację niebezpieczeństwa jego utraty, zmuszając aktual-
nych i potencjalnych liderów do ciągłego konkurowania w zabiegach 
o utrzymanie bądź skaptowanie odpowiedniej liczby zwolenników, 
którzy zaakceptowaliby ich zwierzchność. Przykładem takiego regio-
nalnego przywódcy był Thorolf Kveldulfsson z Sagi o Egilu (rozdz. 9), 
o którym wszyscy wiedzieli, że „był bardzo szczodry i że był to praw-
dziwy wielmoża. Otoczył się wielką świtą, bardzo kosztowną i wy-
magającą wielkich dochodów”. Celem działań militarnych i  go-
spodarczych takich liderów nie było więc gromadzenie osobistego 
bogactwa, lecz raczej ciągłe udowadnianie swoich zdolności przy-
wódczych przez doraźne zapewnianie swoim ludziom standardu ży-
cia atrakcyjniejszego od oferowanego przez konkurentów zewnętrz-
nych i przez wewnętrznych pretendentów, których trzeba było cały 
czas trzymać w szachu.
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Prowadziło to do spirali współzawodnictwa realizowanego w sfe-
rze pozarynkowej wymiany darów, w redystrybucyjnej funkcji wy-
stawnych uczt i w demonstrowaniu materialnych oznak związków 
z  elitami kręgu cywilizacji merowińskiej (Jorgensen, Nørgård-Jør-
gensen 1997: 110–116). Takie działania miały zapewnić lokalnym 
przywódcom solidarność polityczną ich zwolenników, wykracza-
jącą poza tradycyjne ramy solidarności rodowej. Ten mechanizm 
ekonomii politycznej skupiał strukturę władzy wokół ludzi obda-
rzonych osobistą charyzmą i  „szczęściem” zarówno w  wojnie czy 
w handlu, jak i w kontaktach z sąsiadami oraz bogami. Kiedy „szczę-
ście” opuszczało niefortunnego lidera, musiał oddać władzę konku-
rentowi, poddać się zwierzchnictwu silniejszego sąsiada, wyemigro-
wać albo wręcz zapłacić głową za swoją nieudolność. Stwarzało to 
sytuację ciągłego współzawodnictwa – im więcej jeden wódz ofia-
rowywał swoim ludziom, tym bardziej inni czuli się zagrożeni 
i próbowali mu dorównać. Tymczasem skromne zasoby naturalne 
Skandynawii nie mogły zapewnić odpowiedniej ilości nadwyżek 
niezbędnych do zaspokojenia rosnących potrzeb politycznej redy-
strybucji. Jednak rozwój szkutnictwa i opanowanie w VII w. żaglo-
wego napędu łodzi umożliwiły wkrótce zorganizowaną eksploatację 
terenów zamorskich.

Wielkość hangarów na łodzie (naust) z  okresu wikińskiego 
w  północnej Norwegii poświadcza umiejętność budowy statków 
pełnomorskich o długości przekraczającej 30 m (fot. 1). Takie jed-
nostki pływające umożliwiały sprawny transport ludzi i  towarów 
na duże odległości oraz zapewniały ciągłość kontaktów nawet od-
ległych części Skandynawii ze sobą i z innymi rejonami Europy, po-
wodując przyspieszony rozwój kulturowy i  stymulując proces hie-
rarchizacji systemu przywództwa politycznego. Coraz ważniejszym 
warunkiem utrzymania dominującej pozycji w hierarchii społecz-
nej stała się bowiem zdolność do zmobilizowania i przewiezienia 
zbrojnych ludzi. Sprawiło to, że wyrafinowane konstrukcyjnie i ar-
tystycznie statki stały się ważnymi elementami w  stabilizowaniu 
struktury władzy – zarówno jako środki utrzymania statusu, jak 
i jego materialne symbole (Urbańczyk 1992: 186). Bo też technolo-
gia szkutnicza i umiejętność żeglugi pełnomorskiej stały się niezbęd-
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31SKANDYNAWIA NA PRZEŁOMIE T YSIĄCLECI

nymi argumentami w walce o władzę, wymagającej stałego zasilania 
znacznymi dochodami.

Symboliczne funkcje statków potwierdzają wspaniałe pochów-
ki łodziowe skupione przede wszystkim wokół fiordu Oslo w połu-
dniowej Norwegii. Listę otwierają wielkie kurhany z  Borre wzno-
szone w VII–IX w. – niestety, obrabowane już w okresie wikińskim. 
Podobnie sprofanowano słynny grób z Oseberg, w którym w 834 r. 
pochowano kobietę złożoną we wspaniałym statku. Rabusie sprzed 
ponad tysiąca lat nie uszanowali też grobu łodziowego w pobliskim 
Gokstad. Te akty wikińskiego „wandalizmu” nie musiały być zwy-
kłymi rabunkami, mającymi wzbogacić sprawców, lecz mogły być 
symbolicznymi akcjami ostentacji politycznej, mającymi pokazać 
siłę nowych ośrodków władzy, które niszczyły symbole starego po-
rządku.

Epokę wikingów symbolicznie rozpoczął, zanotowany w  An-
glo-Saxon Chronicle, norweski atak na szkocki klasztor Lindisfar-
ne w 793 r.3 Ta data wyznacza symbolicznie początek „okresu wi-
kińskiego” (Viking Age), który miał się skończyć ok. połowy XI w.4 
W ciągu dwóch i pół stulecia poszukujący doraźnych dochodów wo-
dzowie skandynawscy sprowadzili ogromne ilości kruszców i wyro-
bów rzemiosła artystycznego, które w większości przerobiono we-
dług własnej mody. Część z nich złożono w grobach, część zakopano 
w  „skarbach”, których funkcja nie jest całkiem jasna (Urbańczyk 
2002a). W powszechnym użytku były wyroby srebrne, podczas gdy 
symbolika złota ograniczała jego obieg głównie do sfery kultowej 
i do transakcji politycznych na wysokim szczeblu.

Analiza tekstów sag wskazuje, że organizatorzy wypraw wikiń-
skich nie byli kupcami w  rynkowym znaczeniu tego terminu. Nie 
poszukiwali towarów, które mogliby z zyskiem sprzedać po powro-
cie do domu. Ich celem nie było samo zdobycie bogactwa w wyniku 

3 Autor kroniki nie wiedział nawet, kto zaatakował wybrzeże wschodniej Szkocji, 
pisząc enigmatycznie: „tego samego roku napad pogan strasznie zniszczył ko-
ściół Boży w Lindisfarne grabieżą i mordem”.

4 W Norwegii za datę końcową przyjmuje się często 29 lipca 1030 r., kiedy król 
Olaf II Haraldsson zginął w bitwie pod Stiklestad, zabity przez wodzów z pół-
nocy opierających się jego polityce zjednoczeniowej.
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32 ROZDZIAŁ 2

powtarzania operacji kupna i sprzedaży, lecz przywiezienie jakichś 
konkretnych towarów użytkowych (np. niewolników lub nawet 
drewna budowlanego) i luksusowych (srebro, ozdoby, broń, szkło), 
którymi można było od razu zadysponować – na przykład rozdając 
je przyjaciołom czy też demonstracyjnie się z nimi obnosząc. Byli to 
z reguły ludzie o wysokiej pozycji społecznej, którzy uczestniczyli w po-
dróżach zamorskich już w młodym wieku, by później podjąć trudy 
organizacyjne i wreszcie osiąść na stałe w  swoich gospodarstwach 
rolnych. Każdy sukces ryzykownej wyprawy, w której handel zwy-
kle przeplatał się ze stosowaniem przemocy, podnosił ich reputację 
w lokalnej populacji. Przywiezione dobra z reguły były „skonsumo-
wane” (dosłownie lub przez rozdawanie) przed podjęciem następnej 
wyprawy (por. szczegółowe rozważania w: Samson 1991: 125 i n.).

Skutkiem tych wypraw był zmasowany „import” do Skandyna-
wii nie tylko rozmaitych dóbr, ale też i ludzi. Oczywiście największą 
część tych zysków zatrzymywali dla siebie organizatorzy ekspedy-
cji, którzy byli właścicielami pełnomorskich statków. Spowodowany 
tymi wyprawami wzrost zasobności skandynawskich elit paradok-
salnie nie poprawiał warunków konkurencji politycznej, lecz je po-
garszał. Poziom współzawodnictwa wodzów nie był bowiem ogra-
niczony żadną obiektywną miarą. Głównym kryterium oceny ich 
walorów przywódczych była względna różnica w atrakcyjności wy-
nagradzania zwolenników poszczególnych przywódców. Zatem, im 
więcej sprowadzano do Skandynawii dóbr zdobytych w trakcie uda-
nych wypraw zamorskich, tym wyższy był poziom współzawodnic-
twa, któremu musieli sprostać liderzy chcący utrzymać swój status.

Sądzę, że to właśnie ten mechanizm procesów wewnętrznej 
konkurencji politycznej napędzał nękającą Europę Zachodnią fu-
ror normannorum. Jednak wielu autorów, głównej przyczyny nagłej 
aktywności zewnętrznej Skandynawów, wciąż upatruje w sferze de-
mograficznej (H. Ólafsson 2000: 144). Według tej koncepcji to na-
gły przyrost populacji korzystających z ocieplenia klimatu społecz-
ności rolniczych miał spowodować napięcia społeczne, których nie 
łagodziły zbyt powolne przemiany strukturalne. To rozumowanie 
wydaje się jednak zbyt jednostronne w poszukiwaniu jednej prostej 
przyczyny zjawiska, które przy bliższym oglądzie okazuje się bardzo 
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skomplikowane. O szybkim przyroście demograficznym w Skandy-
nawii można mówić, ale raczej jako o  skutku sprowadzania z  wi-
kińskich wypraw bardzo wielu niewolników. To oni stanowili prze-
cież znaczną część fal osadniczych, które zasiedliły później Islandię 
i Grenlandię5.

Ciągła niepewność utrzymania wysokiej pozycji społecznej 
zmuszała skandynawskich wodzów do podejmowania częstych wy-
praw (Urbańczyk 1998a). Wobec szybkiego ogołocenia blisko poło-
żonych terenów i nabywania przez atakowanych umiejętności obro-
ny, Skandynawowie musieli podejmować ekspedycje coraz dalsze, 
coraz dłuższe i coraz bardziej niebezpieczne. Wymagało to często łą-
czenia sił i  sprzyjało wyłanianiu jednolitego przywództwa militar-
no-logistycznego.

Przyspieszyło to proces selekcji promującej tych, którym po-
myślność wikińska umożliwiła konsolidację i  rozszerzanie swojej 
władzy oraz eliminującej tych, którzy nie wytrzymali szybkiego tem-
pa współzawodnictwa. Ci pierwsi srebrem i mieczem utrwalali swo-
je wpływy, łamiąc reguły demokracji wiecowej i dążąc do osiągnięcia 
dynastycznego zwierzchnictwa nad terytorium, do którego kontroli 
rościli sobie pretensje. Ci drudzy musieli uznać ich dominację lub 
szukać szczęścia na obcej ziemi. Opór z  reguły karany był śmier-
cią. „Spirala konkurowania prowadząca do zwiększonego stosowa-
nia przemocy jest zjawiskiem dobrze znanym antropologom. Coraz 
brutalniejsze współzawodnictwo między coraz nieliczniejszymi i co-
raz potężniejszymi liderami prowadziło do walki zarówno za pomo-
cą srebra, jak i za pomocą broni” (Samson 1991: 132 i n.). Wyraźnie 
mówią o tym sagi islandzkie, wyjaśniające kolonizację wysp północ-
nego Atlantyku okrucieństwem pierwszego norweskiego „króla” – 
Haralda I Pięknowłosego6.

Próby tworzenia państewek terytorialnych opartych na wzor-
cach anglosaskich i  frankijskich stymulowane były pogłębiający-
mi się trudnościami z finansowaniem władzy politycznej z zysków 
wikińskich, które trzeba było zastąpić innymi źródłami dochodów. 

5 Por. rozdz. Kolonizacja wysp północnego Atlantyku.
6 Por. rozdz. Kolonizacja wysp północnego Atlantyku.
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Coraz ważniejsza stawała się więc kontrola nad terenami rolniczy-
mi i nad węzłowymi punktami szlaków handlowych. Systematyczna 
eksploatacja „fiskalna” określonego terytorium nie dostarczała, co 
prawda, zysków natychmiastowych i tak efektownych jak zamorskie 
wyprawy, ale zapewniała wyłączność i przewidywalność dochodów, 
niezbędne do ustabilizowania organizacji państwowej (Lindkvist 
1997b: 23). Podporządkowanie sobie ludności rolniczej stwarza-
ło niezbędną bazę dla stabilności centralnego ośrodka władzy z za-
pewniającymi jego funkcjonowanie „urzędnikami” i chroniącymi go 
„żołnierzami”.

Atrakcyjne gospodarczo było też objęcie kontrolą nadbrzeżnych 
ośrodków wymiany (skand. kaupang). Nie były to stałe centra pro-
dukcji rzemieślniczej i  handlu towarami pierwszej potrzeby, lecz 
przede wszystkim miejsca okresowych spotkań w celu wymiany to-
warów luksusowych. Biżuteria, broń, metale szlachetne, szkło, wy-
roby szkutnicze, osełki, naczynia ze steatytu/słonińca, futra, wino, 
wosk, miód i  niewolnicy, to były towary, które przepływały przez 
skandynawskie ports-of-trade. Były to towary niezbędne elitom, któ-
re musiały manifestować swój status. Przewidywalność tej wymia-
ny wymagała zapewnienia bezpieczeństwa, za które trzeba było za-
płacić. Była to swego rodzaju inwestycja przynosząca zyski, które nie 
wymagały już podejmowania uciążliwych i niebezpiecznych wypraw 
zamorskich.

Właśnie dlatego najwcześniejsze przekazy mówiły o  skandy-
nawskich „królach” jako o gwarantach spokoju emporiów handlo-
wo-produkcyjnych – np. w Hedeby i w Birce. To oni jako pierwsi bili 
w Skandynawii monety. To w tych ośrodkach rozwinęła się świado-
mość mechanizmów rynkowych, które stopniowo uniezależniły sfe-
rę gospodarczą od sfery powiązań społecznych regulowanych przez 
system ciągłego wymieniania darów. To tam system gospodarczy zo-
stał „społecznie zneutralizowany, zmonetaryzowany i  skomercjali-
zowany” (Hedeager 2000: 85).

W  tym procesie centralizowania i  stabilizowania władzy po-
litycznej istotną rolę odgrywała kontrola nad sferą ideologiczną. 
Przejawiało się to w tworzeniu przestrzeni sakralnych wokół ośrod-
ków politycznych (Harrison 1997: 28). Aczkolwiek zarówno języko-

© C
op

yri
gh

t b
y W

yd
aw

nic
tw

o N
au

ko
we U

niw
ers

yte
tu 

Miko
łaj

a K
op

ern
ika
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znawstwo jak i archeologia wskazują (wbrew sugestywnemu opisowi 
świątyni pogańskiej w Starej Uppsali, pozostawionemu przez Adama 
z Bremy) na brak koncepcji budowli wyłącznie kultowych, to przed-
chrześcijańskim przywódcom skandynawskim przypisuje się speł-
nianie pewnych funkcji religijnych (Brink 1996: 247 i n., 266 i n.; 
Norr 1998: 93). Dobrym przykładem jest pewien Thorgeir z Ask na 
wyspie Fenhring w norweskim Hordalandzie, który „posiadał nie-
zmierne bogactwa. Był on wielkim kapłanem-ofiarnikiem” (Saga 
o Egilu, 37). Ynglingowie, z których miały się wywodzić najstarsze 
dynastie szwedzkie i  norweskie, poszli jeszcze dalej, zakorzeniając 
swój ród w skandynawskich mitach stworzenia (Urbańczyk 2000a: 
rozdz. III.4).

Mimo odrębności regionalnych proces tworzenia wczesnych 
państw w Skandynawii nie różnił się w swoich ogólnych przejawach 
od podobnych zjawisk zachodzących w  końcu I  tysiąclecia w  Eu-
ropie Środkowej. Bo też podobny był poziom kultury materialnej 
i  takie same były wzorce organizacyjne czerpane ze świata chrze-
ścijańskiego. Pomijając wątki legendarne przekazane nam w trzyna-
stowiecznych zapisach islandzkich sagamadrów oraz małe organiza-
cje terytorialne o znaczeniu lokalnym (np. południowojutlandzkie 
państewko Gotfreda, który w 808 r. miał przesiedlić kupców z Re-
rik do Hedeby), początków wczesnych państw można upatrywać 
w  Skandynawii dopiero w  X w. Wiązało się to z  przełamywaniem 
przez ambitnych przywódców wikińskich politycznej dominacji lo-
kalnych struktur wiecowych i poszerzaniem terytorialnej bazy swo-
jej władzy.

Dobrowolne w ustroju wodzowskim świadczenia na rzecz cen-
trum politycznego zastępowali obowiązkowym „opodatkowywaniem” 
indywidualnych gospodarstw domowych. Zapewniało to dysponu-
jącym zdolnością do użycia przemocy przywódcom stabilne do-
chody z  przechwytywania części nadwyżek produkcji rolnej. Uzu-
pełniały one, a  z  czasem zastępowały coraz mniej przewidywalne 
zyski z  wypraw wikińskich. W  ten sposób wewnętrzna eksploata-
cja podporządkowanego sobie terytorium stopniowo zastępowała 
zewnętrzną eksploatację terenów zamorskich. Zyski z  eksploatacji 
zewnętrznej też zmieniały swój charakter, gdyż ryzykowny rabunek 
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starano się zastępować trybutami wymuszanymi przez zorganizowa-
ne armie (Lindkvist 1991: 138–141). Indywidualne wyprawy han-
dlowo-rabunkowe też zostały stopniowo poddane fiskalnej kontroli 
pretendentów do najwyższej władzy, a z czasem nabrały nawet zin-
stytucjonalizowanego charakteru ekspedycji wojennych organizo-
wanych przez monarchów.

Procesy tworzenia państw, aczkolwiek podobne, miały różne 
tempo w różnych częściach Skandynawii. Zależało ono od stopnia 
determinacji i zdolności potencjalnych władców do wykorzystania, 
ukształtowanego w trakcie zamorskich wypraw, systemu przemocy 
w celu narzucenia regularnej eksploatacji wewnętrznej. Zastąpienie 
otwartego, ryzykownego i nieregularnego rabowania obcych przez 
zakamuflowane, bezpieczne i zinstytucjonalizowane „rabowanie” swo-
ich decydowało o stabilizacji politycznej władzy terytorialnej. Prze-
moc, która w heroicznych czasach wikingów była prywatnym aktem 
ustalania indywidualnej pozycji społecznej, stała się zorganizowa-
ną formą utrzymywania porządku społecznego w ramach populacji 
terytorialnych. Im większe było takie terytorium, tym większe pro-
blemy logistyczne stwarzała jego efektywna kontrola. Trudności te 
przezwyciężano przez mobilność centrum politycznego uosabiane-
go przez aktualnego władcę, który cały czas przemierzał swoje tery-
torium, demonstrując swój potencjał militarny, bogactwo i umiejęt-
ność rozstrzygania konfliktów.

Decydująca była 2. połowa X w., kiedy nastąpiły istotne zmiany 
w  wielu sferach rzeczywistości społeczno-gospodarczej i  politycz-
no-ideologicznej. Stopniowe zmniejszanie swobody działania lokal-
nych elit i dążenie władz centralnych do przejmowania kontroli nad 
wszystkimi sferami aktywności gospodarczej odbiły się w zmianach 
rynku wymiany towarów. Elitarną i doraźną wymianę towarów luk-
susowych wypierał systematyczny handel realizowany przez zawo-
dowych kupców. Zmiany społeczne, tj. głównie rozpad organizacji 
wodzowskich, znalazły archeologiczny wyraz w  zmianach w  bu-
downictwie. Zanikały tradycyjne, wielofunkcyjne, długie domy i od 
wschodu stopniowo ekspandował zwyczaj wznoszenia budynków 
mniejszych, lecz spełniających wyspecjalizowane funkcje.
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Walki sukcesyjne powoli wykreowały koncepcję systemu poli-
tycznego z najwyższą władzą zmonopolizowaną przez jedną dynastię, 
z której pochodzili prawowici władcy. Długotrwałe spory terytorialne, 
przeplatane małżeństwami międzydynastycznymi, kształtowały zrę-
by świadomości narodowej wśród faktycznie wieloetnicznej, a przy-
najmniej wielokulturowej ludności. Duńska, norweska i  szwedzka 
arystokracja wciąż skłonna była wesprzeć obcą interwencję przeciw 
lokalnym autokratom, ale też niechętna była rządom kierowanym 
zza granicy. Druga połowa X w. była czasem zmian systemów reli-
gijnych, wprowadzanych z lepszym (jak w Danii) lub z gorszym (jak 
w Szwecji) skutkiem przez władców, dążących do ideologicznej le-
gitymizacji swoich dążeń do zmonopolizowania władzy politycznej.

Wczesne państwa skandynawskie

Wśród nieskandynawskich mediewistów widać tendencję do trak-
towania całej Skandynawii jako jednorodnego obszaru, na którym 
równolegle zachodziły podobne zjawiska społeczno-polityczne. Ta-
kie uproszczenie zaciemnia wyraźne odmienności poszczególnych 
części regionu, tworząc fałszywe wrażenie jednolitości. Trudno, co 
prawda, zaprzeczyć wspólnocie języka, systemowi wierzeń przed-
chrześcijańskich (materialnie manifestowanych w  obrządku po-
grzebowym i przez zawieszki w kształcie młotków Thora), etosowi 
elit militarnych, pewnym modom (np. tzw. „styl zwierzęcy” w or-
namentyce, czy strój kobiecy z parą dużych zapinek żółwiowatych), 
czy ogólnoskandynawskiej wiedzy szkutniczej i nawigacyjnej, ale nie 
powinno to przesłaniać faktycznego zróżnicowania. Dobrze ilustru-
ją to polityczne dzieje organizacji terytorialnych, jakie kształtowały 
się w Skandynawii w końcu I i na początku II tysiąclecia.

Można wyróżnić dwa obszary, na których procesy tworzenia 
państw pojawiły się najwcześniej i gdzie powstały pierwsze względ-
nie stabilne organizacje terytorialne kierowane przez dynastyczne 
ośrodki władzy. Jednym z nich była zachodnia i środkowa Norwegia, 
a drugim ziemie położone nad cieśninami bałtyckimi. Ten pierwszy 
rejon zawdzięczał swoją karierę walorom rolniczym i bliskości Wysp 
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Brytyjskich, będących atrakcyjnym obiektem penetracji wikińskiej – 
źródłem bogactwa i  nowych impulsów społeczno-politycznych. 
Efektywnej kontroli, egzekwowanej przez przerzucanie armii statka-
mi, poddano tylko pas norweskiego wybrzeża, podczas gdy wnętrze 
aż do XI w. pozostawało „ziemią niczyją” (Keller 2000: 40). O zacho-
dzących tam już wcześniej procesach koncentracji władzy politycz-
nej świadczą wspomniane już wspaniałe pochówki łodziowe. Z kolei 
w Danii panowanie nad cieśninami bałtyckimi zapewniało tamtej-
szym władcom kontrolę nad jednym z najważniejszych w Europie 
szlaków handlowych oraz pozwalało trzymać w szachu floty wojen-
ne Norwegii i Szwecji. Przy tym tereny położone po obu stronach 
Kattegatu obfitują w znakomite ziemie rolne. Nie bez znaczenia była 
też bliskość wzorców organizacyjnych państw pokarolińskich.

To z tych dwóch rejonów wyszły impulsy, które zaważyły na roz-
woju sytuacji w całej północnej Europie, i to one od początku ze sobą 
konkurowały o zwierzchnictwo nad całą Skandynawią. Pierwszym 
śladem walki o regionalny prymat jest zanotowana przez kronika-
rza frankijskiego wyprawa Haralda Klakka, którego z bratem wysła-
no w 813 r. z Danii do norweskiego Vestfoldu w celu stłumienia tam 
lokalnego buntu.

Tereny dzisiejszej Szwecji natomiast przez długi czas stanowi-
ły raczej tło dla współzawodnictwa władców Norwegii i Danii. Wy-
nikało to z tradycyjnego podziału tej części Skandynawii na konku-
rujące ze sobą tereny zamieszkałych wokół jeziora Mälar Szwedów 
właściwych (Svear), którzy ostatecznie dali nazwę całemu krajowi 
(Sverige = Svearike = królestwo Szwedów) z  zasiedlającymi połu-
dnie Gotami (Götar), którzy byli pod silnymi wpływami duńskimi. 
Odrębną „prowincję” kulturową stanowiła śródbałtycka Gotlan-
dia, powiązana politycznie raczej z  regionem Mälaren. Oddalenie 
od cywilizacyjnych centrów Europy i silne koneksje wschodnie de-
terminowały odmienność tej części Skandynawii (Duczko 2000). 
O  wczesnych procesach koncentracji władzy społecznej świadczą 
wzniesione w VI w. w Starej Uppsali wielkie kurhany, w których po-
chowano zapewne lokalnych wodzów tak chętnie nazywanych przez 
Germanów „królami”. Członków ówczesnej arystokracji wojennej 
pochowano w  bogatych grobach łodziowych w  pobliskich Vendel 
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i  Valsgärde. W  okresie, w  którym kształtowały się zręby państwo-
wości norweskiej i duńskiej, w Szwecji nastąpiło pewne opóźnienie 
procesów państwotwórczych, co nie oznaczało jednak, że „Szwedzi” 
nie byli aktywni na regionalnej scenie geopolitycznej. Według Ada-
ma z Bremy (I, 52) już w końcu IX w. jakiś szwedzki „król” Olof pod-
bił Danię, ustanawiając dynastię panującą tam do lat 30. X w.

Przełom tysiącleci to okres niekończących się konfliktów i zmian 
sojuszów w ciągłej walce o dominację nad całą Skandynawią. Mor-
skie potęgi militarno-handlowe uczestników tych zmagań nie miały 
sobie równych na całym kontynencie. Toteż ich współzawodnictwo 
nie ograniczało się tylko do rodzimej Skandynawii, ale obejmowa-
ło też ich zamorskie posiadłości i strefy wpływów. Uwarunkowania 
geograficzne zdeterminowały kierunki zewnętrznej ekspansji, pcha-
jąc Szwedów głównie ku wschodowi, Duńczyków ku Anglii i Fran-
cji, a Norwegów w rejon północnego Atlantyku.

W Norwegii początki konsolidacji scentralizowanej władzy te-
rytorialnej wiąże się z Haraldem I Pięknowłosym (?–ok. 930 r.), któ-
ry siłą podporządkował sobie lokalnych wodzów. Decydujące zwy-
cięstwo nad oponentami odniósł w  morskiej bitwie w  Hafrsfjord 
koło dzisiejszego Stavanger. Wykorzystał jednak prestiż pokonanych 
i połączył się z nimi więzami krwi, „poślubiając” ich córki, których 
synowie mieli zapewnić dynastii Ynglingów kontrolę nad całym te-
rytorium opanowanym przez Haralda. Władza, którą sprawował, 
była w znacznym stopniu roszczeniowa i zależna od mniej lub bar-
dziej wymuszonego przyzwolenia lokalnych elit. Toteż przez na-
stępne stulecie wszyscy władcy Norwegii musieli wspierać siłą swo-
je pretensje do dziedzictwa po pierwszym „królu”. Większość tych 
pretendentów, których pokrewieństwo z Haraldem I nie zawsze było 
oczywiste, przybywała zza morza ze zdobytym już autorytetem i sła-
wą wodzów wikińskich. Zamorskie doświadczenia militarne nada-
wały ich polityce wymiar międzynarodowy i  świadomość geopoli-
tycznych uwarunkowań sprawnego funkcjonowania państwa.

W Danii lokalne organizacje polityczne poddał swojej kontroli 
na początku X w. Gorm Stary (?–ok. 960 r.), który oparł się próbom 
chrystianizacji, widząc w nich zagrożenie polityczne ze strony Nie-
miec. To on zapewne kazał usypać w Jelling wielki kopiec na cześć 
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40 ROZDZIAŁ 2

swojej żony Thyry, którą uczcił też kamieniem z  napisem: „Król 
Gorm wzniósł te monumenty w  pamięć swej żony Thyry – ozdo-
by Danii”. Gormowi wzniósł w tymże Jelling wielki kopiec jego syn 
i następca Harald Sinozęby (ok. 960–986). Był to ostatni już, drama-
tyczny manifest przywiązania do pogańskiej tradycji. Harald zrezy-
gnował bowiem wkrótce z niezależności ideologicznej, przyjmując 
chrzest w 965 r. Już wcześniej jednak wyraził zgodę na ustanowie-
nie w Danii trzech biskupstw (w Arhus, Ribe i Szlezwiku), podle-
głych archidiecezji hambursko-bremeńskiej. Na znak przywiązania 
do tradycji przodków wzniósł w Jelling kościół obok kopców usy-
panych ku czci jego rodziców. Między nimi kazał ustawić głaz ozdo-
biony postacią Chrystusa, wkomponowaną w charakterystyczne dla 
skandynawskiego zdobnictwa „wężowe” ornamenty, i  jednoznacz-
nym napisem: „Król Harald kazał wykonać te pamiątki, aby uczcić 
swego ojca Gorma i matkę Thyrę. Tenże Harald podporządkował so-
bie Danię i Norwegię i uczynił Duńczyków chrześcijanami”.

Konwersja ułatwiła Haraldowi utrwalenie dominacji dynastii 
Skjoldungów na obszarze obejmującym Jutlandię, wyspy Duńskie, 
Skanię w dzisiejszej Szwecji i obszar Viken wokół fiordu Oslo. Swoją 
stolicę ulokował w Roskilde na Zelandii – zaledwie 10 km od Lejre, 
gdzie zarówno autorzy sag jak i Sakso Grammatyk lokowali najstar-
szą siedzibę Skjoldungów poświadczoną odkryciem ceremonialnych 
budowli halowych (T. Christensen 1997). Ta decyzja miała symboli-
zować początek nowego układu politycznego ostatecznie zdomino-
wanego przez rządzącą dynastię.

W  Szwecji decydujące o  powodzeniu zamiaru stworzenia sta-
bilnego państwa było objęcie kontrolą newralgicznego rejonu Mäla-
ren, położonego wokół wielkich jezior oferujących wygodne szlaki 
komunikacyjne, głęboko penetrujące bogate w  żyzne ziemie tere-
ny. Bliskość kluczowej dla handlu bałtyckiego Gotlandii oraz Zatoki 
Fińskiej otwierającej wygodny dostęp do systemu wschodnioeuro-
pejskich rzek, wiodących do Morza Kaspijskiego i Morza Czarnego, 
dawała niezbędne zamorskie zaplecze dla centralizacyjnej polityki 
władców pretendujących do stworzenia stabilnych organizacji tery-
torialnych. Stare centrum polityczne w Gamla Uppsala (por. prze-
gląd źródeł w: Norr 1996), zaznaczone wielkimi kurhanami usypa-
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nymi jeszcze w VI w., i nowe centrum gospodarcze, zorganizowane 
w IX w. w Birce na wyspie Björko, wyznaczały oś, której opanowa-
nie decydowało o zdobyciu legitymacji i podstaw gospodarczych do 
objęcia władzy zwierzchniej (Bäck 1997). Jej ustanowienie nastąpiło 
jednak dopiero w końcu X w.

Przyczyną tego opóźnienia organizacyjnego Szwecji był silny 
opór lokalnych elit przeciw centralizacyjnej polityce władców pre-
tendujących do niekwestionowanego zwierzchnictwa. Obawy przed 
zdominowaniem sceny politycznej przez jeden ród przekładały się 
na sprzeciw wobec wprowadzenia chrześcijaństwa, promującego 
centralizację struktury władzy. Toteż kolejne wysiłki misyjne archi-
diecezji hambursko-bremeńskiej kończyły się niepowodzeniem. Po-
czątkowy sukces misji św. Ansgara do Birki zakończył się katastrofą 
w 837 r. Niewiele też zdziałał arcybiskup Unni, który w 936 r. zmarł 
w tejże Birce (Adam I, 60 i n.). Po wspomnianej już konwersji duń-
skiego króla Haralda I w 965 r. to Dania przejęła inicjatywę chrystia-
nizacyjną w Szwecji.

Na swego sukcesora w  Norwegii wyznaczył Harald I  Piękno-
włosy nie któregoś ze starszych synów, lecz Eryka (ok. 931–ok. 933) 
urodzonego mu przez duńską księżniczkę Ragnhildę i ożenionego 
z córką duńskiego króla Gorma, Gunhildą. Te powtórzone w dwóch 
pokoleniach związki dynastyczne ze Skjoldungami wymownie świad-
czą o  geopolitycznych ambicjach pierwszego norweskiego władcy. 
Na przeszkodzie ich realizacji stała jednak wewnętrzna sytuacja po-
lityczna w Norwegii. Władza centralna była jeszcze niestabilna, a do-
minacja Ynglingów niebezproblemowa, co owocowało później czę-
stymi i dramatycznymi zwrotami w sporach o sukcesję. Eryk, który 
walkami z przyrodnimi braćmi, identyfikującymi się z regionalnymi 
ośrodkami władzy, zasłużył sobie na przydomek „Krwawy Topór”, 
zdołał podporządkować sobie tylko południowo-zachodnią część 
kraju. Tymczasem strategiczny gospodarczo i  politycznie Tronde-
lag, tj. rejon fiordu Trondheim (B. Berglund 1997: 27–33), obfitujący 
w żyzne ziemie, rybne wody i bezpieczne przystanie oraz położony 
z dala od groźnej Danii, lecz blisko szlaków morskich obejmujących 
cały północny Atlantyk, zdominowany był przez potężny ród jarlów 
z Lade. Ich pomoc lub udział w kontroli nad krajem były niezbędne.
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Wiedział o tym wychowany na angielskim dworze króla Athel-
stana najmłodszy brat Eryka – Haakon Adelsteinsfostre, który z po-
mocą Jarla Sigurda z Lade wypędził z Norwegii Eryka wraz z  jego 
duńską żoną, kładąc chwilowo kres nadziejom na pokojowe połącze-
nie Danii i Norwegii w drodze układów matrymonialnych. Haakon 
(ok. 933–ok. 960) skupił się na polityce wewnętrznej. Sagi przypisu-
ją mu zorganizowanie sprawnego systemu obrony terytorialnej (lei- 
dang), który dzięki rozciągniętemu wzdłuż wybrzeża łańcuchowi 
znaków ogniowych umożliwiał szybkie zgromadzenie statków ko-
twiczących na co dzień w  macierzystych fiordach. W  przeciwień-
stwie do ojca i brata Haakon zrezygnował z ambicji autokratycznych 
na rzecz współpracy z regionalnymi wiecami (lagting), co przyczy-
niło się do nadania mu przydomku „Dobry”. Niewątpliwe sukcesy 
w polityce wewnętrznej okazały się jednak niewystarczającą gwaran-
cją stabilnych rządów.

Po śmierci w  Anglii w  954 r. Eryka „Krwawego Topora”, jego 
duński szwagier, król Harald Sinozęby poparł roszczenia swoich pię-
ciu siostrzeńców, wszczynając wojnę sukcesyjną z  Haakonem Do-
brym. Mimo faktycznego zwycięstwa na polu bitwy władca nor-
weski poniósł śmierć z  ran, co utorowało drogę powrotu na tron 
wdowie po Eryku – Gunhildzie, siostrze Haralda. Rządziła ona ze 
swym synem Haraldem II (959–974) nazwanym od zamiłowania 
do futer z popielic „Szarym Płaszczem” (Grapelt). Po objęciu samo-
dzielnych rządów próbował on kontynuować autokratyczny system 
rządów swego dziada i  ojca, fizycznie likwidując oponentów. Zbyt 
szybko zapomniał jednak o względach należnych duńskiemu wujo-
wi, dążącemu do zdominowania całej Skandynawii. Próbował nawet 
odebrać mu kontrolę nad południowonorweską prowincją Viken. 
Straciwszy zaufanie do swych krewnych, Harald Sinozęby dla od-
miany wsparł więc militarnie wciąż potężny ród panów z Lade i po 
zabiciu Haralda II w bitwie w duńskim Limfjord wyniósł do władzy 
zwierzchniej Jarla Haakona Sigurdssona (974–995).

Harald Sinozęby prowadził bardzo ekspansywną politykę w wielu 
kierunkach. Konkurując z rosnącym w siłę ośrodkiem politycznym 
z  regionu Mälaren, podporządkował sobie wodzów ze wschodniej 
Szwecji (Duczko 1995). Szukając przeciwwagi dla potęgi cesarstwa 
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43SKANDYNAWIA NA PRZEŁOMIE T YSIĄCLECI

niemieckiego, poślubił Tove, córkę obodrzyckiego księcia Mściwoja. 
Jednak w wojnie z Ottonem II w 974 r., w której wspierały go norwe-
skie posiłki Haakona Ladejarla, stracił południową Jutlandię (wraz 
z  Hedeby). Umocnił więc linię wałów Danevirke, którą próbował 
osłonić się przed Sasami. Najsłynniejszym dziełem jego inwestycji 
militarnych jest zbudowana ok. 980 r. seria, starannie zaprojektowa-
nych według jednego modelu, umocnionych centrów administra-
cyjnych typu Trelleborg7. Miały to być ośrodki militarnego nadzoru 
nad uległością poszczególnych części rosnącego państwa. Rozbudo-
wał też sieć dróg i mostów. Śladem jego działań porządkujących sys-
tem zarządzania są rozsiane po dzisiejszej Szwecji nazwy miejscowe 
Tegneby, wyznaczające siedziby duńskich „namiestników”8 (Ducz-
ko 2000: 27 i n.).

Po nagłej śmierci cesarza Ottona II w 983 r., z której skorzy-
stali też Połabianie, Harald odzyskał Szlezwik. Zaangażowanie duń-
skiego króla na południu wykorzystał jego norweski wasal, dążąc 
do usamodzielnienia politycznego. Sprowokowało to w 985 r. kolej-
ną interwencję duńską, wspartą przez flotę legendarnych wikingów 
z Jómsborga lokalizowanego na Wolinie (Słupecki 2000). Opierają-
cy się na tradycji pogańskiej Jarl Haakon zwołał flotę leidang i dzię-
ki wsparciu udzielonemu mu przez wodzów arktycznych, wciąż nie-
zależnych politycznie, ale obawiających się ekspansji promowanego 
przez Duńczyków chrześcijaństwa, odniósł zwycięstwo w  bitwie 
morskiej rozegranej pod Hjorungavag.

Harald Sinozęby nie mógł osobiście poprowadzić tej ekspedycji, 
gdyż musiał stawić czoło buntowi duńskiej arystokracji, której prze-
wodził jego własny syn Swen Widłobrody. W 986 r. ranny w decy-
dującej bitwie król uciekł i według Adama z Bremy (IV, 25) znalazł 
schronienie w „mieście Słowian Jumne” utożsamianym z Wolinem, 
gdzie rok później umarł. Dopiero po umocnieniu się na duńskim 
tronie Swen sprowadził jego doczesne szczątki do Danii i pochował 
je z honorami należnymi ojcu władcy.

7 Leszek Słupecki (2000) zasugerował, że taki fort mógł się też znajdować na 
Wolinie.

8 Thegn to przeniesiony do Danii tytuł królewskiego urzędnika z  wczesnośre-
dniowiecznej Anglii.
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44 ROZDZIAŁ 2

Z wewnętrznych kłopotów Danii skorzystał też „król” Uppsali Eryk 
(ok. 970–ok. 995 r.), który po śmierci swego brata Olofa w ósmym 
dziesięcioleciu X w. zajął centrum handlowo-produkcyjne w Birce 
i wygnał prawowitego następcę tamtejszego tronu Styrbjörna. Szuka-
jąc geopolitycznej przeciwwagi dla dominacji duńskiej, Eryk wszedł 
w sojusz dynastyczny z Mieszkiem I, poślubiając ok. 983/984 r. jego 
córkę Świętosławę. Stało się to w czasie osłabienia cesarstwa sporami 
o sukcesję po Ottonie II, zwycięskiej ofensywy Haralda na południu 
Jutlandii i antysaskiego powstania na Połabiu. Sojusz z polskim księ-
ciem, wówczas już wiernym aliantem cesarstwa i naturalnym wro-
giem sprzymierzonych z  Danią Obodrytów, dawał Szwecji szansę 
wsparcia w ewentualnym konflikcie z Danią. Biorąc pod uwagę póź-
niejsze szwedzko-polskie kontakty misyjne, można też zaryzykować 
hipotezę, że szwedzki władca chciał skorzystać z doświadczeń teścia 
i utorować drogę chrześcijaństwu z pominięciem mających hegemo-
nistyczne zapędy sąsiadów. Plan ten nie powiódł się wskutek opo-
ru archidiecezji hambursko-bremeńskiej, powołującej się na decyzję 
papieża Grzegorza IV, który w 832 r. ustanowił św. Ansgara legatem 
na całą Skandynawię. Mimo braku decyzji politycznych Świętosła-
wa (nazwana w Skandynawii Gunhildą) niewątpliwie kultywowała 
swą wiarę i miała w swoim otoczeniu księży. W ten sposób powstał 
pierwszy w Szwecji stabilny przyczółek chrześcijaństwa. Silny opór 
tamtejszej arystokracji, wzmacniającej swą dominację kontrolą nad 
obrzędami pogańskimi sprawił, że nowa religia jeszcze długo nie 
uzyskała statusu państwowego9.

Nadmierna samodzielność szwedzkiego władcy, który przyłą-
czył się do wrogiego Danii obozu, zaniepokoiła Haralda Sinozębe-
go. Jako pretekstu do interwencji użył roszczenia wypędzonego ze 
Szwecji bratanka Eryka, Styrbjörna, któremu oddał za żonę swoją 
córkę. W 985 r. pretendent zaatakował stryja, ale stracił życie i prze-
grał bitwę pod Fyrisvellir, w  której mieli go wspierać wikingowie 
z Jómsborga. Duński król nie zdołał już zmienić niekorzystnego dla 
siebie obrotu spraw wewnątrzszwedzkich, gdyż musiał stawić czoło 

9 Ciekawym aspektem długiego procesu chrystianizacji Szwecji są poświadczone 
archeologicznie wpływy ortodoksji grecko-ruskiej (Hägg 1984: 212 i n.).
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45SKANDYNAWIA NA PRZEŁOMIE T YSIĄCLECI

wspomnianemu już buntowi własnego syna. Eryk, nazywany odtąd 
Zwycięskim (Segersäll), mógł więc spokojnie umacniać swą władzę 
w Szwecji. Korzystając z trudności w żegludze po wypłycającym się 
szlaku wodnym, łączącym Birkę (kojarzoną z konkurencyjną gałę-
zią dynastii) z Bałtykiem, i z kryzysu w handlu ze Wschodem, prze-
niósł centrum władzy politycznej do pobliskiej Sigtuny10. Stworzył 
w  ten sposób podwaliny organizacyjne państwa szwedzkiego. Po-
dobnie jak w wielu innych przypadkach także ustanowienie nowego 
centrum politycznego miało być manifestacją radykalnego zerwania 
ze starym porządkiem.

W następnych latach duńska aktywność zewnętrzna zmniejszyła 
się, gdyż Swen Widłobrody (ok. 985–1014 r.) zajęty był politycznym 
i gospodarczym umacnianiem swojej władzy po odebraniu ojcu tro-
nu. Szukając wsparcia wśród arystokracji, wciąż niechętnej promo-
wanemu przez Niemcy chrześcijaństwu, restytuował państwową 
funkcję pogaństwa. Zreorganizował też cały system gospodarczy po-
łudniowonorweskiej prowincji Viken, w której centrum założył „na 
surowym korzeniu” Oslo (Schia 1992; Urbańczyk 1994: 115). W za-
chodnioszwedzkiej Skanii zainicjował ok. 990 r. powstanie admini-
stracyjno-kościelnego centrum w Lund. Rozpoczął też systematycz-
ne bicie monet (Malmer 1990: 162 i n.). Wreszcie wyprawił się do 
Anglii, co przyniosło mu ogromne zyski. To zaangażowanie Swena 
w sprawy wewnętrzne i zamorskie zmniejszyło regionalną ekspan-
sywność Danii, zapewniając czasowy spokój obu jej skandynawskim 
sąsiadom.

Około 995 r. nastąpiły na skandynawskiej scenie politycznej istot-
ne zmiany. W Szwecji na tronie zasiadł syn Eryka, 12-letni Olof Sköt-
konung (ok. 995–ok. 1022), który wg Adama z Bremy był chrześci-
janinem. Jego główną siedzibą pozostała wypromowana przez ojca 
Sigtuna, której królem tytułują go pierwsze szwedzkie monety. Nie 
był jednak w stanie zapobiec ponownemu włączeniu Szwecji w orbi-
tę wpływów Danii. W celu wzmocnienia międzydynastycznych wię-
zów Swen Widłobrody ożenił się ze szwedzką królową-wdową, mat-

10 Centralną rolę Sigtuny potwierdzają liczne znaleziska luksusowych importów – 
np. chazarskie amfory na wino i ruskie enkolpiony.
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46 ROZDZIAŁ 2

ką Olofa Świętosławą-Gunhildą Mieszkówną. Jako ojczym młodego 
króla zdobył w ten sposób nad nim symboliczną władzę. On też za-
pewne wybrał Olofowi żonę spośród swych obodrzyckich krewnych.

W  tymże 995 r. w  Norwegii Jarl Haakon został zabity przez 
współziomków zarzucających mu uzurpację. Bunt znowu wyniósł 
na tron członka dynastii Ynglingów, prawnuka Haralda Piękno-
włosego, Olafa Tryggvasona (995–1000). Wychowany na Rusi, już 
w wieku 12 lat rozpoczął karierę wikińską, stając się postrachem wy-
brzeży angielskich. Jako sojusznik króla Danii Swena Widłobrodego 
wylądował wkrótce po śmierci Jarla Haakona w Trondelagu, gdzie 
w  pobliżu Lade założył nowe centrum administracyjno-handlowe 
w Trondheim (Christophersen 1994: 104). Chodziło mu z pewno-
ścią o osłabienie politycznego zaplecza jarlów z Lade. Jest to kolej-
ny przykład narzucenia nowego systemu geografii politycznej, który 
byłby powiązany tylko z nową władzą zwierzchnią. Ulokowanie cen-
trum państwa w środkowej Norwegii uczyniło ją państwem bardziej 
„atlantyckim” niż „europejskim”.

Następnie król podporządkował sobie całe zachodnie wybrzeże 
Półwyspu Skandynawskiego aż do arktycznych Lofotów. Wymuszał 
przy tym lub kupował akceptację dla swojej zwierzchności politycz-
nej i konwersję na chrześcijaństwo szerzone przez sprowadzonych 
z Anglii księży. Aktywności misyjnej Olafa I i jego „ambasadorów” 
przypisuje się też chrystianizację Szetlandów, Wysp Owczych, Islan-
dii i Grenlandii (Urbańczyk 2001b: 93–102). Stworzył w ten sposób 
podwaliny pod północnoatlantyckie „imperium” norweskie, które 
było raczej wspólnotą interesów gospodarczych i  tradycji kulturo-
wych niż faktycznie egzekwowanego zwierzchnictwa politycznego.

Tak jak i jego poprzednicy, również Olaf Tryggvason wkrótce po 
zdobyciu tronu przestał uznawać imperialne ambicje swoich duń-
skich protektorów. Odbił od Duńczyków prowincję Viken z  cen-
trum w Oslo. W celu stworzenia przeciwwagi politycznej miał nawet 
szukać sojuszu z Bolesławem Chrobrym, który jednak nie mógł mu 
udzielić wsparcia na morzu11. Ufny w wikińskie doświadczenie, wo-
jowniczy król norweski zlekceważył uwarunkowania geopolityczne. 

11 Por. rozdz. Kontakty transbałtyckie.
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47SKANDYNAWIA NA PRZEŁOMIE T YSIĄCLECI

W 1000 r., próbując desperackiego ataku na centrum domeny duń-
skiej, doznał druzgocącej porażki w starciu z połączoną flotą duń-
sko-szwedzką, wspartą przez norweskich jarlów z Lade. Zginął bo-
hatersko koło „Svolder” na wodach Öresundu. W ten sposób Swen 
Widłobrody, z pomocą swego szwedzkiego pasierba Olofa Skötko-
nunga, pozbył się najgroźniejszego konkurenta do panskandynaw-
skiej dominacji. Ta „bitwa trzech królów” nie doprowadziła jednak 
do uspokojenia sytuacji na północy kontynentu. Rozpoczął się bo-
wiem kolejny, stuletni okres wewnętrznych napięć i  wzajemnych 
konfliktów powodowanych trudnościami w ustaleniu stref wpływów 
polityczno-gospodarczych.

Po śmierci Olafa Tryggvasona Norwegia utraciła na rzecz Szwe-
cji część Trondelagu na północy i Bohuslan na południu, co z pew-
nością było nagrodą za wsparcie udzielone Duńczykom przez szwedz-
kiego władcę. Przez 15 lat nie powstało centrum władzy na tyle silne, 
aby podporządkować sobie całą Norwegię. W  Trondelagu rządzili 
uzależnieni od Danii jarlowie Eryk i Swen, rejon fiordu Oslo ponow-
nie stał się częścią Danii, a resztę kraju kontrolowali lokalni przywód-
cy. Mając zapewnione bezpieczeństwo od północy i  od wschodu, 
Swen Widłobrody zajął się polityką imperialną, rozpoczynając 
ok. 1004 r. systematyczne najazdy na Anglię, którą ostatecznie sobie 
podporządkował w 1013 r. Odwrócenie się Danii od Bałtyku spowo-
dowało spadek zainteresowania poparciem Polski. Po urodzeniu pię-
ciorga dzieci Świętosława-Gunhilda została więc odesłana „do Sło-
wian”, wracając zapewne na dwór swego brata Bolesława Chrobrego.

Tymczasem w  Szwecji wiec zabronił Olofowi Skötkonungowi, 
wychowanemu przez Piastównę i ożenionemu z Obodrytką Estridą, 
praktykowania chrześcijaństwa12. Była to kontrakcja tamtejszej ary-
stokracji, zaniepokojonej rosnącą siłą centralnego ośrodka władzy, 
wzmocnionego przez sprytną politykę zagraniczną władcy. Olaf nie 
zrezygnował jednak z  planów doprowadzenia do konwersji, która 
dostarczyłaby jego władzy wsparcia ideologicznego. Najpierw spro-
wadził z Polski misję przygotowaną przez Brunona z Kwerfurtu (List 

12 O  jego chrześcijaństwie świadczy symbolika monet wybitych w  Sigtunie  
ok. 1000 r.
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48 ROZDZIAŁ 2

do króla Henryka II: 260). Później, wspierany zapewne przez swe-
go duńskiego ojczyma Swena, sprowadził księży angielskich i zało-
żył biskupstwo nie w tradycyjnym centrum politycznym, tj. w Sta-
rej Uppsali, lecz w Husby, w peryferyjnej prowincji Västergötland. 
Na swych monetach tytułował się jednak „królem Sigtuny”, tj. zało-
żonej przez jego ojca rezydencji władców Szwecji. To przestrzenne 
rozdzielenie centralnych funkcji politycznych (Stara Uppsala), eko-
nomicznych (Sigtuna) i ideologicznych (Husby) świadczy o organi-
zacyjnej słabości jego władzy, której nie udało się ostatecznie scen-
tralizować.

Spokój w  zdominowanych przez Danię stosunkach wewnątrz-
skandynawskich skończył się wraz ze śmiercią Swena Widłobrode-
go w 1014 r. Tron duński dziwnie bezkonfliktowo objął jego syn Ha-
rald II (1014–1018), który z powrotem sprowadził z Polski do Danii 
swoją matkę, Świętosławę-Gunhildę. Brak sporu sukcesyjnego moż-
na wytłumaczyć tym, że drugi z duńskich siostrzeńców Bolesława 
Chrobrego Kanut (nazwany później Wielkim) zajęty był przejmo-
waniem zdobytej przez ojca władzy nad Anglią. Już w 1015 r. zgłosił 
pretensje do angielskiego tronu, który zdobył rok później.

Z  zaangażowania większości sił duńskich w  Anglii skorzystał 
w Norwegii Olaf II Haraldsson (1015–1028) z bocznej linii Ynglin-
gów. Wychowany w Nowogrodzie, w młodości zdobył sławę i  for-
tunę na wyprawach wikińskich do Anglii, Francji i Hiszpanii. Ko-
rzystając z  nieobecności jarla Eryka, towarzyszącego Kanutowi 
w  wyprawie na Anglię, Olaf wylądował w  południowej Norwegii, 
budując tam sobie zaplecze polityczno-gospodarcze. Musiał uzyskać 
znaczące poparcie niezadowolonych z duńskiej kurateli panów nor-
weskich, bo już w 1016 r. pokonał flotę drugiego z jarlów – Swena. 
Następnie uzyskał akceptację pięciu najważniejszych wieców regio-
nalnych: Eidsivating na wschodzie, Borgarting na południu, Gula-
ting na zachodzie oraz Frostating i Eyrating w Trondelagu. Później 
zajął się rozbudową systemu administracyjnego, wzmacniając go 
siecią kościołów, formalnie tylko podległych arcybiskupstwu ham-
bursko-bremeńskiemu.

Również Olof Skötkonung, z  właściwym sobie wyczuciem sy-
tuacji geopolitycznej, wykorzystał zaangażowanie armii duńskiej na 
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49SKANDYNAWIA NA PRZEŁOMIE T YSIĄCLECI

zachodzie. Nie mogąc uzyskać akceptacji dla Kościoła zorganizowa-
nego z  pomocą księży angielskich, wypędził ich ze Szwecji. Uznał 
tym razem kanoniczną właściwość arcybiskupstwa hambursko-bre-
meńskiego i zorganizował, z pomocą kleru niemieckiego, nowe bi-
skupstwo w Skare. Ale i ta nagła wolta nie przyniosła mu rozstrzy-
gającego sukcesu w postaci ostatecznego zakorzenienia w państwie 
chrześcijaństwa. Opór obawiającej się o swoje wpływy arystokracji 
okazał się jeszcze zbyt silny.

W 1019 r. Kanut, wspierając swoje roszczenia sukcesyjne spro-
wadzoną z Anglii armią, przejął po przedwcześnie zmarłym bracie 
tron duński. Jednak zajęty głównie znacznie bogatszą Anglią, wrócił 
wkrótce na zachód, pozostawiając Danię w regencji swego szwagra, 
Jarla Ulfa. To zachęciło obu skandynawskich sąsiadów do podjęcia 
próby wyrwania się spod duńskiej kurateli. Tym razem postanowili 
współdziałać, tworząc układ sojuszów otaczający Danię od półno-
cy i od wschodu. Norweski król Olaf II Haraldsson poślubił zatem 
szwedzką księżniczkę Astrid, zawierając sojusz dynastyczny z kró-
lem Szwecji Olofem Skötkonungiem. Ten, mając zapewnione wspar-
cie swego wuja Bolesława Chrobrego, wydał swoją córkę Ingegerdę 
za księcia kijowskiego Jarosława Mądrego.

Utworzenie tej osi powiązań matrymonialnych miało nie tyl-
ko zapewnić polityczną przeciwwagę dla duńskiej hegemonii. Cho-
dziło też o dostęp do lukratywnego handlu z Bizancjum i arabskim 
Wschodem. Przemyślana polityka Włodzimierza Wielkiego dopro-
wadziła w ostatniej ćwierci X w. do zerwania z dynastyczną tradycją 
skandynawską, zwrócenia się ku dominującym demograficznie Sło-
wianom i włączenia Rusi w krąg cywilizacji bizantyńskiej. Sprawi-
ło to, że bezpośrednia łączność Skandynawii ze strefą czarnomorską 
i kaspijską została zerwana, a kontrolę nad prowadzącymi tam szla-
kami przejęli władcy Kijowa i Nowogrodu (Roslund 1997: 284 i n.).

Mimo śmierci szwedzkiego władcy ok. 1022 r. i  przejęcia tro-
nu przez jego syna Anunda Jakuba (ok. 1022–ok. 1050) wspólny cel 
geopolityczny podtrzymywał oś norwesko-szwedzko-ruską. Wkrót-
ce przyłączył się do niej duński regent Ulf, próbując w ten sposób 
umocnić się na tronie powierzonym mu czasowo przez przebywają-
cego w Anglii szwagra. Zaniepokojony takim rozwojem sytuacji Ka-
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nut Wielki nadciągnął w 1026 r. z armią angielską i mimo przegra-
nej bitwy odzyskał kontrolę nad Danią. Czuł się na tyle pewnie, że 
już w 1027 r. udał się do Rzymu na cesarską koronację Konrada II. 
Cesarz w zamian za małżeństwo swego syna Henryka z córką Kanu-
ta Gunhildą-Kunegundą przyrzekł Danii Szlezwik i tereny położone 
na północ od rzeki Eider.

Ten dyplomatyczny sukces, który przyniósł Danii znacznie wię-
cej niż tylko zabezpieczenie południowej granicy, zwrócił uwagę Ka-
nuta na kierunek, którym dotąd władcy duńscy mało się intereso-
wali. Próbując wytyczyć nowy szlak handlowy nad Morze Czarne, 
który mógłby konkurować ze zmonopolizowaną przez Szwedów tra-
są przez Zatokę Fińską, bezskutecznie próbował opanować Sambię. 
Opór plemion bałtyjskich, które powstrzymały wcześniej próby eks-
pansji Bolesława Chrobrego i  Włodzimierza Wielkiego, okazał się 
jednak zbyt duży nawet jak na umiejętności strategiczne władcy im-
perium duńsko-angielskiego.

Kanut zwrócił się więc ku Norwegii, wzorem ojca i dziada pod-
sycając tam konflikty wewnętrzne, aby przywrócić duńską kuratelę. 
Nielojalność części norweskiej arystokracji spowodowała, że Olaf II 
Haraldsson nie był w stanie w 1028 r. stawić oporu atakującej Nor-
wegię flocie duńskiej. Nie podejmując wyzwania militarnego, uciekł 
przez zaprzyjaźnioną Szwecję na Ruś, gdzie znalazł schronienie na 
dworze Jarosława Mądrego. Sprzyjało mu szczęście, bo jarl Haakon, 
posadzony przez Duńczyków na norweskim tronie, umarł nagle już 
w 1029 r. Olaf wrócił więc do Norwegii tą samą drogą, przedostając 
się przez Szwecję do centralnego Trondelagu. Tam 29 lipca 1030 r. 
pod Stiklestad staje do walki z pospolitym ruszeniem silnie wspar-
tym przez nieuznających chrześcijaństwa wikińskich wodzów z pół-
nocy. To jeden z nich – Tore Pies z arktycznej wyspy Bjarkoya – zadał 
królowi śmiertelny cios, co próbował później odpokutować, udając 
się na pielgrzymkę do Jerozolimy.

Śmierć Olafa II usunęła ostatnią przeszkodę przed całkowitym 
podporządkowaniem Norwegii duńskiemu zwierzchnictwu. Nor-
weski tron objął więc duński książę Swen (1030–1034), sprawując 
tam władzę w imieniu Kanuta Wielkiego. Obce rządy nie podoba-
ły się jednak Norwegom tak bardzo, że sami pogromcy Olafa Ha-
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raldssona wysłali na Ruś delegację, która przywiozła stamtąd jego 
11-letniego syna Magnusa. W obliczu otwartego buntu duński „na-
miestnik” bez walki opuścił Norwegię. Nie było komu wesprzeć jego 
roszczeń, bo wkrótce umarł Kanut Wielki – twórca angielsko-duń-
sko-norweskiego imperium. Wszystkie regionalne tingi norweskie 
uznawały więc po kolei zwierzchnictwo Magnusa nazwanego „Do-
brym” (1035–1047), który przywrócił rządy rodzimej dynastii.

Synowie Kanuta podzielili się tronami. Żaden z nich nie po-
trafił jednak dorównać ojcu i sprostać wyzwaniom polityki impe-
rialnej. Ani Harold w Anglii (1035–1040), ani Hardekanut w Danii 
(1035–1042) nie zaznaczyli swoich rządów wybitnymi osiągnięcia-
mi. Dania popadła wręcz w  tym czasie w  zależność od Niemiec, 
które skwapliwie skorzystały ze śmierci wielkiego wojownika. Ta 
upokarzająca dla Duńczyków sytuacja potrwa aż do czasów Wal-
demara I (1157–1182).

Tak jak i poprzednio, osłabienie Danii oznaczało wzmocnienie 
geopolitycznej sytuacji Norwegii. Dążąc do ideologicznego wzmoc-
nienia dynastii, król Magnus Dobry forsował kanonizację swe-
go ojca zabitego wszak przez pogan. Już w 1041 r. biskup Grímkell 
zadekretował świętość Olafa II Haraldssona i  umieścił jego kości 
w ołtarzu kościoła w Nidaros (dzisiejsze Trondheim), który wkrót-
ce stał się celem pielgrzymek z całej Skandynawii. Sława króla-mę-
czennika za wiarę sprawiła, że jego kult rozprzestrzenił się w całej 
Europie, sięgając nawet Rzymu i Konstantynopola. Był to silny ar-
gument, który 110 lat później umożliwił uzyskanie własnego arcy-
biskupstwa.

Rosnący w siłę Magnus zaczął prowadzić agresywną politykę ze-
wnętrzną. Najpierw zawarł z królem Danii Hardekanutem umowę 
„na przeżycie”. Przedwczesna śmierć kontrahenta w 1042 r. otworzyła 
norweskiemu władcy drogę do tronu duńskiego (1042–1046/1047). 
Z  jego zaangażowania na południu skorzystał przyrodni brat św. 
Olafa Harald Sigurdsson, uczestnik bitwy pod Stiklestad, który spę-
dził młodość na Rusi, na wyprawach wikińskich i w gwardii cesarzo-
wej Zoe w Bizancjum. Właśnie w 1042 r. zgłosił swoje pretensje do 
norweskiej korony i bez większego oporu regionalne lagtingi zaak-
ceptowały jego roszczenia, uznając go za współwładcę.
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Był to zapewne skutek działań norweskiej arystokracji, niezado-
wolonej z nadmiernych ambicji geopolitycznych Magnusa, którego 
zbyt angażowały sprawy duńskie. Na południu zatrzymały go wal-
ki ze Słowianami, zagrażającymi aż do decydującej bitwy pod Lyr-
skog w południowej Jutlandii. W ramach retorsji wyprawił się na-
wet na Wolin, paląc gród w 1043 r. Musiał też odpierać roszczenia 
do duńskiego tronu zgłoszone przez siostrzeńca Kanuta Wielkiego, 
Swena, syna niewiernego Jarla Ulfa. Te kłopoty niezbyt go zniechęci-
ły, gdyż podjął dość groteskową próbę restytuowania imperium nor-
wesko-duńsko-angielskiego. Zgłosił mianowicie listownie pretensje 
do tronu angielskiego, żądając ustąpienia zeń Edwarda Wyznawcy. 
Do bezpośredniego starcia nie doszło z powodu śmierci Magnusa.

Harald III Sigurdsson objął więc samodzielne rządy, dając po-
czątek norweskiej dynastii Ulfingów. Nie bez racji został przezwany 
„Srogim” (Hardrade), gdyż wprowadził rządy twardej ręki, krwawo 
likwidując wszelką opozycję i konfiskując majątki opornych. Konty-
nuując imperialne ambicje swego poprzednika, prowadził aktywną 
politykę zagraniczną. Jeszcze za życia Magnusa udał się ponownie 
(1043–1045) na Ruś, gdzie poślubił córkę Jarosława Mądrego, Elż-
bietę/Ellisiv. Była to zapewne próba wzięcia w kleszcze Szwecji po-
grążonej w problemach wewnętrznych.

Po śmierci Anunda Jakuba na szwedzkim tronie zasiadł jego 
przyrodni brat Emund Stary (ok. 1050–ok. 1060), który tak jak 
jego poprzednicy nie mógł sobie poradzić z opozycją opierającej się 
wciąż chrześcijaństwu arystokracji. Złe doświadczenia z klerem nie-
mieckim spowodowały, że Emund, nawiązując do linii politycznej 
swoich poprzedników, zwrócił się nie do Hamburga, lecz do Gnie-
zna o przysłanie kolejnej misji rechrystianizacyjnej (Duczko 1997b: 
133). Te kontakty nie zaowocowały jednak trwalszą współpracą. 
A  z  zewnątrz zagrażał Szwedom, wzmocniony międzydynastycz-
nym małżeństwem, sojusz norwesko-ruski. Co prawda Jarosław nie 
był w  stanie zaatakować Szwecji, ale mógł jej skutecznie utrudnić 
zyskowne kontakty z  Europą południowo-wschodnią. Stworzenie 
geopolitycznej przeciwwagi w postaci powrotu do tradycji sojuszu 
z Danią byłoby mało skuteczne w sytuacji wyraźnego osłabienia jej 
dawnej potęgi.
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53SKANDYNAWIA NA PRZEŁOMIE T YSIĄCLECI

Dania popadła w tak silne uzależnienie od Niemiec, że pierw-
szy z dynastii Estridsenów, Swen II Ulfsson (1047–1074/1076) złożył 
w 1053 r. w Merseburgu przysięgę wierności cesarzowi Henrykowi III. 
Pod naciskiem cesarza i hamburskiego arcybiskupa Adalberta Wiel-
kiego, któremu papież Klemens II w tym samym roku potwierdził 
przyznaną jeszcze św. Ansgarowi zwierzchność nad całą „Północą”13 
i Słowiańszczyzną połabską, Swen zawarł sojusz z chrześcijańskim 
księciem Obodrytów Gotszalkiem, którego matka była Dunką. To 
przymierze zostało utrwalone przez małżeństwo z obodrycką księż-
niczką Sigridą.

Te poszukiwania wsparcia na południu miały zapewne pomóc 
w utrzymaniu w szachu wojowniczego władcy Norwegii. Harald III 
Srogi zaczął bowiem realizować imperialne ambicje legitymizowane 
wcześniejszymi sukcesami Magnusa Dobrego. Najpierw podjął pró-
bę opanowania Danii, rozpoczynając w 1059 r. otwartą wojnę. Nie 
uzyskał jednak żadnych koncesji mimo zwycięstwa w bitwie pod 
Nisaa w 1062 r. Rozczarowany brakiem sukcesu na południu, Harald 
postanowił zrealizować swoje mocarstwowe marzenia za Morzem 
Północnym, zgłaszając roszczenia do tronu angielskiego. Natrafił 
jednak na godnego siebie przeciwnika i zginął w 1066 r. w starciu 
z armią Harolda pod Stamford Bridge.

Szwecja, po wymarciu ok. 1060 r. dynastii Ynglingów, pogrąży-
ła się w 20-letnich walkach sukcesyjnych, w których brał udział na-
wet pretendent ściągnięty z Rusi. Następca Emunda Starego Stenkil 
(ok. 1060–ok. 1066), zagrożony przez trwający wciąż sojusz norwe-
sko-ruski, zawarł przymierze z  Danią, co zaowocowało konsekro-
waniem na synodzie w Szlezwiku w 1065 r. 6 biskupów dla Szwecji 
(obok 9 nowych w Danii). Już w następnym roku zamieszanie spo-
wodowane śmiercią Haralda norweskiego i zdjęciem z hamburskie-
go urzędu arcybiskupa Adalberta Wielkiego, spowodowało gwał-
towną reakcję pogańską w Szwecji, podobnie jak na Połabiu (Wirski 
1996: 386 i n.). W końcu lat 70. dominującą pozycję zdobył „król” 

13 Nadinterpretując zasięg archidiecezji hambursko-bremeńskiej, Adam z Bremy 
napisał, że arcybiskup Adalbert korespondował nie tylko z Islandią, ale nawet 
i z Grenlandią, o której Adam miał bardzo bałamutną wiedzę.
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54 ROZDZIAŁ 2

Östergötlandii Sverker, który założył nowe biskupstwo w Sigtunie, 
wzmacniając tym samym rezydencję królewską jednoczesną funk-
cją centrum religijnego.

W Norwegii, po śmierci Haralda Srogiego na wyprawie do An-
glii, wszystkie tingi regionalne zatwierdziły współkrólewie jego 
dwóch synów – przedwcześnie zmarłego Magnusa II (1066–1069) 
i Olafa III (1066–1093). Duński król zapewnił sobie przychylność 
nowych władców, żeniąc się z ich matką, nałożnicą Haralda, Torą. 
W  celu wzmocnienia przyjaznych stosunków Olaf III ożenił się 
w  1068 r. z  córką Swena Estridsena14. Olafa III Magnussona po-
tomni zapamiętali jako „Łagodnego” (Kyrre). Jego rządy bowiem 
były czasem względnego spokoju i  porządkowania spraw we-
wnętrznych królestwa. Po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat wład-
ca norweski nie wplątał się w żaden poważniejszy konflikt między-
narodowy.

Zlikwidowawszy pokojowo potencjalne zagrożenie z  północy, 
władca Danii, widząc brak norweskiej aktywności w  polityce po-
nadregionalnej, przypomniał sobie o dawnym duńskim panowaniu 
nad Anglią i zyskach, jakie przynosiła kontrola nad bogatą wyspą. 
Czując poparcie niemieckie, przeprawił się więc w 1069 r. przez Mo-
rze Północne, licząc na łatwą zdobycz. Nie odniósł tam jednak więk-
szych sukcesów, natrafiwszy na zdecydowany opór normańskich 
zdobywców Anglii. Po śmierci Swena w  Danii spokojnie rządził  
Harald III Hen (1074/1076–1080).

Po wcześnie zmarłym bracie tron duński objął Kanut II (1080–
–1086), który współpracując z Kościołem, próbował wzmocnić mo-
narchię kosztem arystokracji. Jego autokratyczne skłonności przy-
sporzyły mu licznych wrogów w samej Danii. Nie musieli oni długo 
czekać na okazję do odwrócenia niekorzystnego dla nich trendu 
w polityce wewnętrznej. Wracając do idei restauracji imperium swe-
go wielkiego imiennika, Kanut wszedł bowiem w sojusz z Norwe-
gią, a w 1085 r. zgłosił też roszczenia do korony angielskiej. Przygo-

14 Zgrabnie podsumował tę sytuację Adam z Bremy (III, schol. 86): „Iste [Swen] 
accepit niatrem Olavi iuvenis in matrimonio. Rex autem Nordmannorum duxit 
filiam regis Danorum uxorem, et facta est pax ad invicem”.
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55SKANDYNAWIA NA PRZEŁOMIE T YSIĄCLECI

tował nawet flotę inwazyjną, ale w dniu, kiedy miała wypłynąć, trzeci 
z braci – Olaf, wzniecił bunt, zabijając króla i jego zwolenników, cho-
ciaż szukali azylu w katedrze w Odense. Rządy Olafa I (1086–1095) 
to w Danii czas względnego spokoju, okupionego jednak koncesja-
mi na rzecz arystokracji ziemskiej, będącej wciąż głównym gwaran-
tem ładu politycznego.

W 1080 r. nastąpiła też zmiana na tronie szwedzkim, który objął 
syn Sverkera Swen Ofiarnik (ok. 1080–ok. 1083). Próbował on re-
stytuować państwową funkcję pogaństwa, ale zginął wkrótce z ręki 
powracającego z gotlandzkiego wygnania Inge Starszego (ok. 1083– 
–ok. 1110). Ten, według tradycji zapisanej przez Adama z Bremy, 
miał wreszcie zniszczyć świątynię pogańską w Starej Uppsali. Nie-
dawna weryfikacja dokumentacji badań archeologicznych z 1926 r., 
które miały potwierdzić istnienie tej świątyni, wykazała, że barwny 
opis przekazany przez Adama z Bremy jest fikcją skomponowaną 
zapewne na rzecz propagandy akcji rechrystianizacyjnej (Alkarp 
1997). Wyniki wykopalisk zostały bowiem błędnie zinterpretowa-
ne (lub wręcz zafałszowane) przez kierującego nimi Sunę Lindqvi-
sta (Nordahl 1996). Symboliczna rola Starej Uppsali jako dawnego 
centrum politycznego musiała jednak być wciąż znaczna (por. ar-
tykuł przeglądowy: Duczko 1997c), gdyż tam właśnie na początku 
XII w. król Inge przeniósł z Sigtuny biskupstwo. Wciąż nie ozna-
czało to jeszcze ostatecznego zwycięstwa chrześcijaństwa, bo da-
towane na XII w. pochówki ciałopalne odkrywane są w odległości 
zaledwie kilkunastu kilometrów od siedziby biskupiej (G. Anders-
son 1997).

Rolę siewcy niepokoju w Skandynawii przejęła po śmierci Ola-
fa III Łagodnego ponownie Norwegia. Jego awanturniczy syn Ma-
gnus III (1093–1103), zwany „Bosonogim” z powodu zamiłowania 
do „szkockiego” stroju, był zupełnym przeciwieństwem swego ojca. 
Jak wielu jego poprzedników rozprawił się z opozycją wewnętrzną za 
pomocą krwawego terroru i w starym stylu wikińskim nękał zarów-
no Szwecję, rządzoną wciąż przez Inge Starego, jak i Danię, w której 
tron objął tymczasem Eryk (1095–1103). Ten postanowił wzmocnić 
monarszą legitymację dynastii, uzyskując w 1101 r. od papieża Pas-
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chalisa II dekret kanonizacji zabitego przez brata w kościele Kanu-
ta II, zwanego odtąd Świętym.

Atmosfera związanych z  tym uroczystości uspokoiła sytuację 
geopolityczną w Skandynawii na tyle, że w tym samym roku moż-
na było zorganizować bezprecedensowe spotkanie trzech królów 
w Konungahella. Magnus z Norwegii, Eryk z Danii i Inge ze Szwe-
cji ustalili tam przebieg granic i przyrzekli sobie trzymać na wodzy 
swych krewkich poddanych. W celu utrwalenia tego porozumienia 
Magnus poślubił szwedzką księżniczkę Małgorzatę. Dotrzymując 
obietnicy, zwrócił swą ekspansję ku Wyspom Brytyjskim. Nie po-
wtórzył jednak błędu poprzedników i  nie odważył się zaatakować 
samej Anglii, skupiając się natomiast na jej obrzeżach. W krótkim 
czasie zdołał sobie podporządkować Orkady, Hebrydy, Wyspę Man 
i Dublin, w pobliżu którego zginął w 1103 r. Wdowa po nim, której 
nadano przydomek „Pokojowa”, wyszła z kolei za mąż za duńskiego 
króla Nielsa (1104–1134), kontynuując swą rolę gwarantki porozu-
mienia trzech państw. To matrymonialne zbliżenie polityczne zosta-
ło wzmocnione połączeniem obu Kościołów, kiedy w 1104 r. arcy-
biskup Lund (wówczas należącego do Danii) zyskał zwierzchnictwo 
nad Szwecją.

*

W ten sposób zamknięty został najgorętszy okres kształtowania się 
geopolitycznej struktury Skandynawii, rozpoczęty „bitwą trzech 
królów” w 1000 r., a zakończony „szczytem trzech królów” w 1101. 
Gwałtowność wydarzeń tego stulecia, zmienność sojuszy i aktywna 
polityka zamorska wynikały ze splotu okoliczności wewnętrznych 
i sytuacji międzynarodowej.

Nieciągłość polityki zagranicznej władców Norwegii była zde-
terminowana ich stosunkowo słabą pozycją wewnętrzną. Mimo 
powtarzanych wciąż prób wprowadzenia rządów autokratycznych 
wolni chłopi i rybacy zachowali swoją dominację legislacyjną, kon-
trolując królów przez wiece regionalne, które za nieprzestrzeganie 
prawa groziły śmiercią nawet monarchom. Świetnie funkcjonujący 
system leidang mógł być użyty tylko do obrony wybrzeży Norwegii, 
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zatem wszelkie wyprawy zagraniczne władcy musieli organizować 
na własną rękę, polegając na swojej sławie wikińskiej i obietnicach 
potencjalnych łupów. Tymczasem, mimo zmonopolizowania han-
dlu futrami arktycznymi i  licznych konfiskat, królowie mieli wciąż 
problemy nawet z utrzymaniem własnej drużyny. Zmuszało ich to 
do ciągłego wędrowania pomiędzy swoimi posiadłościami, znacz-
nie skromniejszymi niż w  państwach obfitujących w  ziemie rolne. 
Koniec łatwych łupów uzyskiwanych z ekspedycji wojennych zmusił 
ich do szukania nowych źródeł stabilnych dochodów. Jednym z nich 
była kontrola nad rozwijającym się handlem, egzekwowana przez 
jego kanalizowanie w organizowanych przez władców miastach por-
towych. Niewielkie zasoby naturalne Norwegii sprawiły, że nie tylko 
tamtejsza arystokracja, ale i królowie byli zawsze znacznie biedniej-
si od władców z innych części Europy. Nakładały się na to problemy 
logistyczne z utrzymaniem sprawnej kontroli nad państwem rozcią-
gniętym wzdłuż kilku tysięcy kilometrów trudnego do żeglugi wy-
brzeża.

Dania, obejmująca we wczesnym średniowieczu żyzne ziemie 
po obu brzegach Kattegatu, z dostępem do rybnych wód i możliwo-
ścią kontroli szlaku bałtyckiego, zajmowała w Skandynawii pozycję 
uprzywilejowaną. Toteż do czasów Kanuta Wielkiego była niekwe-
stionowanym mocarstwem, a  jej władcy często narzucali swą wolę 
obu sąsiadom. Osłabiał ją jednak niemal cały czas silny nacisk sas- 
ko-niemiecki i kłopoty z morską konkurencją wieloetnicznych em-
poriów handlowo-pirackich ulokowanych na słowiańskim wybrzeżu 
Bałtyku. Jeżeli dodać do tego rosnący od połowy XI w. opór arysto-
kracji przeciw umacnianiu monarchii, to łatwiej będzie można zro-
zumieć przyczyny ponad stuletniego osłabienia duńskiej roli w geo-
polityce skandynawskiej.

Jeszcze inna była sytuacja Szwecji, której elity zaangażowane były 
raczej w zyskowny handel z Bizancjum i z arabskim Wschodem niż 
w ryzykowne wyprawy wojenne do Europy Zachodniej. Brak inten-
sywnych kontaktów z  zaawansowanymi organizacyjnie państwa-
mi chrześcijańskimi i  położenie na uboczu polityki kontynentalnej 
sprawiły, że procesy centralizacji władzy następowały tam dużo wol-
niej. Uniemożliwiało to władcom dążącym do wzmocnienia władzy 
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58 ROZDZIAŁ 2

zwierzchniej dokonanie radykalnych zmian organizacyjnych, tj. prze-
łamania politycznej dominacji wieców regionalnych i wprowadzenia 
państwotwórczej ideologii chrześcijańskiej. W polityce wewnętrznej, 
powodowało to niestabilność rządów centralnych, a w polityce zagra-
nicznej niestabilność często zmienianych sojuszów (z Danią, Norwe-
gią, Polską i Rusią).
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rozdział 3
Kolonizacja wysp północnego Atlantyku

Czas już zdefiniować obszar, któremu poświęcone będą następne 
rozdziały. Oczywiście „północny Atlantyk” nie oznacza tu całego 
akwenu ani nawet tej części oceanu, która oblewa Wyspy Brytyjskie. 
Skupię się na najbardziej północnej części Atlantyku, gdzie Euro-
pę i Amerykę dzieli najmniejsza odległość. Tam znajduje się wiele 
mniej lub bardziej izolowanych wysp, dość późno odkrytych i sko-
lonizowanych właśnie przez Skandynawów. Pominę położone blisko 
Szkocji Orkady i Szetlandy, które znacznie wcześniej zostały zasie-
dlone przez ludność rolniczą. Pozostają więc leżące samotnie na oce-
anie Wyspy Owcze i  Islandia oraz Grenlandia i Nowa Fundlandia. 
Obszarem dobrze nadającym się do porównań mogą być północno-
norweskie archipelagi Lofoten i Vesteralen, gdzie stulecia konfronta-
cji z północnoatlantyckim klimatem doprowadziły do ukształtowa-
nia się specyficznej kultury, której osiągnięcia wykorzystywano na 
nowych lądach.

Wszystkie te wyspy odznaczają się podobnymi cechami ekolo-
gicznymi i oferują dobre warunki do rozwoju kombinowanej gospo-
darki rolniczo-rybackiej1. Były to tereny jakby stworzone do kolo-
nizacji przez Skandynawów, gdyż nie zmuszały do podjęcia trudu 
przystosowania, umożliwiając pełne wykorzystanie doświadczeń 
zdobytych w  ciągu stuleci rolniczej eksploatacji wybrzeży Morza 
Norweskiego. Nic więc dziwnego, że to właśnie mieszkańcy północ-
no-zachodniej Europy dyktowali sposoby zagospodarowania tych 
lądów i że to ich kultura zdominowała tamtejsze społeczności, któ-
re początkowo miały znaczny odsetek przybyszów z innych rejonów.

1 W  przypadku Grenlandii, nadające się do rolniczego wykorzystania obszary 
ograniczone są tylko do dwóch enklaw na południu wyspy.
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60 ROZDZIAŁ 3

Umiejętność eksploatacji gleb ciężkich i wilgotnych, ale bardzo 
żyznych wskutek spowolnienia przez chłód tempa rozkładu substan-
cji organicznych; zdecentralizowany system hodowli wykorzystują-
cy latem odległe od gospodarstwa pastwiska; zimowe dokarmia-
nie zwierząt gałązkami, wodorostami, a nawet odpadkami rybimi; 
opanowanie budowy konstrukcji darniowych, w których zużywano 
bardzo mało dobrej jakości drewna; używanie suszonego torfu jako 
opału; konserwowanie ryb i mięsa przez suszenie zimą; obchodzenie 
się bez naczyń ceramicznych, do których produkcji brakowało do-
brych glin; uzupełnianie rolnictwa łowieniem ryb, polowaniem na 
ssaki morskie oraz chwytaniem ptaków i podbieraniem im jaj; pole-
ganie na transporcie morskim. Wszystkie te umiejętności były nie-
zbędne do przetrwania na północnoatlantyckich wyspach.

System gospodarczy, który sprzyjał początkowym sukcesom 
wyznaczanym dużym tempem zasiedlania nowych ziem, niósł już 
jednak w  sobie zapowiedź późniejszych problemów. To, co świet-
nie sprawdzało się w cieplejszym klimacie Skandynawii, okazało się 
na dłuższą metę niekorzystne dla delikatnej równowagi ekosyste-
mów małych wysp. Konieczność zaspokojenia szybko rosnącego za-
potrzebowania na pastwiska spowodowała równie szybkie odlesianie. 
Zastane przez pierwszych osadników lasy brzozowe wypalano, wyci-
nano i niszczono, pozyskując z nich opał i młode gałązki na wczesno-
wiosenną paszę. Bydło i świnie powodowały degradację naturalnych łąk, 
co prowadziło do erozji cienkiej pokrywy glebowej. Na terenach wyż-
szych i suchszych zaczął się trwający do dzisiaj proces pustynnienia.

Były to oczywiście procesy trwające dziesięciolecia, a nawet stu-
lecia. Toteż mogły być niedostrzegalne dla poszczególnych genera-
cji. Tylko gospodarstwa położone na obszarach marginalnych dość 
szybko odczuwały zgubne skutki tej nieświadomie rabunkowej go-
spodarki, co zwykle kończyło się ich porzuceniem już w  średnio-
wieczu. Generalnie powodowało to ubożenie całego społeczeństwa 
wskutek zmniejszania się efektywności rolnictwa, a więc i redukcji 
nadających się do sprzedaży i wymiany nadwyżek. Problemy te ła-
godzono zwiększoną eksploatacją zasobów morskich, które nie mo-
gły jednak zastąpić najbardziej prestiżowych w społecznościach rol-
niczych produktów hodowli.
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*

Powstanie w XIII w. północnoatlantyckiego „imperium” norweskie-
go zostało poprzedzone stuleciami stopniowej ekspansji na wyspy 
tego regionu. Orkady i Szetlandy zostały zasiedlone przez Skandy-
nawów już w 1. połowie IX w., tj. na początku okresu wikińskiego 
rozpoczętego w końcu VIII stulecia atakami na Wyspy Brytyjskie2. 
W 2. połowie IX w. przybywający zza Morza Północnego osadnicy 
zasiedlili Wyspy Owcze i Islandię. W samym końcu I tysiąclecia eks-
pedycja zorganizowana na Islandii skolonizowała Grenlandię, która 
z kolei posłużyła ok. 1000 r. za przyczółek do następnego skoku – na 
wschodnie wybrzeże Ameryki Północnej.

Ta stopniowa ekspansja na zachód była efektem splotu rozma-
itych przyczyn, które skumulowały się, dając niezwykły skutek w posta-
ci poszerzenia zasięgu cywilizacji europejskiej. Niektórzy autorzy wska-
zują na przeludnienie Skandynawii po połowie IX w. (H. Ólafsson 2000: 
144). Jednak sagi staroislandzkie jednoznacznie upatrują przyczynę tej 
ekspansji w terrorze, na którym Harald I Pięknowłosy (?–ok. 930) 
oparł swą politykę jednoczenia ziem norweskich. Bezwględna prze-
moc umożliwiła Haraldowi I stopniowe poszerzanie swojej domeny 
i przyniosła mu uznanie za pierwszego norweskiego „króla” – zało-
życiela dynastii Skjoldungów, która z przerwami rządziła Norwegią 
do 1047 r. Jak napisał autor Sagi o Egilu, „król Harald [...] dał im do 
wyboru: albo przyjąć pokornie poddaństwo, albo opuścić kraj. Trze-
cią możliwość mieli do wyboru – to narazić się na srogie prześlado-
wania i utratę życia. Wielu z nich zostało wtedy okaleczonych, bez 
rąk lub nóg. We wszystkich prowincjach przywłaszczył sobie król 
Harald całą ziemię dziedziczną [...]. Wobec tak strasznej niewoli 
wielu mężów opuściło kraj [...]. W tym to właśnie czasie odkryto Is-
landię” (SE 4).

Wyniki nowszych badań sugerują jednak, że tło „podboju” wysp 
północnego Atlantyku było bardziej skomplikowane. Paleoklima-
tyczne analizy danych z Ameryki Północnej (Hillaire-Marcel, Fair-

2 Za datę początkową uznaje się najczęściej splądrowanie w 793 r. klasztoru na 
wysepce Lindisfarne, położonej przy zachodnim wybrzeżu Szkocji.
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62 ROZDZIAŁ 3

bridge 1978), z Grenlandii (Dansgaard 1975) i z południowej Skan-
dynawii (Aby 1976) wskazują, że w VIII i IX w. następowało wyraźne 
ocieplanie klimatu powiązane ze zmniejszającą się ilością opadów. 
Nie znaczy to oczywiście, że żegluga po znanym ze złej pogody pół-
nocnym Atlantyku była łatwa. Sprostać jej mogli tylko Skandynawo-
wie – najlepsi żeglarze i szkutnicy ówczesnej Europy.

W  tym samym czasie w  Europie Zachodniej rozprzestrzenia-
ła się nowinka agrotechniczna w postaci ciężkiego pługu z odkład-
nicą, czemu towarzyszyła intensyfikacja nawożenia. Przyczyniło się 
to do wzrostu produkcji rolnej, którego skutkiem było przyspiesze-
nie przyrostu demograficznego. Nowa technologia uprawy ziemi po-
zwoliła wprawdzie zasiedlić ziemie dotąd nieuprawiane, ale i tak na 
niektórych terenach mógł się pojawić nadmiar rąk do pracy. Kupiec-
ko-pirackie wyprawy wikińskie były więc dobrym sposobem spożyt-
kowania energii młodych mężczyzn, którzy nabierali niezbędnej do 
kolonizacji odległych wysp umiejętności żeglugi transoceanicznej.

Towarzyszyły temu napięcia społeczne, związane ze wzrostem 
konkurencji polityczno-gospodarczej pomiędzy organizacjami wo-
dzowskimi i pojawieniem się większej liczby pretendentów do przy-
wództwa terytorialnego wśród nagle wzbogaconych wyprawami 
wikińskimi kupców-piratów. Jednoczesne tendencje centralizacyj-
ne, uosabiane w Norwegii przez Haralda I Pięknowłosego, a w Da-
nii przez Gorma Starego, sprawiły, że realizacja politycznych ambicji 
pomniejszych wodzów była bardzo utrudniona. Wyjściem z  takiej 
sytuacji mogło być zorganizowanie wyprawy kolonizacyjnej na ja-
kiś słabo zaludniony ląd. Położona za morzem wyspa mogła bo-
wiem oferować więcej nadziei na sukces polityczny niż podjęcie wal-
ki w gęsto zasiedlonej Skandynawii.

W  dyskusji nad przyczynami tamtej masowej migracji brano 
też pod uwagę czynniki genetyczne, które mogły sprawić, że wczes- 
nośredniowieczni Skandynawowie odznaczali się naturalnie więk-
szą mobilnością i skłonnością do podejmowania ryzyka (Berry 1977: 
67). To miało tłumaczyć, dlaczego to właśnie oni wykazywali w okre-
sie wikińskim tak wielką ruchliwość, której celem było nie tylko 
wzbogacenie się w królestwach chrześcijańskich, ale też penetracja 
nieznanych akwenów.
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Względne przeludnienie niektórych rejonów Skandynawii mo-
gło też być spowodowane sprowadzaniem dużej liczby niewolników 
(Rafnsson 1977: 70), którzy tworzyli warstwę służebną i  z  czasem 
mogli uzyskać pełnię praw. Niewolnicy brali też liczny, choć słabo 
odzwierciedlony w  źródłach, udział w  ekspedycjach kolonizacyj-
nych. Źródła pisane wielokrotnie wspominają o przybyciu na Islan-
dię Iro-Szkotów lub dzieci z mieszanych małżeństw skandynawsko-
-celtyckich. Badania składników krwi współczesnych Islandczyków 
potwierdziły znaczną domieszkę genów typowych dla mieszkańców 
Irlandii i Szkocji (Sangstad 1977; por. też komentarze do tego arty-
kułu). Toteż dzisiaj uważa się, że „założyciele społeczeństwa islandz-
kiego stanowili mieszankę ludzi pochodzenia nordyckiego i celtyc-
kiego” (H. Ólafsson 2000: 144).

Często mówi się o zasiedleniu nowych ziem położonych między 
Europą a Ameryką Północną w kategoriach „podboju” lub „koloni-
zacji”, co może implikować zorganizowaną akcję podjętą przez ja-
kieś państwo lub grupę etniczną. Przytoczone argumenty sprawiają 
jednak, że bardziej adekwatny byłby chyba termin „exodus” (Keller 
2000: 41).

Wyspy Owcze

Położony niemal pośrodku wód dzielących Norwegię, Islandię i Szko-
cję niewielki (1,399 km2) archipelag osiemnastu wysp na pierwszy 
rzut oka nie zachęca do osiedlenia się. Tym bardziej, że tereny na-
dające się do rolniczego wykorzystania stanowią zaledwie niewielki 
ułamek powierzchni małych wysp. Tamtejsze osadnictwo do dzisiaj 
skupia się w małych enklawach pokrytych glebą den dolin polodow-
cowych zamykających wcinające się w skalisty ląd fiordy. Negatywną 
cechą tamtejszego klimatu są ciągłe wiatry – podobno najsilniejsze 
na świecie (udało się zmierzyć 80 m/s). Zaletą jest względna stabil-
ność klimatu determinowana przez opływający archipelag ciepły 
Prąd Zatokowy. Średnia temperatura zimy to 3–4°C, a lata 11°C, co 
zapewnia dobre warunki dla wzrostu roślin trawiastych. Znane jest 
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64 ROZDZIAŁ 3

bogactwo tamtejszej awifauny i  wód przybrzeżnych, obfitujących 
w ryby i ssaki morskie.

Pierwsi osadnicy skandynawscy mogli tam zastać iryjskich mni-
chów chętnie lokujących swoje eremy na odległych wyspach. W każ-
dym razie Irlandczyk Dicuil, studiujący i wykładający w cesarskiej 
szkole w Akwizgranie, napisał ok. 825 r. w dziele Liber de mensu-
ra orbis terrae, że celtyccy pustelnicy przebywali na wyspach identy-
fikowanych z Wyspami Owczymi już w VIII w.: „tam od prawie stu 
lat mieszkali eremici przypływający z naszego kraju, Szkocji [= Ir-
landii]. Ale [...] teraz z powodu norweskich piratów [causa latronum 
Normannorum] [wyspy te] są porzucone przez anachoretów i zapeł-
nione niezliczonymi owcami” (Dicuil: 75, 77).

Przez długi czas wydawało się „nie ulegać wątpliwości, że ir-
landzcy eremici byli na Wyspach Owczych, zanim przybyli Norwe-
gowie” (Brøgger1937: 26; J. Jakobsen 1957: 72 i n.). Niestety, badania 
archeologiczne nie dostarczyły dotąd żadnego potwierdzenia ir-
landzkiego epizodu osadniczego. Jego ślady próbowali wyłowić języ-
koznawcy, wskazując celtyckie zapożyczenia w języku i w nazwach 
własnych. Nie wydaje się, aby były to decydujące argumenty. Z jed-
nej bowiem strony pustelnicy poszukujący odosobnienia i  skraj-
nie prostego życia nie musieli zostawić łatwo czytelnych śladów. Na 
pewno też nie mogli zapoczątkować populacji, która trwale zasie-
dliłaby wyspy. Natomiast zapożyczenia iroszkockie są zapewne póź-
niejszym skutkiem ożywionych kontaktów skandynawskich miesz-
kańców z Wyspami Brytyjskimi (Arge 1993: 466).

Dyskusja ponownie rozgorzała w latach 80. XX w., kiedy paleo- 
botanik Jóhannes Jóhansen opublikował wyniki palinologicznych 
badań próbek pobranych z  datowanych radiowęglowo torfowisk. 
Stwierdził bowiem obecność pyłków owsa już w próbkach z 1. po-
łowy VII w. (Jóhansen 1985). Toteż część badaczy dziejów Wysp 
Owczych w dalszym ciągu „jest w pełni przekonana, że stwierdze-
nia Dicuila są wiarygodne” (Debes 1993: 459). Co więcej, Jóhansen 
dostrzegł też w 1. połowie X w. przejście z uprawy owsa na jęczmień 
sprowadzony przez norweskich kolonistów. Później jeszcze bardziej 
zaskoczył wszystkich stwierdzeniem, że synantropijna babka (Planta-
go lanceolata) pojawiła się na Wyspach Owczych już ok. 2300 r. p.n.e. 
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(Jóhansen 1989). Rewelacje te nie zostały jednak dotąd potwierdzo-
ne przez innych badaczy, a jego próbkom zarzuca się brak powiąza-
nia ze stanowiskami archeologicznymi (Arge 1993: 467). 

Dokonana przez filologa Carla Christiana Rafna w 1832 r. kom-
pilacja rozproszonych fragmentów, zatytułowana przez niego Fa-
reyinga saga3 (Saga o Farejczykach), informuje, że archipelag został 
skolonizowany przez osadników, którzy przybyli tam z zachodniej 
Norwegii po objęciu rządów przez Haralda Pięknowłosego, tj. w la-
tach 80. IX w. Dzisiaj przypuszcza się, że jest to informacja legendar-
na, oddająca późną tradycję, jaką utrwaliły zapisy XIII-wiecznych 
wersji sag staroislandzkich. Jednym z  argumentów przeciw wiary-
godności tego zapisu jest fakt, że wnuk pierwszego osadnika Grímu-
ra kambana według Landnámabók miał przypłynąć na Islandię 
w pierwszej fali imigrantów. Większość historyków przypuszcza za-
tem, że pierwsza fala skandynawskich imigrantów przybyła „z nor-
weskich osad położonych na południe od Wysp Owczych” (Dahl 
1970: 60) ok. 825 r., w którym pisał Dicuil. Południowe pochodze-
nie zdaje się potwierdzać drugie celtyckie imię Grímura.

Niestety, dane archeologiczne nie potwierdzają dotąd śladów 
osadnictwa przed początkiem X w. (Arge 1989: 121 i n.). Wskazu-
ją natomiast na topograficzne podobieństwo lokalizacji najstarszych 
farm do miejsc wybieranych przez skandynawskich osadników na 
Szetlandach. Charakterystyczne elementy to:

– łatwy dostęp do morza z płaskim brzegiem umożliwiającym 
wyciągnięcie łodzi,

– względnie płaski obszar niezbyt wilgotnej ziemi do budowy 
domu i uprawy zboża,

– duże zaplecze pastwiskowe (Small 1969: 149).
Warunki przyrodnicze Wysp Owczych były jakby stworzone dla 

mieszkańców zachodniej Skandynawii, którzy w  ciągu stuleci do-
świadczeń rozwinęli system gospodarki rolniczo-rybackiej (Urbań-
czyk 1992: rozdz. 7.2). Równie przydatna okazała się też umiejętność 
budowy konstrukcji darniowych, niezbędna w bezleśnym krajobra-

3 Nie wiadomo, czy saga o takim tytule w ogóle kiedykolwiek istniała jako spójny 
tekst.
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zie4. Lokalizacja osad potwierdza dominujący typ mieszanej gospo-
darki z rolnictwem opartym na hodowli bydła, owiec/kóz i świń oraz 
ograniczonej uprawie zbóż. Centrum farmy stanowił obszar zwany 
heimrúst, gdzie stał dom i zabudowania gospodarcze. Wiele takich 
miejsc użytkuje się do dziś, co spowodowało uformowanie się cha-
rakterystycznych form topograficznych – tzw. kopców farmowych.

Wykorzystywany rolniczo teren podzielony był na ogrodzone 
„pole wewnętrzne”, gdzie siano zboże, uprawiano arcydzięgiel (An-
gelica archangelica) i zbierano siano na zimę, oraz na „pole zewnętrz-
ne”, gdzie wypasano zwierzęta, wycinano darń do budowy domów 
i kopano torf na opał. Na pastwiskach położonych z dala od gospo-
darstw wznoszono mniejsze budynki wykorzystywane tylko latem 
(fot. 2). Taka „zdecentralizowana gospodarka” pozwalała uchronić 
najlepsze łąki dostarczające siana na zimę przed dewastacją powo-
dowaną nadmiernym wypasem. Ze zwierzętami na letnie pastwiska 
udawali się ludzie, którzy pozyskiwali tam produkty hodowli, zbie-
rali paszę na zimę, suszyli torf na opał, łowili ryby i zajmowali się 
produkcją prostych wyrobów z lokalnie dostępnych surowców.

Pierwsze profesjonalne wykopaliska archeologiczne Sverri Dahl 
przeprowadził w 1941 r. w Kvívík na wyspie Streymoy (Dahl 1951). 
Obok klasycznego, trójtraktowego długiego domu o łukowato wygię-
tych ścianach odkryto mniejszy budynek, w którym znajdowała się 
obora i stodoła. Ściany zbudowane były z darni licowanej obustron-
nie kamieniami. Po mianowaniu go w 1952 r. kuratorem Muzeum 
Narodowego Wysp Owczych (Foroya Forminnissavn) Sverri Dahl 
kontynuował wykopaliska. W  latach 50. i  60. podobne gospodar-
stwa odsłonił w Fuglafjordur i Sorvágur. Mimo braku jednoznacz-
nych dowodów do końca życia poszukiwał śladów przybycia Skan-
dynawów już na początku IX w.

W  latach 1982–1987 zbadano heimrúst Toftanes w  Leirvik na 
wyspie Eysturoy. Do długiego domu (20 × 5 m) przylegały tam trzy 
budynki gospodarcze o różnych kształtach (S. S. Hansen 1991). Ta 
najstarsza z przebadanych farm została założona ok. 900 r. (S. S. Han-
sen 1989: 143). Kilka tysięcy znalezionych zabytków wyraźnie wska-

4 Por. podrozdz. Północnoatlantycka tradycja budowlana.
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67KOLONIZ ACJA WYSP PÓŁNO CNEGO ATL ANT YKU

zuje na dominujący kierunek kontaktów – ponad 700 fragmentów 
przedmiotów wykonanych ze steatytu (naczynia, przęśliki, ciężarki 
do sieci), osełki z łupku fyllitowego i kamienie żarnowe bez wątpie-
nia wskazują na Norwegię. Tylko kilka znalezisk – szpile z kółkami, 
bransoleta z  gagatu i  jedno żarno – pochodziło z  obszarów iro- 
szkockich. Niewiele przedmiotów (jeśli pominiemy „trywialne” wy-
roby drewniane) wykonano z lokalnych materiałów, tj. z tufy i bazaltu  
(S. S. Hansen 1993: 477–483).

Zbadano też dwa stanowiska położone przy letnich pastwi-
skach. W  Argisbrekka koło Eiđi na Eysturoy odsłonięto w  latach 
1985–1987 18 małych budynków z różnych faz okresu wikińskiego 
(Mahler 1991). Sądząc z utrzymującego się podziału na dwa zespo-
ły gospodarcze, pastwisko to było użytkowane wspólnie przez dwie 
farmy. Znajdowały się tam zarówno sezonowe budynki mieszkal-
ne, jak i zabudowania gospodarcze. Oprócz typowych zajęć paster-
skich kopano tam i suszono torf na opał, wytapiano żelazo i obrabia-
no wełnę (Mahler 1993).

Analizy materiałów osteologicznych wskazują na uzupełnianie 
diety polowaniem na ssaki morskie (foki i małe wieloryby), rybo-
łówstwem i chwytaniem ptaków (Dahl 1970: 69; S. S. Hansen 1989: 
143). Taka gospodarka dostarczała pewnych nadwyżek, za które 
można było uzyskać towary sprowadzane zza morza. Wełna, skóry 
i suszone ryby wymieniano na drewno konstrukcyjne (do budowy 
statków i domów), osełki z łupku, kamienne żarna, naczynia ze ste-
atytu (tj. ze słonińca, czyli kamienia mydlanego), metale, lepszej ja-
kości tkaniny i pszenicę (Johnsen 1938: 65; S. S. Hansen 1989: 136–
–138). Większość tych towarów sprowadzano z  Norwegii. O  tym, 
że Wyspy Owcze były częścią europejskiego systemu rynkowego, 
może świadczyć jedyny znaleziony tam skarb monet zakopanych 
ok. 1090 r. w Sandur na wyspie Sandoy. Wśród 98 monet znajdują 
się egzemplarze z Anglii, Norwegii, Niemiec, Irlandii, Danii i na-
wet z Węgier.

Od początku zasiedlenia Wysp Owczych osadnicy napotkali kło-
poty nieznane w Skandynawii. Jednym z nich był brak lasów. Nie-
wielkie zagajniki brzozowe „schowane” w miejscach, gdzie nie do-
cierała zdmuchiwana z  fal słona woda, zostały szybko całkowicie 
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68 ROZDZIAŁ 3

zniszczone, wystawiając cienką glebę na postępującą erozję. Naj-
lepsze gleby trzeba było zabezpieczać, budując mury, aby utworzyć 
małe, ręcznie uprawiane tarasy (Buckland 2000:147).

W XI–XII w. „przywieziony” z zachodniej Norwegii system wie-
lokierunkowej eksploatacji zróżnicowanego środowiska zaczął się 
zmieniać pod wpływem rozwoju sytuacji na rynkach europejskich, 
gdzie coraz bardziej poszukiwanym towarem była wełna (Mahler 
1998). Hodowla owiec stała się wówczas gospodarczą specjalnością 
mieszkańców archipelagu, co znalazło dobitny wyraz w nadanej wy-
spom nazwie. Później kolejnym towarem eksportowym stały się su-
szone ryby.

Ciekawym aspektem wczesnośredniowiecznej kultury material-
nej Wysp Owczych jest lokalna produkcja ceramiki. Choć ręcznie le-
pione miski i wiaderkowate garnki, wypalane w niskiej temperaturze 
z gliny schudzonej grubą domieszką, mieszczą się dobrze w tradycji 
skandynawskiej, to stanowią swoisty ewenement na całym obszarze 
północnego Atlantyku, gdzie rzadko znajdowane naczynia gliniane 
pochodziły w całości z importu (Arge 2000: 160).

O tym wszystkim nie wspomina oczywiście Fareyinga saga, któ-
rej opowieść dotyczy głównie norweskich zabiegów o  podporząd-
kowanie sobie Wysp Owczych. Według tego źródła chrześcijaństwo 
miał wprowadzić na wyspy Sigmundur Brestisson. Około 1000 r. 
ludność została schrystianizowana i wkrótce na najbogatszych far-
mach zaczęto budować małe kościoły. We wspomnianym już San-
dur pod stojącą dziś świątynią odkryto fundamenty pięciu starszych 
kościołów. Najstarszy z nich, zbudowany w XI w., miał dobrze zna-
ną z Norwegii konstrukcję palisadową. Wzniesiono go na miejscu 
wcześniejszego cmentarza pogańskiego (Arge, Hartmann 1992).

W 1035 r. norweski król Magnus Dobry podporządkował sobie 
Wyspy Owcze, zmuszając do uległości miejscowego jarla. Oznacza-
ło to utratę niezależności politycznej, ale dawało nadzieję na usta-
bilizowanie decydujących dla przetrwania małej kolonii kontaktów 
handlowych z kontynentem. Na ekonomiczne skutki tych związków 
nie trzeba było długo czekać. Zaadaptowana z norweskiego wybrze-
ża mieszana gospodarka rolniczo-rybacka, która zapewniała miesz-
kańcom samowystarczalność, zaczęła ustępować w XII–XIII w. spe-
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69KOLONIZ ACJA WYSP PÓŁNO CNEGO ATL ANT YKU

cjalizacji w hodowli owiec, stymulowanej kontynentalnym popytem 
na wełnę (Mahler 1989).

W 1152/1153 r. Wyspy Owcze stały się oddzielną diecezją pod-
porządkowaną ustanowionemu jednocześnie przez papieskiego lega-
ta kardynała Nicholasa Breakspeara (późniejszy papież Hadrian IV) 
norweskiemu arcybiskupstwu w Nidaros/Trondheim. Siedzibą bisku-
pa było Kirkjubour, gdzie do dzisiaj użytkowany jest drewniany dom 
ze świetnie zachowanymi partiami konstrukcji późnośredniowiecz-
nych. W pobliżu stoją ruiny pięknego niegdyś kościoła świadczące-
go o dawnym bogactwie mieszkańców wysp.

W 1380 r. archipelag wraz z Norwegią wszedł w skład unii z Da-
nią i do dzisiaj pozostaje terytorium duńskim. Mimo to mieszkań-
cy zachowali swój odrębny język farejski, wywodzący się ze staro-
norweskiego.

Islandia

Księga Islandczyków (Íslendigabók) – pierwsze dzieło historyczne 
w języku skandynawskim, napisana ok. 1130 r. przez Ari Þorgilssona 
fróđi (Uczonego) (1068–1148), i Księga zasiedlenia (Landnámabók) 
Sturli Þórđarssona z ok. 1250 r. stanowią kopalnię wiedzy o proce-
sie kolonizacji wyspy. Zarejestrowano w nich spisane z ustnej tra-
dycji dzieje poszczególnych rodów, które w IX–X w. zajęły wszyst-
kie nadające się do zamieszkania tereny. Te informacje kronikarskie 
uzupełniają liczne sagi, w których utrwalono mniej lub bardziej le-
gendarne historie rodowe. Ich autorów oczywiście nie interesowali 
zwykli ludzie, lecz najważniejsze rody wywodzące się od czterystu-
kilkudziesięciu zasadźców (landnámsmenn), którzy przybyli na wy-
spę w latach 870–930 – większość w okresie 890–910 r. (H. Ólafs-
son 2000: 144).

Zmienne było zaufanie, jakim obdarzano chronologię i  fakty 
spisane przez islandzkich dziejopisów. Przez długi czas dominowa-
ła ślepa wiara w utrwalone przez nich informacje, które uznawano 
za wierne odzwierciedlenie dawnych zdarzeń. W  latach 30. XX w. 
przyszedł okres krytycznej refleksji, która zaowocowała tendencją 
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70 ROZDZIAŁ 3

do podważania wartości historycznej wszystkich staroislandzkich 
tekstów (Labuda 1974: 215). Dzisiaj nastąpił czas równowagi. O ile 
więc znacznym zaufaniem darzy się zapisy kronikarskie i sagi kró-
lewskie, o  tyle większość sag rodowych uznawana jest za wytwory 
fabularnej wyobraźni mieszkańców średniowiecznej Islandii. Wąt-
pliwości dotyczą głównie faktów „historycznych”, podczas gdy więk-
szym zaufaniem obdarza się opisy obyczajów.

Według Księgi zasiedlenia właściwą kolonizację wyspy rozpoczął 
Ingólfr Arnarson w 874 r. Źródła wspominają trzy wcześniejsze wy-
prawy, które miały charakter „zwiadowczy”. Jedna z nich przypad-
kiem pozostawiła na brzegu trzy osoby, które trzeba uznać za pierw-
szych Islandczyków. Wobec trudności z ustaleniem ich pochodzenia 
i niską pozycją społeczną (dwoje było niewolnikami) historiografia 
islandzka wymazała ich jednak z narodowej pamięci i z podręczni-
ków historii (Urbańczyk 2002b)5.

Wiele kontrowersji wzbudzała do niedawna data przybycia 
pierwszych osadników podana w pierwszych wersjach dziejów za-
siedlenia wyspy. Już sama jej dokładność wzbudzała podejrzenia. 
Szukano więc argumentów na rzecz tezy, że proces zasiedlenia Islan-
dii był długotrwały i rozpoczęli go pojedynczy pionierzy, którzy pe-
netrowali drogę na zachód znacznie wcześniej od „oficjalnej” daty 
874 r. W latach 60. uzyskano w Reykjaviku daty 14C sugerujące, że 
niektóre warstwy kulturowe powstały już w  VIII w. Wielkie emo-
cje spowodowało datowanie radiowęglowe niektórych grobów, któ-
re też miałyby pochodzić z VIII, a nawet z VII w. (B. Einarsson 1989: 
50 i n.). VIII w. wskazały również daty uzyskane przez Margrét Her-
manns-Auđardóttir (1986, 1989: rozdz. 4.3) w Herjólfsdalur na wy-
spach Vestamanna. Później okazało się, że niepewna była stratygra-
fia próbek i źle zinterpretowano wyniki datowania.

Wobec braku konkretnych argumentów w latach 80. powrócono 
więc do źródeł pisanych, które wspominają wielki wybuch wulkanu 
poprzedzający akcję osadniczą. Stwierdzono bowiem, że pod wielo-
ma stanowiskami zalega charakterystyczna warstewka białych po-
piołów, nazwanych adekwatnie landnámtefra. Margrét Hermanns-

5 Por. też rozdz. Kim byli osadnicy?
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-Auđardóttir (1989: rozdz. 4.4, 166) chciała tę warstwę mocno 
postarzyć, przesuwając datę jej zdeponowania na ok. 700 r. Dopiero 
w 1995 r. wyniki wierceń lądolodu grenlandzkiego pozwoliły stwier-
dzić, że popioły te wyrzucił wulkan Veiđivötu w 871 r. (±2). Wia-
rygodność informacji o  pierwszej fazie zasiedlenia potwierdziły 
badania archeologiczne przeprowadzone w 2001 r. w centrum Rey-
kjaviku na ulicy Adalstreti, gdzie odkryto mały fragment ściany dar-
niowej, przykrytej tą tefrą. Może więc najdokładniejsza jest data, 
którą podał Ari Þorgilsson, pisząc, że „Islandia została zasiedlona 
[...] osiemset siedemdziesiąt lat po narodzinach Chrystusa” (Íslendi-
gabók: rozdz. 1).

Takie wyniki badań archeologicznych zwiększyły zaufanie do 
źródeł pisanych, co jednak zwraca od razu uwagę na inny problem 
związany z odkryciem Islandii. Landnámabók informuje wszak, że 
skandynawscy przybysze zastali ślady wcześniejszego pobytu eremi-
tów irlandzkich nazywanych pápar. Ari Uczony napisał w Íslendiga-
bók: „i znaleźli irlandzkie księgi, dzwony i pastorały. Z tego wywnio-
skowali, że ci ludzie byli Irlandczykami”. Potwierdzenia tej informacji 
szukano w legendzie o św. Brendanie z Clonfert, który na początku 
2. połowy VI w. miał odbywać dalekie podróże zamorskie w skórza-
nej łodzi żaglowej. Lądem, który odkrył gdzieś na zachodzie, miała 
być właśnie Islandia, choć niektórzy chcieliby widzieć w nim nawet 
wybrzeże amerykańskie. O jednorazowej wyprawie mnichów na wy-
spę leżącą jeszcze dalej na północ niż Wyspy Owcze wspomina też 
Dicuil. Odwołując się do realiów życia wczesnośredniowiecznych 
Europejczyków, napisał, że letnie noce są tam tak jasne, że „można 
zdjąć wesz z czyjejś koszuli”.

Tak jak w przypadku Wysp Owczych, na Islandii też brak jed-
nak materialnego potwierdzenia obecności celtyckiej, co skłaniało 
do powątpiewania w  wiarygodność informacji Sturli Þórđarssona. 
Kristján Eldjárn, który w  1937 r. został Konserwatorem Islandii, 
podjął w latach 60. akcję archeologicznych badań stanowisk zawie-
rających w swych nazwach słowo papai, którym Skandynawowie na-
zywali iroszkockich księży. Wykopaliska te nie dostarczyły jednak 
żadnych śladów, które dałoby się przypisać przybyszom z  Irlandii. 
Odkrycie Islandii przez Iro-Szkotów musi więc na razie pozostać 
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72 ROZDZIAŁ 3

w sferze spekulacji, choć trudno wykluczyć potwierdzenie tego fak-
tu w przyszłości.

Wcześniejsze i  jeszcze bardziej wątpliwe informacje starożytne 
wspominają o Pyteaszu z Marsylii, który, penetrując północne mo-
rza, miał wylądować na jakiejś wyspie nazwanej Thule. Obecność 
rzymskich żeglarzy na Islandii zdawały się potwierdzać znaleziska 
pojedynczych monet wybitych w  latach 270–305 (Eldjárn, A. Fri-
đriksson 2000: rozdz. 1). Niedawne odkrycia takich monet w dar-
niowej ścianie domu skandynawskiego z  Hvitarholt (antoninian 
cesarza Tacyta – 275–276 r.) i  w  fundamentach domu z  XVIII w. 
w Reykjaviku (dupondius z  lat 260–290?), wskazują, że dostały się 
one na wyspę w bagażach późniejszych przybyszów. Prawdopodob-
nie przywieźli je uczestnicy wikińskich wypraw do Bizancjum.

Chociaż nie można przecież wykluczyć jakichś wcześniejszych, 
przypadkowych lądowań czy też pobytu pojedynczych eremitów ir-
landzkich, to na razie musimy pogodzić się z faktem, że brak na to 
jakichkolwiek dowodów i powrócić do tradycyjnej wersji zasiedle-
nia Islandii. Trzeba więc odpowiedzieć na pytania: jak przebiegał ten 
proces, ile czasu trwał, kto brał w nim udział, gdzie się osiedlano, czy 
była to akcja chaotyczna, czy zorganizowana, czy adaptowano się do 
warunków lokalnego środowiska itd.?

*

Islandia, sięgająca północnym skrajem Kręgu Polarnego, ma nieco 
ponad 103 tys. km2. Tereny nadające się do zamieszkania ograni-
czają się głównie do pasa nadbrzeżnego i sięgają w głąb dolin rzecz-
nych. Całe wnętrze wyspy stanowią piaszczyste i kamieniste pusty-
nie, góry, lodowce i wulkany, które od czasu zasiedlenia wybuchały 
niemal dwieście razy, tj. średnio raz na pięć lat (T. Einarsson 1973: 
238). Toteż gleby ukształtowane na podłożu czwartorzędowych osa-
dów polodowcowych mają znaczną zawartość pyłów wulkanicz-
nych. Chłodny klimat oceaniczny łagodzi opływający południowe 
wybrzeże Golfsztrom.

W chwili przybycia pierwszych osadników obszary nizinne po-
rastały lasy brzozowe, poprzedzielane terenami podmokłymi. Te-
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reny powyżej granicy drzew pokrywały zarośla karłowatej brzozy 
i  wierzby oraz obszary trawiaste. Mimo że większość powierzchni 
Islandii zajmują góry, lodowce i pustynie, to „farmerowi z zachod-
niej lub północnej Skandynawii Islandia musiała się wydawać bogatą 
krainą, obfitującą w ryby i foki, duże i wydajne łąki zapewniające pa-
szę oraz ogromne przestrzenie pastwisk” (Vésteinsson 2000a: 165). 
Na południu i na zachodzie cieplejszy niż dzisiaj klimat umożliwiał 
nawet uprawę jęczmienia (np. Saga o Egilu: rozdz. 29).

W  Skandynawii wieść o  odkryciu nowego, bogatego i  nieza-
mieszkanego lądu musiała się szybko rozprzestrzeniać. Zbiegło się to 
z okresem wspominanych w poprzednim rozdziale napięć społecz-
nych, spowodowanych wzmożoną konkurencją polityczną wśród 
przywódców walczących o powiększenie zakresu swej władzy. Dla 
tych, którzy tę rywalizację przegrali, odkrycie Islandii dawało szansę 
na odzyskanie przywódczego statusu w kraju, gdzie nie istniała żad-
na władza centralna. To oni byli zapewne głównymi promotorami 
wypraw kolonizacyjnych, dostarczając statków i  namawiając ludzi 
do przesiedlenia się na nowy ląd. Jednak i pojedyncze rodziny, wy-
starczająco zdeterminowane i dysponujące statkiem pełnomorskim, 
mogły podjąć ryzyko takiej wyprawy.

Dzięki eksperymentom przeprowadzonym z  kopiami statków 
odkrytych w duńskim Skudelev wiemy, że transportowy knorr (tzw. 
Skudelev 1) mógł przewieźć szesnaście ton (sic!) ładunku, rozwijając 
szybkość podróżną powyżej czterech węzłów. Jednym kursem moż-
na więc było przewieźć wszystko, co było potrzebne do uruchomie-
nia gospodarstwa rolnego – łącznie ze zwierzętami hodowlanymi. 
Dzięki badaniom entomologów wiemy, że osadnicy przywieźli też ze 
sobą nieproszonych „gości” – np. pchły, wszy, żuki gnojowe (Apho-
dius lapponum) i muchy domowe (Heleomyza borealis, Telomarina 
flavipes) (Buckland 2000: 148–152).

W każdym razie tempo napływu osadników było imponujące. 
Ari fróđi napisał, że ostatnia ich fala miała przybyć ok. 930 r. Dzi-
siaj sądzi się, iż kronikarz miał na myśli to, że w tym czasie cała na-
dająca się do rolniczego zagospodarowania ziemia znalazła się już 
pod czyjąś kontrolą. Wiemy bowiem, że nowi osadnicy przybywa-
li aż do końca XI w. Niemniej w 2. połowie X w. liczba mieszkań-
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74 ROZDZIAŁ 3

ców wyspy osiągnęła ok. 50 000 osób i  do XII w. oscylowała wo-
kół determinowanego gospodarczo optimum 60 000 osób (Sangstad 
1977). Szacunki te wspiera wynik spisu powszechnego z  1703 r., 
w którym zarejestrowano 50 358 osób zamieszkujących 5456 farm 
(Manntaliđ 1703; por. też interpretację tego źródła w: B. Lárusson 
1967). Dla średniowiecza dysponujemy informacjami o  liczbie go-
spodarstw niezależnych, płacących tzw. podatek parlamentarny 
(þingfararkaup), których w  1097 r. było ok. 4500, a  w  1311 r. –  
ok. 3800 (Sveinbjarnardóttir 1992: tabl. 2). Należy do tego dodać  
jakąś liczbę farm dzierżawionych i przyjąć średnią liczbę mieszkań-
ców, co wciąż pozostawia nas w sferze spekulacji. Obliczenia produk-
tywności pastwisk w okresie przed sprowokowaną przez człowieka 
erozją gleb wykazały możliwość wykarmienia 70–80 tysięcy ludzi  
(S. Friđriksson 1972).

W każdym razie już przed końcem X w. wyspa została „wypeł-
niona” demograficznie, gdyż osadnictwo sięgnęło granic ekologicz-
nej pojemności środowiska – przy ówczesnym poziomie agrotech-
niki (Þorarinsson 1961: 520). W miarę wzrostu populacji tworzono 
farmy w  strefach faktycznie marginalnych dla rolnictwa, co po-
wodowało przyspieszoną dewastację środowiska i  wymuszone za-
rzucanie nieudanych akcji osadniczych już w  XI–XII w. (Ogilvie, 
McGovern 2000: 390 i n.). Demograficzne nasycenie Islandii mia-
ło stworzyć warunki sprzyjające dalszej migracji na zachód. W każ-
dym razie we względnym przeludnieniu Islandii upatruje się jednej 
z przyczyn szybkiego skolonizowania Grenlandii po 985 r.6

Według Landnámabók pierwszym osadnikiem był Ingólfr Ar-
narson7, który zamieszkał w rejonie dzisiejszego Reykjaviku. Jak wie-
lu innych miał być uciekinierem z Norwegii. Jednak w XII w. niemal 
wszystkie wiodące rody wywodziły swe korzenie od pewnego Björna 
bunny, który po wyjeździe z Norwegii mieszkał na Hebrydach. I on 
musiał opuścić rodzinne strony w konsekwencji złamania prawa zwy-
czajowego. Część z tych genealogii była z pewnością fikcyjna, ale ich 

6 Por. z następnym podrozdz. Grenlandia.
7 Ta powszechnie na Islandii przyjęta tradycja nie zgadza się z tym, co rzeczywi-

ście napisano w Księdze zasiedlenia – por. rozdz. Kim byli osadnicy?
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75KOLONIZ ACJA WYSP PÓŁNO CNEGO ATL ANT YKU

zgodność świadczy, że potomkowie Björna musieli odegrać ważną 
rolę we wczesnych dziejach wyspy (Þorláksson 2000: 177).

*

Wiedza agrotechniczna, którą posiadali skandynawscy przyby-
sze, pozwoliła im sprawnie zasiedlić wszystkie tereny nadające się 
do wykorzystania rolniczego. Mieszana gospodarka, oparta na ho-
dowli wspieranej przez rybołówstwo i polowania na ssaki morskie 
(por. opis w: Saga o Egilu: rozdz. 29) okazała się bardzo skuteczna 
w  warunkach islandzkich (Gelsinger 1969: 38–46; Rafnsson 1977: 
71; McGovern 1981: 291). Źródła pisane wspominają, co prawda, 
o uprawie jęczmienia w południowych prowincjach Islandii8, co po-
twierdzają dane archeologiczne (zwęglone ziarna) oraz badania pa-
leobotaniczne (obecność pyłków zbóż w profilach palinologicznych) 
i  entomologiczne (insekty żerujące na zmagazynowanym ziarnie) 
(Sveinbjarnardóttir 1992: 13 i n.). Nigdy jednak nie osiągnięto zbio-
rów, które mogłyby zaspokoić potrzeby większej populacji. Zwęglo-
ne ziarna znalezione w Hofstađir mogą świadczyć, że próby uprawy 
zbóż podejmowano też na północy (informacja ustna Garđara Guđ- 
mundssona), ale nawet w  okresie klimatycznego optimum okresu 
subatlantyckiego były to działania skazane na porażkę.

„Wyniki badań archeologicznych wskazują, że kiedy zasiedla-
nie Islandii [...] już się zaczęło, to postępowało szybko: większość 
nadającej się do zamieszkania ziemi została zajęta w  ciągu kilku 
lat, a  na pewno w  ciągu mniej niż kilku dziesięcioleci” (Vésteins-
son 2000b: 167). Dowodzi tego fakt zasiedlenia już w  X w. farmy 
Sveigakot w  północno-wschodnim okręgu Mývatn. Ta porzucona 
w XII w. osada leży ponad 50 km od morza i na wysokości ponad 
280 m n.p.m. A przecież średnioroczna temperatura na Islandii spa-
da o 0,6–0,7°C w miarę wznoszenia się lądu o każde 100 m n.p.m. 

8 W  okresie kolonizacji Skalla-Grím ojciec Egila „kazał zasiać zboże” w  Bor-
garfjord na południowo-zachodnim wybrzeżu (Saga o Egilu: 29). W czterna-
stowiecznej Sadze o biskupie Gudmundurze czytamy, że „zboże rośnie w kilku 
miejscach na południu, ale tylko jęczmień [więc] ryby morskie i mleko stano-
wią podstawę wyżywienia zwykłych ludzi” (Biskupa Sögur, I–II, 2, 5).
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76 ROZDZIAŁ 3

(Sveinbjarnardóttir 1992: 173 za: Landnýting á Íslandi 1986: 39). Su-
geruje to, że w dolinie rzeki Laxa wszystkie lepsze lokalizacje były już 
zajęte lub też zastrzeżone przez zasadźców.

Charakterystyczna dla wielu wczesnych osad jest obecność 
więcej niż jednego domu, które były użytkowane jednocześnie. 
W Hvítarholt odkryto trzy współczesne sobie domy, a w Bessasta-
đir, Herjólfsdalur i w Reykjaviku po dwa. Była to jednak tendencja 
krótkotrwała, bo później z reguły ustanawiano gospodarstwa jedno-
dworcze. Można więc przypuszczać, że w okresie „oswajania” nowe-
go kraju rodziny/rody łączyły swoje siły, by następnie osiąść na wy-
dzielonych areałach. Początkowa, wymuszona współpraca ustąpiła 
więc przywiezionemu ze Skandynawii modelowi farmy rodzinnej.

Przy tym proces zasiedlania poszczególnych rejonów musiał 
przebiegać pod kontrolą lokalnego centrum, które decydowało o ko-
lejności zajmowania poszczególnych działek i  o  ich wielkości. Po-
wstawały więc skupiska mniejszych gospodarstw, położonych wokół 
dużej farmy centralnej, lub też łańcuchy jednakowych działek, roz-
ciągniętych wzdłuż fiordu i/lub doliny rzecznej. Identyfikacja tych 
wzorców nie sprawia większego problemu, gdyż większość współ-
czesnych farm znajduje się w tych samych miejscach, co w okresie 
wikińskim. Modele te, rozpoznawalne na ponad 70% zamieszkanych 
obszarów wyspy, na pewno narzucali zasadźcy, którzy obejmowali 
„w posiadanie” całe rejony dziewiczego lądu9. To oni przydzielali zie-
mię, decydując o tym, kto i gdzie ma się osiedlić. W zamian oczeki-
wali wsparcia politycznego i mniej lub bardziej dobrowolnych opłat.

Pierwsi osadnicy dokonali radykalnych zmian w  krajobrazie. 
„Ognia, najskuteczniejszego narzędzia człowieka, powszechnie używa-
no, aby zastąpić lasy pastwiskami i łąkami” (Buckland 2000: 147 i n.). 
Profile bagienne pokazują poziom węgli drzewnych zaraz nad po-
przedzającą kolonizację warstwą popiołów wulkanicznych – land-
námtefra (Buckland i  in. 1995). Lasy, których nie wypalono, były 
intensywnie eksploatowane przez pozyskiwanie drewna i  ścina-
nie gałązek z  liśćmi na paszę. W  niektórych rejonach bydło prze-
bywało „na pastwiskach przez okrągły rok, zimą i latem, i musiało 

9 Por. rozdz. Kim byli osadnicy?
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samo szukać pożywienia w lasach” (Saga o Egilu: 29). Toteż „w pół-
nocnej Islandii i na wyższych wysokościach lasy brzozowe ustąpiły 
krzakom karłowatej brzozy i wierzby. Wiele z tych terenów zamie-
niono w  obszary trawiaste [...], gdyż rolnicy próbowali odtworzyć 
warunki, do jakich byli przyzwyczajeni [w zachodniej Norwegii i na 
Wyspach Brytyjskich]” (Buckland 2000: 148). Na południu profile 
pyłkowe pokazują nagły spadek populacji brzozy zaraz po poprze-
dzającym kolonizację wybuchu wulkanu ok. 871 r. Przed następnym 
wybuchem, w 920 r., brzoza była już niemal wytrzebiona (Vésteins-
son 2000b: 167).

Archeologicznie obserwowalnym przejawem przystosowywania 
się do nowych warunków było widoczne w  materiale osteologicz-
nym stopniowe rezygnowanie z hodowli świń i kóz, które powodują 
największe zniszczenia pokrywy roślinnej – świnie wyrywają rośli-
ny i zjadają korzenie, a kozy zjadają gałązki i obgryzają korę z drzew. 
Już w X w. nawet bogate farmy na wschodzie i na północnym wscho-
dzie niemal wyeliminowały świnie i musiały ograniczyć stada bydła 
(McGovern 2000: 331, 2003). Potwierdzają to kolekcje kości z wy-
kopalisk, w których „pozostałości świń i kóz są bardzo rzadkie po 
950 r.” (Ogilvie, McGovern 2000: 388). Mimo tych zmian adapta-
cyjnych na wielu obszarach lasy zostały zlikwidowane i nie dało się 
powstrzymać nieodwracalnego procesu degradacji środowiska, koń-
czącego się erozją gleby. Gleby islandzkie są drobnoziarniste i silnie 
zmineralizowane, co sprawia, że są bardzo podatne na erozję eolicz-
ną. Rabunkowa gospodarka sprawiła, że z ok. 40 000 km2 terenów 
pokrytych szatą roślinną pozostała ledwie połowa (Þorarinsson 
1974: 49 i n.). Toteż pozostałości niektórych z założonych w okresie 
wikińskim i porzuconych w średniowieczu farm dzisiaj znajdują się 
na pozbawionej jakiejkolwiek roślinności pustyni (fot. 3).

Niezwykła skuteczność akcji kolonizacyjnej i  opanowywania 
dziewiczego ekosystemu zapewniła osadnikom dobre warunki eg-
zystencji, ale nie bogactwo, do którego nie było podstaw na ubogiej 
w surowce wyspie. Niemal wszystko musiało być importowane: ste-
atyt, szkło, osełki, stopy miedzi, ołów, bursztyn, a nawet poroże. Nie-
co ponad trzysta znanych grobów przedchrześcijańskich „sprawia 
ogólne wrażenie materialnego ubóstwa” w porównaniu z pochów-
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78 ROZDZIAŁ 3

kami odkrywanymi w Skandynawii. Skala zróżnicowania majątko-
wego była też dużo mniejsza – brak symboli wyróżniającego się bo-
gactwa i władzy. Znane są tylko „cztery pochówki łodziowe, ale we 
wszystkich były małe łodzie wiosłowe – dalekie echo statków z Ose-
berg czy Gokstad”. Natomiast dużo większa niż w Skandynawii była 
liczba chowanych z ludźmi koni – powyżej 30% grobów (Vésteins-
son 2000b: 169 i n.).

*

Niewątpliwym sukcesem było zorganizowanie sprawnego syste-
mu „demokracji parlamentarnej”. Homogenność kulturowa na-
rzucona pierwszym Islandczykom przez skandynawską większość 
z pewnością ułatwiła ustanowienie instytucji legislacyjnych i jurys-
dykcyjnych. Organizacja społeczna oparta na więzach solidarno-
ści rodowej i lojalności wobec przywódców terytorialnych sprzyjała 
ukształtowaniu się regionalnych struktur „samorządowych”, a trady-
cja współpracy międzygrupowej, niezbędnej w organizowaniu wy-
praw zamorskich, umożliwiła względnie bezkonfliktowe ustanowie-
nie ogólnonarodowego systemu demokracji pośredniej, w  którym 
każda prowincja zachowywała wewnętrzną autonomię, ale akcep-
towała najważniejsze rozstrzygnięcia zgromadzenia sejmowego –  
Altingu.

Zgodnie z wiarygodną tradycją, zapisaną ok. 1130 r. przez Ari 
Þorgilssona w Księdze Islandczyków, Alting powołano w 930 r. Ini-
cjatywa wyszła od rodu z Kjalarnes, tj. potomków Ingólfra Arnarso-
na, działających w  porozumieniu z  potomkami Björna bunny. Ich 
celem było wprowadzenie jednego porządku prawnego w  miejsce 
zróżnicowanych zwyczajów lokalnych. „Podstawowe wyobrażenia 
odnoszące się do natury i funkcji prawa, były takie same w Islandii 
i w Norwegii” (Ólason 1998: 26).

W  965 r. ustalono zasady funkcjonowania tego najstarszego 
w Europie parlamentu, który decydował o losach wyspy aż do 1262 r. 
Obejmowały one szczegółowy system powoływania odpowied-
niej liczby delegatów z każdego okręgu. O przebiegu dwutygodnio-
wych obrad, zwoływanych w Thingvellir (fot. 4) w czasie przesilenia 
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czerwcowego, decydował przewodniczący Altingu (lögsögumađur) 
wybierany na dwuletnią kadencję. To on co roku recytował przepi-
sy prawa, siedząc na „skale prawa” (lögberg). Po drugiej stronie rze-
ki obradowała publicznie „rada legislacyjna” (lögrétta). Składała się 
ona ze 144 wodzów (gođar), którzy wiosną spotykali się ze wszyst-
kimi wolnymi mieszkańcami swoich okręgów na trzynastu wie-
cach regionalnych. Tam pobierali od swych ludzi najstarszy podatek 
(þingfararkaup) na pokrycie kosztów udziału w obradach parlamen-
tu. To oni wybierali spośród siebie „marszałka” Altingu na trzylet-
nią kadencję.

Jako że Alting nie dysponował żadną siłą egzekucyjną, a nie było 
też żadnej władzy centralnej, do której można by się zwrócić ze skargą, 
każdy ród musiał sam dbać o swoje interesy, a przede wszystkim o za-
chowanie honoru. Thingvellir nie był więc miejscem, gdzie ferowano 
wyroki i wykonywano kary, lecz raczej miejscem negocjacji sprzecz-
nych często interesów. Wobec braku instytucjonalnych gwarancji 
wprowadzenia w życie uzyskanych werdyktów, często jedynym sposo-
bem ich egzekucji było użycie siły, co mogło prowokować nowe spory 
wymagające rozstrzygnięć wiecowych (Ólason 1998: 26).

W  Thingvellir spotykali się regionalni wodzowie, zawiązując 
polityczne koalicje. Nikt nie miał nad nimi zwierzchnictwa i  tyl-
ko od ich własnych umiejętności rozgrywania aliansów wewnętrz-
nych i zewnętrznych zależała ich względna hierarchia. Sprawiało to, 
że stosunki społeczne były wysoce upolitycznione i widziane przede 
wszystkim w kategoriach gwarantującego prestiż honoru. Ewentual-
ne konflikty dzieliły nie tylko przywódców, ale też i uznających ich 
zwierzchność farmerów. Doroczne zjazdy parlamentarne dawały 
szanse spacyfikowania narosłych napięć.

To właśnie „Alting bez wątpienia przyczynił się znacząco do 
unifikacji mieszkańców, dając im własne zwyczaje, kulturę i  swe-
go rodzaju jednolitość” (Þorláksson 2000: 179). Romantyczna wizja 
parlamentarnej republiki stała się narodowym mitem po odzyskaniu 
niepodległości w 1918 r.10 W ostatnim dwudziestoleciu pojawiły się 

10 To w Thingvellir, a nie w Reykjaviku, celebruje się wszystkie najważniejsze świę-
ta narodowe.
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jednak krytyczne opracowania podające w wątpliwość tę tradycyjną 
wizję. Bo przecież bynajmniej nie wszyscy mieli równe prawa – licz-
ni niewolnicy, służba i kobiety mieli niewiele do powiedzenia (Ađal-
steinsdóttir, Þorláksson 1983). „Tylko gospodarze, którzy posiadali 
pewne minimum majątku, mogli dowolnie uczestniczyć w Altingu. 
Prawdopodobnie ok. 1100 r. było ich tylko czterystu–pięciuset z po-
pulacji liczącej do sześćdziesięciu tysięcy” (Þorláksson 2000: 176).

W każdym razie ten niezwykły jak na owe czasy system republi-
kańskiej demokracji wykazał swą siłę podczas konfliktu ideologicz-
nego, jaki podzielił wyspiarską społeczność ok. 1000 r. Przedmiotem 
groźnego dla jedności Islandczyków sporu była ewentualna akcepta-
cja chrześcijaństwa popieranego przez frakcję zorganizowaną przez 
Gizzura Teitssona Białego i Hjaltego, którzy właśnie wrócili z Norwe-
gii, gdzie zostali ochrzczeni przez króla Olafa I Tryggvasona. Ważki-
mi argumentami zwolenników konwersji były norweska dominacja 
w komunikacji transatlantyckiej i gospodarcze znaczenie utrzyma-
nia kontaktów z chrześcijańską Europą.

Ponieważ siły frakcji pro- i  antychrześcijańskiej były wyrówna-
ne, wyspiarskiej społeczności zagroził rozłam, gdyż początkowo jed-
ni drugich „wyjęli spod prawa”. Według tradycji zanotowanej w Księ-
dze Islandczyków, przywódca zwolenników konwersji poprosił swego 
głównego adwersarza, aktualnego rzecznika praw Thorgeira, a wcze-
śniej kapłana pogańskiego w Ljósavatn, o podjęcie ostatecznej decy-
zji. Ten po trzech dniach samotnych rozmyślań ogłosił werdykt, któ-
remu wszyscy zgodnie się podporządkowali (sic!). Próbując zażegnać 
konflikt ideologiczny i zdając sobie sprawę z nieuchronności tendencji 
zwyciężającej w całej Europie, podjął decyzję iście „salomonową”. Za-
lecił bowiem akceptację chrześcijaństwa, ale bez całkowitego zrywania 
z dawną tradycją. Wszyscy Islandczycy mieli się ochrzcić i publicznie 
przestrzegać wymogów nowej wiary, ale w domu mogli kontynuować 
pogańskie zwyczaje – łącznie z dzieciobójstwem i niechętnie widzia-
nym przez wczesnośredniowieczne chrześcijaństwo jedzeniem koni-
ny (por. analizę okoliczności tego przełomu w: Słupecki 2001). „Lu-
dzie, jeżeli chcieli, mogli potajemnie oddawać cześć starym bogom, 
ale skazano by ich za mniejsze przestępstwo, gdyby zobaczyli to świad-
kowie” (Íslendigabók: rozdz. 7).
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Jeśli wierzyć autorowi Księgi Islandczyków, Thorgeir miał na 
względzie przede wszystkim konieczność zachowania porządku 
społecznego i  zapobieżenia rozłamowi ideologicznemu. Miał po-
wiedzieć zebranym: „Powinniśmy mieć jedno prawo i  jedną wia-
rę. Jeśli podepczemy prawo, to podepczemy też pokój”. Dla pogan 
system wierzeń był bowiem nierozerwalnie związany z  systemem 
prawa zwyczajowego regulującego wszystkie aspekty życia zbioro-
wego. O determinacji Thorgeira świadczy przykład, jaki dał innym, 
kiedy z desperacją neofity wrzucił do wodospadu drewniane wize-
runki bożków. Do dzisiaj wodospad ten nosi nazwę Gođafoss, czyli 
Wodospad Bogów (fot. 5).

Z punktu widzenia pogan, dla których wierzenia należały do sfe-
ry prywatnego światopoglądu, wprowadzenie religii zinstytucjonali-
zowanej i uzewnętrznianej w trakcie publicznych rytuałów nie mia-
ło zasadniczego znaczenia. Zapewne nie zdawali sobie nawet sprawy 
ze skutków swej decyzji, myśląc, że chrześcijaństwo da się włączyć 
do lokalnej tradycji. Około 1000 r. nie było na Islandii nikogo, kto 
pretendując do objęcia władzy autokratycznej mógłby odnieść poli-
tyczne korzyści ze zmiany systemu ideologicznego na religię mono-
teistyczną, sprzyjającą utrwaleniu scentralizowanego systemu wła-
dzy (Urbańczyk 2000a: rozdz. III.5). Nie zachowały się jednak żadne 
przekazy o apostazjach czy też o konfliktach religijnych.

Również zagrożenie zewnętrzne nie miało raczej wpływu na de-
cyzję o zbiorowej konwersji. Geopolityczna niestabilność ówczesnej 
Skandynawii11 czyniła wszak ewentualną wyprawę represyjną Olafa 
Tryggvasona na Islandię bardzo wątpliwą. Na pewno trzeba jednak 
uwzględnić tradycyjną skłonność elit islandzkich do odwoływania 
się do autorytetu norweskiego monarchy, która wpłynęła na pod-
jęcie oczekiwanej przez niego decyzji. Ułatwiała ją też wcześniejsza 
znajomość chrześcijaństwa przez wielu osadników, którzy przybyli 
na wyspę z Irlandii. Co prawda, jak napisał Sturla Þórđarsson, wie-
lu z nich powróciło do pogaństwa, ale z pewnością jakieś tradycje 
z dawnej wiary przetrwały w niektórych rodzinach.

11 Por. podrozdz. Wczesne państwa skandynawskie.
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Wkrótce po 1000 r. wzniesiono na Islandii dziesiątki kościo-
łów zbudowanych w  tradycyjnej konstrukcji darniowej. Najstarszy 
z nich został odkryty w 1998 r. przez islandzkich archeologów w Ne-
dri-Ás w  pobliżu późniejszej siedziby biskupa Hólar. Archeologo-
wie ci kierowali się przy tym informacjami z  jednej z  sag rodzin-
nych, którą przedtem uważano za mało wiarygodną. Również w XI w. 
zbudowano w Thingvellir kościół, który był fundacją królów norwe-
skich, chcących trwale zaznaczyć swoje związki z wyspą, którą za-
wsze uważali za część swojej strefy wpływów.

Pierwszy biskup islandzki Ísleifr Gizurarson (1005–1080) był 
człowiekiem wykształconym, gdyż ojciec wysłał go wcześniej do 
Niemiec na studia teologiczne. Po sukcesach w szerzeniu na Islan-
dii chrześcijaństwa, w 1055 r. ponownie popłynął do Niemiec, gdzie 
uzyskał poparcie cesarza Henryka III. Potem udał się do Rzymu, 
skąd z papieskim błogosławieństwem ruszył do Bremy, gdzie w 1056 r. 
został ordynowany przez arcybiskupa Adalberta Wielkiego. Pierw-
sze islandzkie biskupstwo w Skalholt ustanowiono jednak dopiero 
w 1080 r. W 1096 r. przyznano islandzkim kościołom prawo pobo-
ru dziesięciny.

Podział wyspy na dwie diecezje nastąpił w 1106 r., kiedy Hólar 
na północy też zostało siedzibą biskupa (ryc. 1). Był to skutek poli-
tyki najważniejszych rodów, które próbowały wzmocnić swą pozy-
cję przez kontrolowanie organizacji kościelnej (Vésteinsson 2000a: 
rozdz. 4). Wykorzystywanie autorytetu Kościoła było typowym za-
biegiem również na poziomie regionalnego współzawodnictwa 
o dominację polityczno-gospodarczą. Dobrego przykładu dostarcza 
rejon jeziora My, gdzie w średniowieczu zbudowano cztery kościo-
ły przy najbogatszych farmach: Hofstađir, Reykjahlid, Skutústađir 
i Granavatn. Współzawodnictwo o dominację wygrało Reykjahlid, 
które jest dziś największym ośrodkiem regionu.

Decyzja z 1000 r. zadecydowała o przynależności Islandii do Eu-
ropy i objęciu jej cywilizacją chrześcijańską. Związki te potwierdza-
ją tamtejsi pielgrzymi, którzy już w XII w. podróżowali do Jerozo-
limy. To Kościołowi, wymagającemu od swoich „funkcjonariuszy” 
znajomości pisania i czytania, zawdzięczamy zainicjowanie spisywa-
nia ustnej tradycji opowiadającej o najdawniejszych dziejach regio-
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Ryc. 1. Drzeworyt z dzieła Olausa Magnusa z katedrą biskupią w Hólar
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nu północnoatlantyckiego. Islandzcy księża, którzy od XII w. wywo-
dzili się już wyłącznie spośród mieszkańców wyspy, spisywali swoje 
kroniki i sagi nie po łacinie, lecz w języku staronorweskim. Szczęśli-
wie zachowany do czasów nowożytnych zbiór tych tekstów stano-
wi dziś najbogatsze źródło wiedzy o wczesnym średniowieczu Eu-
ropy Północnej.

Jako pierwsze spośród świeckich tekstów, na początku XII w. 
spisane zostały zwody praw. Podważyło to od razu dominującą 
rolę przewodzącego obradom Altingu lögsögumađura, który wcze-
śniej decydował, jaka jest wykładnia obowiązującego prawa. Nie po-
legano już bowiem dłużej na jego pamięci, lecz sprawdzano zapi-
sy w księdze przechowywanej przez biskupa. „Przesunięcie władzy 
od świeckiego wodza do Kościoła jest ewidentne w  tym przejściu, 
podobnie jak i w ewolucji od kultury ustnej do kultury pisanej i od 
dziedzictwa pogańskiego do świata chrześcijańskiego, gdzie central-
ną funkcję spełniała księga” (Sigurđsson 2000: 186).

W latach 30. XII w. Ari Þorgilsson napisał Księgę Islandczyków 
poświęconą przede wszystkim początkom chrześcijaństwa i dziejom 
islandzkiego Kościoła. Wkrótce dokonano też świeckiej interpretacji 
dziejów wyspy, spisanej przez Sturlę Þórđarssona w Księdze zasiedle-
nia. To zestawienie genealogii najstarszych rodów stanowiło legity-
mizację pretensji do dominacji politycznej rodów wywodzących się 
od pierwszych zasadźców i potwierdzenie praw do ziemi potomków 
pierwszych osadników (landnámsmenn)12. Niektórzy badacze suge-
rowali, że Księga zasiedlenia jest przede wszystkim produktem spo-
rów o  kontrolę nad ziemią i  o  władzę oraz dowodem propagandy 
uprawianej przez „pewne średniowieczne rody, które chciały udo-
kumentować swoje prawa do ziemi” (Hermanns-Auđardóttir 1989: 
167). Niemniej oficjalne spisanie jednolitej wykładni wspólnych 
dziejów dawało poczucie jedności wszystkim, którzy żyli w tradycji 
wywodzonej z heroicznego okresu kolonizacji. Od tego czasu nastą-
pił szybki rozwój literatury narodowej, a Islandia stała się ojczyzną 

12 Z ok. 600 wymienionych w Księdze zasiedlenia farm dzisiaj można zidentyfiko-
wać niemal 490 (Rafnsson 1974: 233).
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bardów, poetów i  kronikarzy poszukiwanych na dworach skandy-
nawskich i brytyjskich.

Dzięki analizom źródeł pisanych i badaniom archeologicznym 
wiemy, że wywodząca się z dawniejszej tradycji struktura społecz-
na nie uległa zmianie po oficjalnym zaakceptowaniu chrześcijaństwa 
w 1000 r. Brak centralnej władzy świeckiej, która mogłaby promować 
ekspansję Kościoła niezależnie od lokalnych relacji władzy, sprawił, 
że większość islandzkich kościołów przez całe średniowiecze pozo-
stała pod prywatną kontrolą wiodących rodów. Lokalni przywódcy 
budowali kościoły na swoich ziemiach i obsadzali je mianowanymi 
przez siebie księżmi, umacniając swą dominację. Prywatne kościoły 
były zwolnione z obowiązku przekazywania „wyżej” części dziesięci-
ny, która wzbogacała ich patronów. Wszystko to opóźniło rozdziele-
nie świeckich i kościelnych struktur władzy, które nie nastąpiło aż do 
końca XII w. (Vésteinsson 2000a).

Wiodące klany, wywodzące się od pierwszych zasadźców, za-
chowały swe pozycje, kontrolując większość ziem nadających się do 
eksploatacji rolniczej – w XI w. ok. 700 posiadaczy dużych mająt-
ków kontrolowało ok. 2500 gospodarstw zależnych. To przywódcy 
klanów decydowali o  wysokości i  formie opłat wnoszonych przez 
dzierżawców ziemi i zwierząt hodowlanych, którzy w późnym śre-
dniowieczu stanowili już większość islandzkich gospodarzy. To oni, 
dążąc do maksymalizacji nadwyżek, nadających się do wymiany 
na towary importowane z Europy, stymulowali odpowiednie zmia-
ny w gospodarstwach „farmerskich”. Wpływ na ludność rolniczą za-
pewniał im system polityczny, który wymagał, aby każdy gospodarz 
zadeklarował uznanie zwierzchnictwa jednego z gođar (niekoniecz-
nie tego mieszkającego najbliżej) i  uczestniczenia w  kosztach jego 
dorocznej podróży na Alting. Niemniej „sytuacja gospodarcza wo-
dzów była prawie tak niepewna jak farmerów i musieli oni w znacz-
nym stopniu polegać na wielkości i  jakości swojej własnej ziemi” 
(Ólason 1998: 31). Toteż czasem uciekali się do użycia siły, wymu-
szając kontrybucje od okolicznych gospodarzy.

Rolnictwo nie było jedynym źródłem pożywienia, choć odgry-
wało znacznie większą rolę niż na Grenlandii czy Wyspach Owczych. 
Niestety, całkowity brak większych ssaków lądowych (lis arktyczny 
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był skromnym wyjątkiem od tej reguły) wykluczał tak ważne w całej 
Europie uzupełnianie diety mięsem. Lokalnie duże znaczenie mo-
gło mieć tylko wiosenne podbieranie jaj i  chwytanie ptaków. Naj-
ważniejszym wsparciem rolnictwa była więc eksploatacja zasobów 
morskich – zbieranie jadalnych wodorostów, łowienie ryb oraz po-
lowanie na foki i wieloryby (M. M. Lárusson 1962: 168 i n.; por. też 
opis w: Saga o Egilu: rozdz. 29). Znaczenie rybołówstwa dowodnie 
potwierdza specjalna dyspensa papieska udzielona ok. 1170 r. arcy- 
biskupowi Nidaros. Papież Aleksander III zezwolił wtedy Island-
czykom na wypływanie w morze nawet w niedziele i święta kościel-
ne, jeżeli ławice ryb pojawią się blisko brzegu (Latinske dokument... 
1959: 21).

Ekstensywna eksploatacja rolnicza i rozbudowane, choć zdomi-
nowane przez Norwegię, kontakty handlowe z macierzystym kon-
tynentem pomagały przezwyciężyć problemy wynikające z ubóstwa 
zasobów naturalnych Islandii. Jednym z  wyraźnych symptomów 
adaptacji do wymagań rynkowych było powiększanie stad owiec 
kosztem hodowli bydła, która przecież uznawana była powszechnie 
w Skandynawii za wskaźnik zamożności (Gelsinger 1969: 42 i n.). 
Niektórzy uważają to za przejaw dostosowania do ochładzającego się 
od XIII w. klimatu, ale decydowała chyba głównie chęć skorzystania 
z dobrej koniunktury na wełnę. Specjalnością eksportową średnio-
wiecznej Islandii stała się bowiem gruba wełniana tkanina – vadmál, 
która była też środkiem płatniczym13. Już w XII w. dziesięcinę płaco-
no właśnie w płatach vadmál.

Wyjaśnienia procesu zmian proporcji w  składzie zwierząt ho-
dowlanych14 można też upatrywać w mniejszych wymaganiach owiec, 
mogących się wykarmić nawet na bardzo słabych pastwiskach, któ-
rych przybywało w  miarę degradacji środowiska naturalnego. Po-
zwoliło to przezwyciężyć kłopoty gospodarcze i  uzyskać znaczące 
nadwyżki eksportowe. Jednak perspektywicznym kosztem sukcesu 
w handlu dalekosiężnym była dalsza degradacja środowiska, powo-

13 Tkanina o długości 120 ells stanowiła równowartość 4–8-letniej krowy (Lárus-
son 1967).

14 W  pierwszym spisie powszechnym z  1703 r. zarejestrowano 278 994 owce  
i 35 860 krów.
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87KOLONIZ ACJA WYSP PÓŁNO CNEGO ATL ANT YKU

dowana przez nadmierne wypasanie łąk oraz zjadanie przez owce 
gałązek brzozy wiosną i jesienią, kiedy nie było innej paszy (Runólfs- 
son 1978). Zniszczenie pokrywy roślinnej powodowało bowiem 
postępujące do dzisiaj pustynnienie niektórych obszarów (fot. 6). 
Z tego niebezpieczeństwa zdawano sobie sprawę już w średniowie-
czu, o czym świadczą zapisy w najstarszych zwodach praw (Grágás 
i Jónsbók) skompilowanych w XIII w. Zaleca się w nich opalanie do-
mów torfem i oszczędzanie roślin drzewiastych (Sveinbjarnardóttir 
1992: 12).

Nie tylko vadmál był przedmiotem islandzkiego eksportu, choć 
z pewnością dominował ilościowo. Z produktów rolnych wywożono 
też na kontynent sery i masło (na ryc. 1 widać przygotowane do wy-
wozu beczki z masłem). Intensyfikacja wielokierunkowej eksploata-
cji dostępnych zasobów naturalnych pozwoliła też uzyskiwać pewne 
nadwyżki innych poszukiwanych na rynkach europejskich towarów 
luksusowych – np. sokołów do polowań oraz futer fok i  lisów ark-
tycznych (Johnsen 1935: 33). Badania kostnych szczątków ryb zna-
lezionych w Hofstađir i Sveigakot niedaleko jeziora My pokazują, że 
od XIII w. rybołówstwo islandzkie przestawiło się na produkcję po-
szukiwanych w Europie suszonych dorszy (informacja ustna Sophii 
Perdikaris). W końcu XIII w. rozpoczęto też eksport siarki pozyski-
wanej w  regionie północno-wschodnim15. W  zamian za te towary 
sprowadzano na Islandię drewno budowlane, dziegieć (do konser-
wacji łodzi), produkty zbożowe, tkaniny (głównie lniane), metale, 
wosk, miód itd. (Blom 1962: 481; Gelsinger 1969: 51–60). Nie był 
to handel zinstytucjonalizowany i poddany jakiejś kontroli, bo „był 
wtedy taki zwyczaj, że statki kupieckie wyciągano na ląd koło rzek 
albo w miejscach, gdzie potoki spływały do morza, albo gdzie była 
mniejsza zatoka” (Saga o Egilu: 39).

Zyskownym handlem zamorskim zajmowali się głównie lokalni 
przywódcy dominujących rodów – góđar. To oni bowiem byli wła-
ścicielami pełnomorskich statków i  kontrolowali obieg nadwyżek 

15 Archeologicznych dowodów dostarczyły w  2002 r. wykopaliska prowadzone 
w osadzie handlowej w Gásir, gdzie znaleziono bryłki surowej siarki i dół do jej 
oczyszczania.
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88 ROZDZIAŁ 3

produkcyjnych w systemie redystrybucji ważnych gospodarczo to-
warów. W wyprawach do Europy mogli uczestniczyć zwykli gospo-
darze, którzy zamustrowywali się na statki, wioząc własne towary na 
wymianę (Gelsinger 1969: 73). W  handlu zagranicznym uczestni-
czyli też księża, którzy posiadali własne gospodarstwa rolne. Potrze-
bowali bowiem wosku, pszennej mąki, wina i  specjalnych tkanin. 
Najbardziej aktywni na tym polu kontaktów zamorskich byli oczy-
wiście biskupi, zarządzający znacznymi majątkami ziemskimi i od-
powiadający za zbieranie i wysyłkę świętopietrza.

Do ok. 1030 r. wymiana zagraniczna, realizowana głównie za 
pośrednictwem rynków norweskich, zdominowana była przez sa-
mych Islandczyków. Później zwiększała się stopniowo aktywność 
kupców norweskich, którzy uzyskali wyraźną przewagę już na po-
czątku XIII w. (Gelsinger 1969: 96). Główną przyczyną zmniejsze-
nia się aktywności wyspiarzy był zapewne permanentny brak dobrej 
jakości budulca szkutniczego, co sprawiło, że w  rękach Islandczy-
ków znajdowało się coraz mniej statków nadających się do trans-
portu transoceanicznego – ok. 1200 r. nie mieli już ani jednego 
(Þorláksson 2000: 184 i n.).

Już przed 1263 r., kiedy Islandia została przyłączona do Norwe-
gii, oba kraje obustronnie gwarantowały swoim kupcom specjalne 
przywileje. O  ile bowiem podtrzymanie wzajemnej wymiany mia-
ło krytyczne znaczenie dla wyspiarskiej społeczności, o tyle jednak 
było ważne i  dla Norwegii. Potwierdza to przywilej króla Olafa II 
Haraldssona (1015–1030), który zezwolił Islandczykom na bezpłat-
ny wyrąb w królewskich lasach drzew potrzebnych do budowy stat-
ków, domów i kościołów (NgL I: 473). Średniowieczny zwód praw, 
uchwalonych w Norwegii przez regionalne zgromadzenie legislacyj-
ne Gulating (Gulatingsloven), gwarantował wszystkim Islandczykom 
przybywającym do Norwegii całkowite równouprawnienie z dyspo-
nującymi pełnią praw polityczno-gospodarczych (hauldrett) Nor-
wegami (NgL I: 200). Król Sverre Sigurdsson (1184–1202) w  swej 
słynnej mowie, wygłoszonej w Bergen w 1186 r., dziękował Island-
czykom za przywożenie do Norwegii potrzebnych tam towarów 
(Sverris saga 1920: 110). Cztery lata później duńscy krzyżowcy, któ-
rzy przybyli do Bergen, wspominali Islandczyków na pierwszym 

© C
op

yri
gh

t b
y W

yd
aw

nic
tw

o N
au

ko
we U

niw
ers

yte
tu 

Miko
łaj

a K
op

ern
ika



89KOLONIZ ACJA WYSP PÓŁNO CNEGO ATL ANT YKU

miejscu wśród kupców z różnych krajów (Scriptores rerum Danica-
rum..., t. 5: 351 i n.).

Aktywna obecność Islandczyków na rynkach norweskich spo-
wodowana była zapotrzebowaniem na wiele sprowadzanych z kon-
tynentu towarów, wśród których ważną rolę odgrywały produkty 
zbożowe. Największym eksporterem zbóż w Norwegii był arcybis- 
kup Nidaros, który kontrolował duże połacie żyznych ziem w pro-
wincji Trondelag, pobierając dziesięcinę w pszenicy. W 1174 r. król 
Magnus V Erlingsson (1161–1184) nadał głowie norweskiego Koś- 
cioła przywilej corocznego (choć tylko w  latach urodzajnych) wy-
syłania do Islandii 30 lest (= ok. 54 tony) pszenicy (DI I: 225 i n.). 
W 1194 r. papież Celestyn II specjalnym listem potwierdził ten przy-
wilej arcybiskupowi Erykowi i  jego następcom (DN II: 3). Wresz-
cie król Magnus Prawodawca (1263–1280) umieścił ten przywilej 
w tzw. Konkordacie z Tonsberg, który regulował prawny status Koś- 
cioła norweskiego (NgL II: 465, 472). Począwszy jednak od XIII w., 
coraz więcej pszenicy trafiającej na Islandię pochodziło z reekspor-
tu ziarna sprowadzanego z  Niemiec przez kupców hanzeatyckich, 
którzy, chociaż rezydowali w Bergen, mieli zakaz pływania na wyspy 
północnego Atlantyku.

Zależność od handlu dalekosiężnego była niewątpliwie słabą 
stroną gospodarki islandzkiej. Dodatkowe problemy wynikały z nie-
wielkiego zakresu własnej produkcji eksportowej, coraz bardziej za-
wężanej do nadwyżek uzyskiwanych z hodowli owiec i rybołówstwa. 
Niekorzystne było też zdominowanie transportu transoceanicznego 
przez strzegących swego monopolu Norwegów oraz brak warstwy 
zawodowych kupców i miejskich ośrodków handlowych16. Wszyst-
ko to powodowało, że warunki wymiany były niekorzystne dla Is-
landczyków.

Zaowocowało to negatywnymi skutkami już w 1. połowie XIII w.,  
kiedy toczone przez wielkie rody walki o  dominację polityczną 

16 W 2002 r. rozpoczęto wspomniane już badania wykopaliskowe w Gásir, w po-
bliżu Akureyri na północnym wybrzeżu Islandii, gdzie znajdują się pozostało-
ści średniowiecznej osady handlowej. Już w pierwszym sezonie badań odkry-
to wiele importów (głównie ceramikę), ale też i grudki eksportowanej z Islandii 
siarki.
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90 ROZDZIAŁ 3

wstrząsnęły podstawami republikańskiego ładu. Spowodowały też 
dalsze zmniejszenie udziału Islandczyków w handlu zamorskim. To-
warzyszył temu spadek cen na wełnę i  redukcja własnej produkcji 
jęczmienia, spowodowana oziębianiem się klimatu. Kryzys pogłę-
biła seria katastrof islandzkich statków (Gelsinger 1969: 287–292). 
Na domiar złego król Hakon IV Hakonsson (1217–1263) wpro-
wadził w  1219 r. blokadę ekonomiczną wyspy, całkowicie wstrzy-
mując kontakty handlowe. Miało to zmusić wyspiarzy do uznania 
zwierzchnictwa norweskiego władcy, który umocnił swą władzę, 
przeprowadzając reformy wewnętrzne (zasada dziedziczności tronu, 
primogenitura i niepodzielność państwa), a w polityce międzynaro-
dowej dążył do utworzenia norweskiego imperium północnoatlan-
tyckiego.

Towarzyszyły temu coraz większe napięcia polityczne spowodo-
wane przez bezwzględną rywalizację wiodących rodów islandzkich 
o zdominowanie przeciwników. W latach 20. XIII w. najpotężniej-
szy wówczas człowiek – Snorri Sturluson, skądinąd autor najsłyn-
niejszych sag, dokonał zamachu na demokrację parlamentarną, li-
kwidując instytucję „rzecznika praw”. Po 1235 r. rozpoczął się okres 
wojen wewnętrznych. Poprzedził go okres koncentracji władzy w rę-
kach najbogatszych rodów, które siłą lub przekupstwem zdobywały 
prawa do kolejnych gođodr, podporządkowując sobie wielkie obsza-
ry nazywane czasem riki. „Zakłóciło to równowagę władzy charak-
teryzującą stary system społeczny i stopniowo prowadziło do zwięk-
szenia liczby konfliktów, a z czasem prawie do wojny domowej około 
połowy trzynastego wieku” (Ólason 1998: 34).

Nic dziwnego, że stojąc w obliczu katastrofy gospodarczej i poli-
tycznej, islandzki Alting zwrócił się o pomoc zewnętrzną. Idąc w śla-
dy jeszcze bardziej uzależnionej od kontaktów z kontynentem Gren-
landii, podjął w  1262 r. decyzję o  przyłączeniu się do Norwegii17. 
Podobnie jak w 1000 r., kiedy podjęto decyzję o przyjęciu chrześci-
jaństwa, i tym razem nie groziła Islandii norweska inwazja ani oku-
pacja, gdyż ewentualne korzyści gospodarcze nie wynagrodziłyby 

17 Ciekawe, że anonimowa Historia Norvegiae z połowy XII w. już podkreśliła try-
butarną zależność Islandii od Norwegii.
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91KOLONIZ ACJA WYSP PÓŁNO CNEGO ATL ANT YKU

Norwegom kosztów organizacyjnych takiego przedsięwzięcia. De-
cyzja nie była łatwa do zaakceptowania przez dumnych ze swych re-
publikańskich tradycji Islandczyków. Sprzeciw wobec podporządko-
wania się norweskiemu władcy wyrażali nie tylko członkowie rodów 
walczących o dominację nad wyspą, ale też i pomniejsi wodzowie, 
a  nawet prości gospodarze. Zadecydowała chyba nadzieja Island-
czyków na ożywienie kontaktów handlowych, co miało być ceną za 
utratę niezależności politycznej, wyrażoną przysięgą wierności. To-
też w umowie unijnej z 1264 r. doroczne trybuty rekompensowało 
zobowiązanie norweskich władców do wysyłania na Islandię co naj-
mniej sześciu statków handlowych rocznie. Nie jest to liczba impo-
nująca, ale jej akceptacja świadczy o determinacji walczących z kry-
zysem wyspiarzy.

Przedstawiciele wiodących rodów szybko przystosowali się do 
nowej sytuacji politycznej, wiążąc się z  norweskim dworem przez 
wstępowanie do królewskiej drużyny (hird). Świadczy to o  ich 
umiejętności szybkiej adaptacji do zmienionych warunków praw-
nych, w których to król stał się egzekutorem prawa. Już nie lokal-
ni wodzowie, lecz król zbierał tradycyjny „podatek parlamentar-
ny” þingfararkaup. Zlikwidowano tradycyjne urzędy wodzów gođi 
i przewodniczącego Altingu – lögsögumađr. Władza przeszła w ręce 
urzędników wyznaczanych przez norweskiego monarchę. Najważ-
niejszy z nich był hirđstjóri – zwierzchnik islandzkich członków kró-
lewskiej drużyny, któremu podlegali zarządzający poszczególny-
mi okręgami sýslumenn, a tym podlegali urzędnicy jeszcze niższego 
szczebla. W Parlamencie dawnego rzecznika praw zastąpiło dwóch 
sędziów (lögmenn), którzy przewodniczyli obradom i  rozstrzygali 
spory między sesjami (Ólason 1998: 36). Wszystko to uspokoiło sy-
tuację polityczną na wyspie, stwarzając warunki do włączenia go-
spodarki w system rynków europejskich.

W  końcu XIII w. norweski handel zagraniczny zdominowali 
już kupcy hanzeatyccy, którzy wymuszali zmiany gospodarcze, od-
powiadające trendom dominującym na rynkach europejskich. Naj-
ważniejszą było skierowanie więcej energii na rybołówstwo (John-
sen 1938: 92; Blom 1962: 482; Vollan 1974: 559), które dostarczało 
poszukiwanego w Europie tranu i suszonych ryb (ryc. 2). Ta zmia-

© C
op

yri
gh

t b
y W

yd
aw

nic
tw

o N
au

ko
we U

niw
ers

yte
tu 

Miko
łaj

a K
op

ern
ika



92 ROZDZIAŁ 3

na punktu ciężkości aktywności gospodarczej znalazła wyraz w is-
landzkich dokumentach, które poświadczają transakcje handlowe, 
wyceniają majątki i ustalają wymiar obciążeń dzierżawnych i dzie-
sięcinnych. W  XIV w. zamiast stosowanego wcześniej szacowania 
wszystkiego według tradycyjnej miary opartej na jednostkach weł-
nianej tkaniny vadmál, niemonetarnym miernikiem wartości ryn-
kowej towarów stał się skreid – jednostka obliczeniowa używana 
w produkcji i handlu suszonymi rybami. Zachował się norweski do-
kument z 1340 r. nakazujący dwóm Islandczykom zapłacenie zale-
głych dziesięcin nie w tkaninach vadmál, jak to było wcześniej, lecz 
w suszonych rybach i tranie (DN II: 235).

O atrakcyjności handlu suszonymi rybami świadczą szacunko-
we porównania ich wartości rynkowej w stosunku do wartości zbóż. 
W XIV w. na rynkach norweskich „ryba jako towar handlowy mia-
ła 3–6 razy wyższą cenę niż jej równoważnik energetyczny w zbożu”, 
a w Lubece „dana ilość energii [...] była 10–26 razy droższa kiedy 
kupowano ją w postaci suszonych ryb” (Lunden 1981: 15). Wartość 
suszonych ryb potwierdzają oficjalne przeliczniki stosowane w śre-
dniowieczu na norweskich rynkach, gdzie 1 våg (ok. 18,5 kg) ryby 
równał się 1 spann (ok. 15,4 kg) masła (Holmsen 1978: 113). Arnved 
Nedkvitne (1983: 343) oszacował zaś, że w Bergen w połowie XIV w. 
1 kg suszonej ryby wart był 2 kg mąki żytniej.

Jednak Islandczykom nie było dane w pełni skorzystać z tak do-
brej koniunktury na łatwe w produkcji i w transporcie suszone dor-
sze. Od XIII w. stały się one bowiem również głównym towarem eks-
portowym Norwegii, sięgając w  następnym stuleciu 80% wartości 
wywozu (Urbańczyk 1992: rozdz. 9). Nic dziwnego więc, że królo-
wie norwescy chcieli ograniczyć konkurencję, wprowadzając limity 
na transport suszonych ryb z Islandii (DI II: 287). Wspomniany już 
dokument z 1340 r. wyraźnie stwierdza, że „obecnie z Islandii spro-
wadza się głównie suszone ryby i tran” (en nu flytz ok af Islande hinn 
meste ok baersti varnegr i skreid ok lysi – DN II: 235).

Władcy norwescy nie ograniczali się jednak do obrony własne-
go rynku przed konkurentami z  wysp północnego Atlantyku, ale 
nie chcieli też dopuścić do bezpośrednich kontaktów Islandczyków 
z zagranicznymi kupcami. Już w 1294 r. Eryk II Magnusson (1280–
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Ryc. 2. Drzeworyt Olausa Magnusa przedstawiający stosy suszonych islandz-
kich ryb, czekających na załadunek
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94 ROZDZIAŁ 3

–1299) zabronił cudzoziemcom pływania po morzu na północ od 
Bergen i do zamorskich posiadłości korony (skattelandene) (DN V: 
23). Jeszcze bardziej zaostrzył to rozporządzenie jego brat Hakon V 
Magnusson (1299–1319), który zabronił cudzoziemcom nawet po-
średniego wysyłania swoich towarów na Islandię (NgL III: 53). Jego 
następca Magnus VII Eriksson (1319–1355) powtórzył i wzmocnił 
w 1348 r. norweski monopol na handel z Islandią (NgL III: 170).

Wobec małej opłacalności handlu z  odległą prowincją władcy 
norwescy nie dotrzymali nawet umowy z 1264 r., zobowiązującej ich 
do wysyłania co roku co najmniej sześciu statków na Islandię. Spo-
wodowane to było nie tylko głębokim kryzysem demograficzno-go-
spodarczym po serii epidemii z  2. połowy XIV w., ale też zmianą 
struktury cen, w której wyniku towary oferowane przez Islandczy-
ków przestały być atrakcyjne dla europejskich kupców. Islandczy-
cy musieli mocno odczuć skutki tych zmian, bo w  liście do króla 
z 1419 r. skarżyli się, że zakaz kontaktów z cudzoziemcami jest ra-
żąco niesprawiedliwy i  powoduje poważne kłopoty gospodarcze  
(DN II: 651).

Z przedłużania się tego kryzysu skorzystali kupcy angielscy, któ-
rzy najpóźniej w  1408–1409 r. zaczęli pływać na Islandię po ryby 
(DN XX: 742, 749, 753, 757, 777, 789, 813, 856 itd.). Na prośbę Nor-
wegii angielski parlament dekretem z 21 września 1429 r. nakazał 
Anglikom korzystać z pośrednictwa rynku w Bergen (DN XX: 749, 
807, 856). Nie było jednak praktycznego sposobu kontroli żeglugi 
północnoatlantyckiej. Król Eryk Pomorski (1397–1442) interwenio-
wał więc kilkakrotnie u  króla Anglii, przypominając o  norweskiej 
suwerenności nad Islandią i  jej kontaktami handlowymi (DN XX: 
794, 807, 856). W trakcie oziębienia wzajemnych stosunków Henryk 
VI pozwolił w 1443 r. kupcom z Bristolu na wysyłanie na Islandię 
dwóch statków rocznie (DN XX: 837). Jednak wskutek norweskich 
nacisków w 1448 r. skonfiskował dwa statki (z Norham i z Bristolu), 
które właśnie wracały z  Islandii (DN XX: 856). Rozejm z 17 lipca 
1449 r. jednoznacznie stwierdzał, że „mercatores Anglicani [...] non 
debeant versus Islandiam [...] navigare” (DN XX: 859).

Mimo osiągniętego porozumienia dalsze ograniczanie swobo-
dy żeglugi transatlantyckiej okazało się niemożliwe. Już więc w 1450 r. 
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95KOLONIZ ACJA WYSP PÓŁNO CNEGO ATL ANT YKU

jeden z bristolskich kupców uzyskał od Henryka VI pozwolenie na 
wysyłanie na Islandię dwóch statków rocznie. Dokument nie po-
zostawia wątpliwości, że to ryby były głównym przedmiotem tego 
handlu („pisces et alia bona et mercandisas” – DN XX: 866). W tym 
samym czasie norwesko-duńsko-szwedzki król Christian I  (1450– 
–1481) zezwolił Johnowi Wolfodowi na wysyłanie na Islandię dzie-
sięciu statków, ale tylko raz w roku.

Te meandry wielkiej polityki świadczą o  ambiwalentnej po-
stawie Anglii, której kupcy aktywnie poszukiwali nowych rynków, 
i o praktycznej niemożności wyegzekwowania przez Norwegię swe-
go monopolu handlowego. Wymownie dowodzi tego pojawienie się 
w  1420 r. dwóch angielskich statków nawet na wybrzeżu północ-
nej Norwegii. To lekceważenie prawa powtarzało się później wie-
lokrotnie, stając się przedmiotem wymiany „not dyplomatycznych” 
(Urbańczyk 1992: 147).

Monopolistyczną politykę Norwegii wspierała początkowo Han-
sa, która zobligowała swych kupców do dokonywania wszelkich za-
kupów towarów północnoatlantyckich w składach specjalnie pobu-
dowanych w Bergen (Blom 1962Ł: 484). Z początkiem XV w. również 
niemieccy kupcy zaczęli jednak łamać prawo królewskie i zalecenia 
Hansy, próbując nawiązać bezpośrednie kontakty z  producentami 
suszonych ryb. Dobrze udokumentowanym przykładem jest wypra-
wa na Islandię gdańskiego kupca Petera Dambecke z 1434 r. (DN XX: 
806). Tak więc w połowie XV w. presja rozwijającego się handlu mor-
skiego pozwoliła złamać norweski monopol, ponownie otwierając Is-
landię na bezpośrednie kontakty z rynkami europejskimi.

Mało zbadany jest wpływ tragicznych epidemii, które w latach 
1348–1350, 1359–1360, w 1371 r. i na początku XIV w. spustoszy-
ły Europę. Najbardziej poszkodowana została Norwegia, która mo-
gła stracić niemal dwie trzecie ludności (Urbańczyk 1992: 242 i n.). Ta 
pierwsza, największa epidemia, nazwana powszechnie Czarną Śmier-
cią, nie dotarła na Islandię. Znaczną depopulację spowodowała na-
tomiast Wielka Epidemia (Plágan mikla) z  lat 1402–1404; prawdo-
podobnie była to grypa (Bjarnadóttir 1986). Szacunki dokonane dla 
Islandii wskazują na zmniejszenie się liczby mieszkańców o ok. 30% 
(Lynnerup 2000: 293).
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Grenlandia

Grenlandia była następnym celem ekspansji na zachód. Nazwa tego 
tak odległego od Europy lądu pojawia się już u Adama z Bremy (IV: 39). 
Bliższych informacji o jej odkryciu i skolonizowaniu dostarczył do-
piero Ari Þorgilsson w swej Księdze Islandczyków napisanej między 
1122 a 1133 r. Miał o tym usłyszeć od swego stryja Thorkella Gel-
lissona, który ok. 1050 r. był na Grenlandii, a zmarł dopiero ok. 1100 r. 
Sturla Þórđarsson powtórzył te informacje w  Księdze zasiedlenia. 
Pełne dzieje kolonizacji Grenlandii anonimowi autorzy spisali do-
piero w końcu XII w. w Sadze o Grenlandii i w 1. połowie XIII w. w Sa-
dze o Eryku Rudym18.

Nadające się do zasiedlenia południowo-zachodnie wybrzeże 
wyspy zostało najpierw zbadane przez Eryka Thorvaldssona, zwa-
nego „Rudym”, którego skłonność do popadania w  konflikty koń-
czące się przelewem krwi długo nie pozwoliła mu znaleźć własnego 
miejsca. Najpierw musiał uciekać z Jaren w południowo-zachodniej 
Norwegii na Islandię. Tam osiedlił się w  Hogdal na północno-za-
chodnim wybrzeżu, zakładając farmę Eiriksstad. Po zabiciu dwóch 
sąsiadów musiał się przenieść na wyspę w Hammsfjordzie. I stam-
tąd musiał wkrótce uciekać, skazany na 3-letnią banicję za zabi-
cie dwóch synów swego sąsiada Thorgesta. Popłynął więc ok. 980 r. 
na zachód, w kierunku lądu przypadkiem spostrzeżonego kilka lat 
wcześniej przez Snobjorna Galti.

W ciągu ponad dwóch lat spenetrował południowy kraniec wy-
spy, znajdując dwie enklawy umożliwiające wypas zwierząt. Dopie-
ro wtedy wrócił na Islandię, aby namówić swych przyjaciół do prze-
siedlenia się. Musiał być bardzo przekonujący w opisie nowego lądu, 
gdyż udało mu się zorganizować ekspedycję złożoną z 25 statków za-
ładowanych ludźmi, zwierzętami i narzędziami. O jego zdolnościach 
propagandowych dobrze świadczy nazwa, którą nadał nowej ziemi. 
W przeciwieństwie do odkrywców Islandii, którzy nadali jej mało 
zachęcającą nazwę „Lodowej Ziemi” (Island), Eryk obiecująco, choć 
wbrew faktom, ochrzcił nowy ląd jako „Zieloną Ziemię” (Granland).

18 Por. podrozdz. Sagi „grenlandzkie”.
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97KOLONIZ ACJA WYSP PÓŁNO CNEGO ATL ANT YKU

Początek nie był udany, gdyż wskutek złej pogody na grenlandz-
ki brzeg dotarło tylko 14 statków. Ich pasażerowie, tj. 300–400 osób 
(Meldgaard 1965), zajęli najlepsze ziemie w  enklawie południo-
wej, nazywanej Osiedlem Wschodnim (Ostrabygd) – dzisiejszy re-
jon Qaqortoq/Julianehabsbugt. Eryk zarezerwował sobie najlepsze 
ziemie w  Eriksfjordzie, gdzie założył farmę Brattahlid – dzisiejsze 
K’agssiarssuk (Nörlund, Sternberger 1934). To on jako „zasadźca” 
przydzielał kolejne lokalizacje swoim towarzyszom. Miał też nie-
kwestionowany autorytet, który przeszedł na jego dzieci19.

Europejscy osadnicy mieli dużo szczęścia, gdyż przybyli na 
Grenlandię niedługo po jej opuszczeniu przez Paleoeskimosów kul-
tury Dorset, na których puste domy natrafili. Tamci wyspecjalizowa-
ni łowcy arktyczni po niemal 3000 lat eksploatowania wyspy tak da-
lece przystosowali się do zimnych warunków, że „nagłe” ocieplenie 
klimatu w trakcie subatlantyckiego optimum „zmusiło” ich do prze-
niesienia się na zimniejsze tereny północnej Kanady. Koloniści nie 
musieli więc rozwiązywać problemu obcego sąsiedztwa i mogli spo-
kojnie zająć się zasiedleniem nowej ziemi, korzystając z bardzo aku-
rat sprzyjających warunków klimatycznych.

Podobnie jak na Islandii, również i  tu czas zasiedlenia zazna-
czony jest w  profilach bagiennych poziomem węgli drzewnych 
świadczącym o wypalaniu nielicznych lasów (Buckland 2000: 148). 
W przeciwieństwie do obfitującej we wspaniałe łąki Islandii, gren-
landzkie obszary trawiaste ograniczają się do niewielkich enklaw, 
które szybko zostały zajęte przez wciąż napływających ze wschodu 
osadników. Po zapełnieniu Osiedla Wschodniego zajęto położone 
200 km na północ Osiedle Zachodnie (Vestrabygd) – rejon obecne-
go Nuuk/Godthabsfjord. Dzięki sprzyjającemu klimatowi cała po-
pulacja grenlandzka mogła osiągnąć nawet 4000–5000/6000 osób 
(Vebæk 1963: 654; Koch 1975: 151; McGovern 1981: 298).

Morski klimat południowo-wschodniego wybrzeża zdomino-
wany jest przez prądy oceaniczne. Płynący na północ Prąd Irminger 
(odgałęzienie ciepłego Prądu Zatokowego – Golfsztromu) spotyka 

19 Por. szczegóły w rozdz. Początek II tysiąclecia na zachodzie regionu północno- 
atlantyckiego.
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98 ROZDZIAŁ 3

spływające z głębi Arktyki zimne prądy – Labradorski i Wschodnio-
-Grenlandzki20. Okresowy i długoterminowy skład tamtejszych wód 
determinuje klimat pasa nadbrzeżnego, który charakteryzuje duża 
wilgotność, chłodne lata i  łagodne zimy. W  głębi daleko wciętych 
w ląd fiordów, tj. bliżej pokrywającego wnętrze Grenlandii lądolo-
du, klimat jest bardziej kontynentalny – z cieplejszymi latami, ale też 
cięższymi zimami. Tam właśnie znajdują się najlepsze tereny łąkowe.

W  obu zasiedlonych enklawach „lokalna topografia silnie wa-
runkowała możliwe lokalizacje farm” (McGovern 1989: 27). Nawet 
na najlepszych ziemiach nie powiodły się próby uprawy jęczmie-
nia, co wyraźnie stwierdzają źródła pisane. Głównym zajęciem go-
spodarskim była więc hodowla bydła oraz kóz i owiec (McGovern, 
Bigelow 1984: 92). Dietę uzupełniano polowaniem na ssaki wodne 
i lądowe (foki, morsy, karibu), łowieniem ryb i sezonową eksploata-
cją ptasich kolonii. W  tej typowej dla całego obszaru północnego 
Atlantyku mieszanej gospodarce rolniczo-rybackiej szczególny na-
cisk kładziono na hodowlę, której wielkość była wśród społeczności 
skandynawskich wyznacznikiem statusu społecznego. Toteż farmy 
zamieszkiwane przez wielopokoloniowe rodziny lokalizowano jak 
najbliżej pastwisk (McGovern 1980: 249, 1984: 37; K. M. B. Chris- 
tensen 1989: 8).

Różnie szacowano liczebność całej grenlandzkiej populacji, ale 
widać tendencję zniżkową: Jorgen Meldgaard (1965) proponował 
liczbę ok. 4000–5000; Thomas McGovern (1979) – 5000–6000; Finn 
Gad (1984) – ok. 3000; Joel Berglund (1986) – ok. 4000; a ostatnio 
Niels Lynnerup (2000: 291) nie więcej niż 2000 osób. Problem po-
lega na tym, że większość farm nie została wydatowana. Nie wiemy 
też, czy część z nich nie była użytkowana tylko sezonowo – podczas 
letniego wypasu na wyższych pastwiskach.

Osiedle Zachodnie (północne) składało się z  ok. 90 gospo-
darstw, podczas gdy w  Osiedlu Wschodnim (południowym) było 
ponad 200 farm. Oba te obszary reprezentowały różne formy ada-
ptacji ekologicznych. W enklawie północnej, gdzie zasiedlono tere-

20 To te prądy wyrzucają na grenlandzkie wybrzeża drewno dryftowe przyniesio-
ne z Zatoki Meksykańskiej i z Syberii.
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99KOLONIZ ACJA WYSP PÓŁNO CNEGO ATL ANT YKU

ny położone w głębi fiordów, dominowała hodowla bydła, a w po-
łożonej bliżej morza enklawie południowej hodowano raczej owce. 
Krótszy okres wegetacyjny w Osiedlu Zachodnim wymagał zgroma-
dzenia większej ilości paszy na zimę, co jest odzwierciedlone w rela-
tywnie większej powierzchni tamtejszych stodół. Okres późnej zimy 
i wczesnej wiosny, tj. maj–czerwiec, musiał być często czasem dra-
matycznej walki o utrzymanie przy życiu stada podstawowego. I tak 
nie można go było powiększyć, bo w  strefie o  tak delikatnej rów-
nowadze ekologicznej nadmierny wypas groził jednak postępującą 
degradacją pokrycia roślinnego. Najszybciej dotknęło to naturalnie 
małe areały arktycznej brzozy i krzewów zastępowanych stopniowo 
przez trawy (Keller 1989: rozdz. 2.9.3).

Mimo ogólnego podobieństwa system gospodarczy „skandy-
nawskiej” Grenlandii odróżniał ją jednak od innych rejonów pół-
nocnego Atlantyku. Osteologów badających tamtejsze śmietniska 
uderzyła mała frekwencja rybich ości, co sugeruje mniejszą niż 
gdzie indziej rolę rybołówstwa. Potwierdzają to wyniki wykopa-
lisk, które ujawniły stosunkowo niewiele sprzętu rybackiego. Jed-
nocześnie „wydaje się, że foki były szczególnie ważne dla gospo-
darzy posiadających mniej bydła” (McGovern, Bigelow 1984: 97; 
McGovern 1985: 279).

Utrzymanie wyuczonego po drugiej stronie oceanu trybu życia 
było uwarunkowane podtrzymywaniem handlu z  Europą. A  bez-
pieczeństwo kontaktów z  krajami chrześcijańskimi wymagało ak-
ceptacji nowej wiary, co pierwszy zrozumieć miał najstarszy syn 
Eryka – Leif. On to przed 1000 r. „przybył z Grenlandii do Norwe-
gii. Pojechał do króla Olafa [Tryggvasona] i przyjął chrześcijaństwo”. 
Następnej wiosny „posłał król Olaf Leifa Eirikssona na Grenlandię, 
aby nauczał tam chrześcijaństwa” (Saga o  Olafie Tryggvasonie: 86 
i  96). Jedną z  pierszych ochrzczonych była jego matka Thjodhild, 
która w Brattahlid zbudowała pierwszy kościół grenlandzki21.

Jednak ogromna odległość i  wysokie ryzyko podróży trans-
oceanicznych ograniczały handel interkontynentalny do wymia-
ny towarów o  małej objętości, lecz wysokiej wartości. Odmiennie 

21 Por. rozdz. Początek II tysiąclecia na zachodzie regionu północnoatlantyckiego.
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100 ROZDZIAŁ 3

od mieszkańców arktycznej Norwegii, wyspecjalizowanych w  eks-
porcie suszonych ryb, czy też Islandczyków eksportujących tkaniny 
wełniane, Grenlandczycy poświęcali wiele energii na organizowanie 
wypraw na daleką północ w  celu zdobycia poszukiwanych na eu-
ropejskich rynkach skór białych niedźwiedzi oraz „kości słoniowej” 
pozyskiwanej z kłów morsów22. Zatem to polowania dostarczały to-
waru potrzebnego do podtrzymania handlu dalekosiężnego. Polo-
wania na ssaki morskie i karibu były też źródłem pożywienia, któ-
rym trzeba było uzupełnić dietę opartą na produktach hodowli.

Niewątpliwie myślistwo odgrywało na Grenlandii znacznie więk-
szą rolę niż wśród innych populacji północnoatlantyckich. Świad-
czą o  tym porównawcze analizy materiałów osteologicznych, któ-
re wskazują znaczny udział kości karibu, fok i morsów (McGovern 
2000: ryc. 25.8). Pośrednio można to też wywnioskować z wyników 
analiz odontologicznych, które sugerują spożywanie produktów wy-
magających intensywniejszego przeżuwania (Scott, Halffman, Pe-
dersen 1991). Jak napisał dosadnie norweski autor trzynastowiecz-
nego traktatu pedagogicznego Zwierciadło królewskie (Konungs 
skuggsjá) – Grenlandczycy „nigdy nie widzieli chleba”. Z upływem 
czasu i pogarszania się warunków hodowli w ich diecie coraz więk-
szą rolę odgrywały zasoby morskie (Arneborg i in. 1999).

Mimo skromności lokalnych zasobów koloniści tak skutecznie 
wykorzystali swoje doświadczenie w eksploatacji strefy północno-
atlantyckiej, że potrafili uzyskiwać stałe nadwyżki produktów, któ-
re można było przeznaczyć na wspólne potrzeby i/lub wymieniać 
pomiędzy farmami położonymi w  różnych mikrośrodowiskach  
(K. M. B. Christensen 1989: 21). W tym procesie adaptacji do gren-
landzkich warunków ważną rolę odegrały stosunkowo „demokra-
tyczna” struktura wyspiarskich społeczności oraz nawyk grupowe-

22 Najdalej na północ położonym śladem obecności „Europejczyków” są małe 
kopce kamienne na wyspie Kingittorssuaq w regionie Upernavik, tj. na 73° sze-
rokości geograficznej północnej. W jednym z nich znaleziono wydatowany na 
XIII w. (niektórzy sugerują 1333 r.) kamień z napisem runicznym: „Erlingur Si-
ghvatsson i Bjarni Þórđarson i Indriđi Oddsson zbudowali te kopce w sobotę 
przed Dniem Krzyżowym [reszta nieczytelna]”.
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101KOLONIZ ACJA WYSP PÓŁNO CNEGO ATL ANT YKU

go współdziałania, które umożliwiało organizację skomplikowanych 
logistycznie wypraw myśliwskich i handlowych.

Koloniści przybyli na Grenlandię w  okresie sprzyjającego kli-
matu, który ułatwił adaptację do lokalnego środowiska. Mimo to, 
w przeciwieństwie do Islandii, produkty hodowli pozwalały jedynie 
zaspokoić własne potrzeby mieszkańców, gdyż ograniczenia eko-
logiczne uniemożliwiały uzyskanie znaczących nadwyżek ekspor-
towych. „Skandynawska” Grenlandia była jednak częścią cywiliza-
cji średniowiecznej i musiała utrzymywać kontakty z macierzystym 
kontynentem, aby sprowadzić niezbędne do podtrzymania „euro-
pejskiego” trybu życia towary – zboża, drewno budowlane, metale, 
sól itd. Trzeba więc było znaleźć sposób zdobycia produktów na tyle 
atrakcyjnych, aby podtrzymać ten import.

Dostarczało ich właśnie polarne myślistwo. Dzięki polowaniom 
na białe niedźwiedzie Grenlandczycy mogli oferować przybywają-
cym z Europy kupcom poszukiwane tam futra (Adam IV: 31). Kły 
morsów i narwali zastępowały zaś kość słoniową, której dostawy do 
Europy z południa znacznie się zmniejszyły po opanowaniu przez 
Arabów Afryki Północnej. Ich rynkową wartość potwierdzają wa-
runki unii wymuszonej w  1261 r. przez Norwegię, której władcy 
ściągali część należnych im podatków właśnie w kłach morsów (Te-
gengren 1962: 26). Zdobycie tych towarów eksportowych wymagało 
jednak podejmowania długich i ryzykownych wypraw na północ – 
w rejon zatoki Disko, położonej ok. 800 km od strefy zamieszkanej. 
To tam właśnie grenlandzcy Skandynawowie po raz pierwszy spo-
tkali ok. 1150 r. eskimoskich Inuitów, reprezentujących kulturę Thu-
le. Zaczęli oni w XII w. penetrować Grenlandię, na którą dostawali 
się przez wąski przesmyk oddzielający ją od wyspy Elsemere.

Początkowe sukcesy w eksploatacji trudnego środowiska gren-
landzkiego i  korzystna dla transoceanicznej wymiany koniunktu-
ra sprawiły, że przywódcy tej niewielkiej kolonii zażądali w 1124 r. 
utworzenia na wyspie odrębnego biskupstwa. Decyzję taką podjął 
grenlandzki parlament, który postanowił ulokować siedzibę diece-
zji w Gardar. Norweski król Sigurd I Magnusson Krzyżowiec (Jor-
salfarer) (1103–1130) wyświęcił więc biskupa Arnalda i posłał go na 
drugą stronę oceanu. Jak jednak słusznie zwróciła uwagę Jette Ar-
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102 ROZDZIAŁ 3

neborg (2000: 311), nie ma dowodów na to, że Arnald kiedykolwiek 
dotarł na Grenlandię. Islandzkie kroniki wspominają jego obecność, 
ale na Islandii w latach 20. XII w. W 1152 r. został pierwszym bisku-
pem norweskiego Hamar.

Tymczasem w  Gardar wzniesiono katedrę pod wezwaniem 
św. Michała, której kamienne ruiny do dzisiaj imponują wielkością 
założenia architektonicznego – 32 × 16 m. Pierwszym biskupem, 
który na pewno w niej przebywał, był Helgi, który przybył na wy-
spę w 1210–1212 r. i zmarł w 1230 r. Wszyscy jego następcy (np. Mi-
kołaj, zmarły w 1240 r., i Olaf, zmarły w 1280 r.) też przysyłani byli 
zza morza. Toteż przez następnych niespełna 170 lat częste musiały 
być przerwy w sprawowaniu tego urzędu. Najdłuższa trwała od 1346 
do 1368 r., kiedy to wreszcie przypłynął biskup Alf. Po jego śmierci 
w 1378 r. diecezja nie miała już lokalnego ordynariusza.

Poza wspaniałą katedrą w krótkim czasie zbudowano na Gren-
landii dwa klasztory (męski i  żeński) oraz sieć kościołów parafial-
nych – 17 w Osiedlu Wschodnim i 2 w Osiedlu Zachodnim. Wszyst-
kie ulokowano przy większych farmach, więc tak jak na Islandii były 
zapewne prywatnymi fundacjami (Arneborg 2000: 315). Tylko nie-
które miały przywilej udzielania pogrzebów. Choć większość z nich 
zbudowano z darni i z kamienia, to wykopaliska archeologiczne do-
wiodły, że niektóre z nich udekorowano sprowadzonymi z Europy 
witrażami i wyposażono w spiżowe dzwony wyprodukowane gdzieś 
za oceanem. Były to inwestycje niezwykle ambitne jak na niewielką 
przecież społeczność, żyjącą w trudnych warunkach ekologicznych 
i uzależnioną od importu wielu niezbędnych towarów, za które pła-
cono produktami zdobywanymi dużym wysiłkiem.

Tymczasem kościoły grenlandzkie w  niczym nie ustępowały 
ówczesnym budowlom skandynawskim i niewątpliwie przewyższa-
ły wszystko, co zbudowano w średniowieczu, nie tylko na północ-
noatlantyckich wyspach, ale i w północnej Norwegii (por. omówie-
nie w: Roussell 1941). Około 1300 r. mała kolonia miała katedrę, 2 
klasztory i 16 kościołów (Hansen, Meldgaard, Nordqvist 1985: 18). 
O poziomie życia elit kościelnych świadczą znalezione w Gardar zło-
te pierścienie (Arneborg 2000: ryc. 23.8) i piękny pastorał wyrzeź-
biony z „kła” morsa (Gullov, Meldgaard 1991: ryc. 6). Skierowanie 
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103KOLONIZ ACJA WYSP PÓŁNO CNEGO ATL ANT YKU

tak wielkiego wysiłku na symboliczne podkreślenie ideologicznych 
związków z cywilizacją chrześcijańską świadczy o strategii lokalnych 
elit, podtrzymujących tradycyjną strukturę dominacji przez ścisłe 
przestrzeganie kontynentalnych kodów kulturowych. W ten sposób 
wzmacniały legitymację swej uprzywilejowanej pozycji i zapobiega-
ły zakłóceniu porządku społecznego.

Jednak intensywne inwestowanie w  sferę nieprodukcyjną mu-
siało pochłonąć znaczną ilość uzyskiwanych z  trudem nadwyżek. 
Spowodowało też dalszą hierarchizację struktury społecznej, gdyż 
skoncentrowane inwestowanie w materialne eksponowanie symbo-
liki jedności społecznej wymagało scentralizowanej kontroli nad re-
dystrybucją nadwyżek. Toteż biskupia farma w Gardar była najwięk-
szą posiadłością na całej Grenlandii wśród ok. 40 budynków (domy, 
kuźnia, warsztaty, magazyny, stajnie) były obory na ponad 100 krów, 
a w rezydencji największa sala miała 143 m2. Skutkiem tego procesu 
musiał być regres w pozycji społecznej indywidualnych gospodarzy, 
którzy, przekazując część swej produkcji na wspólne cele, stopniowo 
tracili niezależność ekonomiczną.

W  połowie XIV w. Kościół grenlandzki kontrolował już dwie 
trzecie najlepszych pastwisk w Osiedlu Wschodnim (McGovern 1985: 
280). Jednak nie musiało to wynikać z silnej pozycji Kościoła jako 
niezależnego czynnika władzy, lecz raczej z braku rozdzielenia wła-
dzy świeckiej i kościelnej. „Kościoły były własnością prywatną i bi-
skup Gardar w rzeczywistości mógł funkcjonować jak lider organi-
zacji wodzowskiej, w  każdym razie w  sferze gospodarczej” (Keller 
1989: 307).

Wszystko to sprawiło, że cały system gospodarczy „skandynaw-
skiej” Grenlandii sięgnął granic możliwości eksploatacyjnych lo-
kalnych zasobów naturalnych. Jednocześnie uniemożliwiano zmia-
ny, które pomogłyby zaadaptować gospodarkę do pogarszających 
się warunków klimatycznych. Ignorując, wbrew rozsądkowi eko-
nomicznemu, alternatywne rozwiązania, które można było zapoży-
czyć od Eskimosów (skórzane łodzie, harpuny z zadziorami, zimowe 
polowania podlodowe na foki, skórzana odzież itd.), „europejscy” 
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104 ROZDZIAŁ 3

Grenlandczycy kontynuowali tradycje kontynentalne23. Toteż coraz 
cięższe zimy musiały być trudnymi testami wytrzymałości.

Bo też delikatna równowaga osiągnięta dzięki umiejętnej ada-
ptacji tradycji zachodnio-skandynawsko-islandzkich została zakłó-
cona przez pogarszający się klimat. Spadek średniorocznej tempe-
ratury o 2°C i zwiększone zróżnicowanie pogody w poszczególnych 
latach dotknęły w XIV w. cały obszar północnego Atlantyku. Mia-
ło to niszczący wpływ na najważniejszy z lokalnych zasobów, tj. na 
florę łąkową dodatkowo „osłabioną” wskutek nadmiernego wypa-
sania. Zmniejszyły się też stada migrujących reniferów/karibu. Po-
garszające się warunki żeglugi transoceanicznej, powodowane przez 
zwiększenie ilości dryfującego lodu, zmniejszyły częstotliwość kon-
taktów z Europą i z Islandią, co utrudniało kontynuowanie tradycyj-
nego trybu życia. Na domiar złego Inuici Thule posuwali się coraz 
dalej na południe, utrudniając wyprawy po kły morsów i skóry bia-
łych niedźwiedzi.

Ale też i mniej było żeglarzy, którzy ryzykowaliby żeglugę po co-
raz bardziej niebezpiecznym akwenie przy niepewności dużych zy-
sków. Pływanie po sztormowych i pokrytych lodem wodach stawało 
się coraz niebezpieczniejsze, a pogrążona w kryzysie kolonia miała 
coraz mniej do zaoferowania europejskim kupcom. Pewną trudność 
w podtrzymywaniu kontaktów zewnętrznych stanowił brak wyspe-
cjalizowanych kupców i decentralizacja grenlandzkiego rynku. Jak 
można sądzić z opisów przekazanych przez autorów średniowiecz-
nych sag, kupcy zawijali po prostu do dużych farm i tam zamieszki-
wali, oczekując ofert handlowych.

Problemowi rozluźniających się kontaktów z Europą próbowano 
zapobiec przez zaakceptowanie w 1261 r. zwierzchnictwa króla Nor-
wegii, który obiecał wysyłać do swej najdalszej prowincji przynaj-
mniej 2 statki rocznie. Głównym celem tych wypraw było zapewne 
odbieranie podatków należnych norweskiemu władcy zgodnie z pra-
wami nadanymi zamorskim posiadłościom w 1281 r. (GHM III: 130– 
–142). Jednak krótkowzroczne dążenie do przekształcenia północ-
nego Atlantyku w morze „norweskie” spowodowało dalsze osłabie-

23 Por. rozdz. Kryzys i zagłada kolonii grenlandzkiej.
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105KOLONIZ ACJA WYSP PÓŁNO CNEGO ATL ANT YKU

nie tak ważnych dla Grenlandczyków kontaktów. Trzeba przyznać, 
że nie oczekiwali biernie na norweskie statki i  sami też podejmo-
wali wyprawy transoceaniczne. Potwierdza to mowa wygłoszona 
w 1186 r. przez króla Sverre Sigurdssona (1177–1202), który, dzię-
kując zagranicznym kupcom za przywożone do Bergen towary, wy-
mienił też Grenlandczyków (Sverris saga: 110).

Zauważalny brak informacji z zaoceanicznej forpoczty chrześ- 
cijaństwa sprowokował do interwencji najwyższe władze kościelne. 
Papież Mikołaj V (1447–1455) napisał w 1448 r. specjalny list do bi-
skupów Islandii, prosząc ich o wysłanie na Grenlandię biskupa i księ-
ży. Innocenty VIII (1484–1492), zaniepokojony tym, że od ponad 80 lat 
nie było kontaktu z  Grenlandią, konsekrował benedektyna Marti-
na Knudssena na biskupa Gardaru. Niestety nie wiemy, czy nominat 
dotarł do celu. Swojemu zaniepokojeniu dał też wyraz Aleksander 
VI (1492–1503). To zainteresowanie losami najodleglejszej z podpo-
rządkowanych Rzymowi diecezji wynikało po części z odczuwalnej 
straty należnych stamtąd opłat. O tym, że były one znaczące, świad-
czy informacja o 667 kg kłów morsów przesłanych w 1327 r. z Gren-
landii do Rzymu jako spłata, przeznaczonej na wsparcie wyprawy 
krzyżowej, specjalnej 6-letniej dziesięciny i świętopietrza (Gad 1970: 
136 i n.). Nie zawsze były to towary tak atrakcyjne, na co w 1282 r. 
zwrócił uwagę papież Marcin IV. W liście do norweskiego arcybisku-
pa Nidaros Jona prosił, aby spowodował zmianę formy grenlandz-
kiej dziesięciny – zamiast skór wołowych i owczych oraz kłów mor-
sów i lin wyrabianych z ich skór wolałby dostawać srebro i złoto (por. 
omówienie listów papieskich w: Rey 1984: 332 i n.).

Wreszcie i  norwescy królowie zaniepokoili się losem zaoce-
anicznej prowincji, a może przypomnieli też sobie o należnych im 
z Grenlandii podatkach. W każdym razie w 1472 lub 1473 r. Chrys- 
tian I  (1450–1481) w porozumieniu z królem Portugalii wysłał za 
ocean międzynarodową ekspedycję rozpoznawczą (Hansen, Meldga-
ard, Nordqvist 1985: 23–25). Statek dowodzony przez Niemca Did- 
rika Pinninga i  Duńczyka Hansa Potthorsta dotarł na Grenlandię 
w rejon klifu Hvidsárk, ale najpierw został zaatakowany przez Eski-
mosów, a  potem sztorm rzucił go aż na wybrzeże amerykańskie. 
Nie udało się więc dotrzeć do terenów zamieszkanych przez pod-
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106 ROZDZIAŁ 3

danych norweskiego króla. Jedyną korzyścią była wiarygodna infor-
macja o lądzie leżącym po drugiej stronie Atlantyku. Uczestniczący 
w tej wyprawie Portugalczyk Joao Vaz ze słynnej żeglarskiej rodzi-
ny Corte-Reale zawiózł tę wiadomość do Portugalii, gdzie przeby-
wał wówczas zainteresowany zorganizowaniem wyprawy „do Indii” 
Krzysztof Kolumb. Sprytny Genueńczyk niewątpliwie wykorzystał tę 
wiedzę, która przyniosła mu niezasłużoną sławę odkrywcy Ameryki.

Niepewne źródło francuskie sugeruje zorganizowanie w 1480 r. 
przez kupców z Bergen zakończonej sukcesem wyprawy na Grenlan-
dię (Blom 1960: 522). Nawiązanie takich kontaktów w końcu XV w. 
zdawało się potwierdzać rezultaty wykopalisk archeologicznych na 
cmentarzu w Herjolfsnes (dzisiejsze Ikigaat). Ciała zmarłych w tym 
czasie Grenlandczyków ubrane były bowiem w  dobrze zachowane 
w zimnym klimacie szaty naśladujące ówczesną modę europejską – 
m.in. tzw. burgundzkie kaptury z długimi końcami (Hansen, Meld-
gaard, Nordqvist 1985: 26–28). Późniejsze badania stylistyczne Jette 
Arneborg (1996a) i datowania radiowęglowe pozwoliły jednak prze-
sunąć datę tych pochówków na 1. połowę XV w. W każdym razie 
nie były to kontakty na tyle intensywne i regularne, aby mogły zapo-
biec upadkowi zaoceanicznej kolonii. Desperackie przywiązanie do 
„europejskiego” trybu życia, przy jednoczesnej obojętności władców 
Norwegii, przyniosło katastrofalne skutki24.

Sytuację pogarszał brak drewna opałowego, łagodzony na wy-
brzeżu przez wyrzucane przez morze drewno dryftowe. Próbą 
zmniejszenia jego skutków było budowanie kompaktowych „do-
mów korytarzowych”25. Najpierw wznoszono je w Osiedlu Zachod-
nim, gdzie z  powodu położenia dalej na północ sezon wegetacyj-
ny był krótszy o jeden miesiąc (K. M. B. Christensen 1989: 12, 19). 
Tragiczny obraz końca ostatnich mieszkańców rysują badacze, któ-
rzy przeprowadzili wykopaliska w opuszczonych domach. Materiał 
kostny znaleziony na podłogach sugeruje, że zjedzono ostatnie sztu-
ki bydła, a nawet psy (McGovern i in. 1983: 108).

24 Por. rozdz. Kryzys i zagłada kolonii grenlandzkiej.
25 Por. podrozdz. Północnoatlantycka tradycja budowlana.
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Już ok. 1350 r. opustoszała (lub przynajmniej znacznie się wylud-
niła) północna enklawa, tj. Osiedle Zachodnie, które funkcjonowało 
w trudniejszych warunkach ekologicznych26. To ostatecznie położy-
ło kres wyprawom na daleką północ, które dostarczały cennych futer 
niedźwiedzi polarnych. Utracono tym samym ważny towar ekspor-
towy. Grenlandczycy nie przestali jednak żeglować, o czym świadczy 
wzmianka o zagnanym przez sztorm na Islandię w 1347 r. małym 
statku, którym siedemnastu Grenlandczyków płynęło z Labradoru27. 
Ostatni biskup Gardar Alf zmarł w 1378 r. i mimo wysiłków papie-
ży nie udało się już wznowić działania grenlandzkiej diecezji. Ostat-
ni potomkowie wikińskich osadników zmarli w enklawie południo-
wej (tj. w Osiedlu Wschodnim) w końcu XV w.

Niektórzy badacze dziejów odległej kolonii podejrzewają, że 
część „europejskich” Grenlandczyków uległa całkowitej akultura-
cji, przyjmując tryb życia lepiej przystosowanych do trudnych wa-
runków Inuitów, lub też przeniosła się na kontynentalne wybrzeże 
Ameryki. Takiego podejrzenia nabrał już Gísli Oddsson – biskup is-
landzkiego Skalholt w latach 1630–1638. W skompilowanych przez 
siebie rocznikach zapisał pod datą 1342, że „mieszkańcy Grenlan-
dii dobrowolnie porzucili prawdziwą wiarę i  religię Chrześcijan 
i po utracie moralności [...] stali się Amerykanami” (cyt. za: H. Ing-
stad 1991b: 277). Dotychczas brak jednak dowodów na poparcie ta-
kiej koncepcji. Omówienia innych, mniej lub bardziej prawdopodob-
nych, hipotez dokonał w swojej książce Christian Keller (1989: 31 i n., 
291–299). Ostatnio zwolenników zdobywa hipoteza o  dobrowol-
nym porzuceniu Grenlandii. Tym bardziej, że ostatnia islandzka 
wzmianka z 1408 r. mówi właśnie o młodym małżeństwie (Sigríđr 

26 Tej powszechnie akceptowanej opinii przeczy datowanie przebadanej w końcu 
XX w. farmy GUS, której ostateczne porzucenie wydatowano dopiero na koniec 
XV w. (Berglund 2000: 302).

27 „Roczniki Skalholt” informują: „Wtedy przypłynął statek z Grenlandii, mniej-
szy niż małe łodzie, które handlują z Islandią. Przypłynął on do Straumfjord [na 
południu Snafellsnes]; nie miały kotwicy. Na pokładzie było siedemnastu lu-
dzi, którzy płynęli z Markland, ale zostali zepchnięci tutaj”. Według „Roczni-
ków Gottskalk” w 1348 r. ci sami Grenlandczycy odplynęli później do Norwgii 
(za: H. Ingstad 1991b: 278).
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Björnsdóttir i Þorsteinna Ólafssona), które zaraz po ślubie w koście-
le w  Hvalsey Fjord przeniosło się na Islandię. W  1414 r. czterech 
z weselnych gości poświadczyło, że ślub odbył się w  tym kościele. 
W 1424 r. jeden z krewnych panny młodej ponownie poświadczył 
zawarcie sakramentu (Arneborg 2000: 316). Wszystkie te dokumen-
ty spisano na Islandii, co każe przypuszczać, że wymienieni w nich 
Grenlandczycy przesiedlili się na Islandię. Taka remigracja była uła-
twiona faktem znacznego zmniejszenia się populacji Islandczyków 
po serii epidemii z 2. połowie XIV w. Sprawiło to zapewne, że zie-
mia rolna znów stała się tam dostępna. Zatem „Skandynawowie nie 
porzucili Grenlandii – porzucili trochę ziemi i fiordy, które stawa-
ły się coraz mniej dochodowe przy ich trybie życia i powrócili na le-
piej rokujące wybrzeża, gdzie pojawiły się nowe możliwości” (Lyn-
nerup 2000: 294).

W  każdym razie chrześcijańska kolonia u  wybrzeży Amery-
ki pozostała w  pamięci Europejczyków, o  czym dowodnie świad-
czą choćby wspomniane listy papieskie. Niepokój o zbawienie dusz 
Grenlandczyków kierował też północnonorweskim misjonarzem lu-
terańskim Hansem Egede, który w  ramach rekolonizacyjnej akcji 
duńskiego króla Fryderyka IV, wyruszył w 1721 r. przez ocean, aby 
wyrwać ich ze zgubnych sideł katolicyzmu. Ku swemu zdziwieniu 
nie znalazł tam jednak nikogo oprócz koczowniczych Inuitów, któ-
rych oczywiście oskarżył o zagładę pierwszych kolonistów.

Winlandia

Najkrótszą historię ma nieudana próba skolonizowania północno-
-wschodniego wybrzeża Ameryki Północnej. Pierwszą wzmiankę 
o kraju nazwanym Vinland zawdzięczamy Adamowi z Bremy, któ-
ry, powołując się na autorytet duńskiego króla Svena Estridssona, 
napisał w czwartej księdze (rozdz. 39), że leży „na tamtym oceanie 
[...] wyspa znana jako Kraj Wina, gdyż rosną tam dzikie winogrona, 
które dają świetne wino. Jest tam też dziko rosnące zboże”. Ta błęd-
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na etymologizacja28 nazwy, którą należy wywieść nie od słowa vín  
(= wino), lecz od vin (= łąka, pastwisko) zaciążyła na wszystkich 
późniejszych objaśnieniach. Autorytet słynnego kronikarza sprawił, 
że jego interpretację przyjęli nawet autorzy islandzcy (por. opis tej 
koncepcji Svena Söderberga z 1888 r. w: H. Ingstad 199la: 205 i n.).

Pod rokiem 1121 islandzkie Roczniki Królewskie (Konungsan-
nál) lakonicznie informują, że „Biskup Eryk z Grenlandii popłynął 
szukać Winlandii”. Niestety, żadne inne źródło nie wspomina, że taki 
biskup Eirikr Gnúpsson zwany Upsi faktycznie istniał (Kristjánsson 
1991: 26). W drugiej dekadzie XII w. Winlandię wspomniał, na mar-
ginesie opowieści o Grenlandii, Ari Þorgilsson w swojej Księdze Is-
landczyków. W  1.  połowie XIII w. spisane zostały dwie anonimo-
we sagi, nazwane Gronlendiga saga i Eiriks saga, z których pochodzi 
większość informacji uznanych za wiarygodne.

Sagi te opowiadają o czterech wyprawach podjętych ok. 1000 r. 
(Magnússon, Pálsson 1965). Dowodzili nimi kolejno trzej syno-
wie przywódcy grenlandzkiej kolonii Eryka Thorvaldssona Rudego 
(Leif, Thorvald i Thorsten Eirikssonowie) oraz Islandczyk Karlsef-
ni. Również córka Eryka Freydís wzięła udział w jednej ekspedycji. 
Dwie z  tych wypraw miały wyraźnie cel osadniczy, gdyż uczestni-
czące w nich statki wiozły zwierzęta hodowlane i  cały zestaw nie-
zbędnych narzędzi. Fiasko tej pierwszej w dziejach próby zasiedlenia 
Ameryki przez Europejczyków tłumaczy się zazwyczaj wrogością 
tubylców oraz kłótniami pomiędzy osadnikami29.

Odkrycie materialnych śladów pobytu Skandynawów na połu-
dnie od Grenlandii zawdzięczamy uporowi historyka-amatora Helge 
Ingstada, który przez wiele lat penetrował z żoną północno-zachod-
nie wybrzeża Ameryki, aby dowieść wiarygodności sag. Ta determi-
nacja została nagrodzona w 1960, kiedy w L’Anse aux Meadows na 
północnym przylądku Nowej Fundlandii odkryto widoczne na po-

28 Inny przykład błędu popełnionego przez Adama to wywiedzenie nazwy Gren-
land z  faktu, że mieszkający tam ludzie zabarwiają się na zielono. Podobnie 
szwedzką Skanię (Sconia) wyprowadził od staro-górno-niemieckiego sconi/ 
/schön (= piękny), a zamieszkany przez Kwenów Kvanland od staronorweskie-
go kvan (= kobieta). Hunów zaś (Hunner) od staronorweskiego hundar (= psy).

29 Por. rozważania w rozdz. Kryzys i zagłada kolonii grenlandzkiej.
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110 ROZDZIAŁ 3

wierzchni zarysy typowych skandynawskich budynków o konstruk-
cji darniowej (H. Ingstad 1969; A. S. Ingstad 1977). Na terenie osady 
zidentyfikowano 3 długie domy (fot. 7), 4 hangary na łodzie (na-
ust), kuźnię i kopiec do wypalania węgla drzewnego. Wykopaliska 
potwierdziły, że budynki były użytkowane bardzo krótko (Walla-
ce 1982: 266, 2001). Wiele znalezisk (narzędzia, ozdoby) wskazuje 
jednoznacznie na skandynawski krąg kulturowy. Datowanie radio-
węglowe potwierdziło informacje historyczne, wskazując na okres 
ok. 1000 r.

Wynikająca z krótkotrwałości tej osady skromność danych ar-
cheologicznych nie pozwoliła na dokładne zbadanie podstaw gospo-
darczych kolonii. Można jednak z  dużym prawdopodobieństwem 
założyć, że jej mieszkańcy próbowali zastosować sprawdzoną na ca-
łym obszarze północnego Atlantyku tradycyjną strategię mieszanej 
eksploatacji zasobów lądowych (hodowla i myślistwo) oraz wodnych 
(rybołówstwo i polowanie na ssaki morskie). Staranne rozplanowa-
nie osady, jej lokalizacja nad osłoniętą zatoką u  ujścia strumienia 
oraz podział zadań produkcyjnych pomiędzy trzy domostwa wska-
zują, że ekspedycja kolonizacyjna była starannie zaplanowana.

Dlaczego zatem nie udała się ta ostatnia już z serii akcji koloni-
zacyjnych wiodących od Europy do Ameryki Północnej? Dlaczego 
w tym przypadku nie powiodła się strategia tylekroć już wcześniej 
sprawdzona? Dlaczego fiasko było niemal natychmiastowe?

Trudno znaleźć proste wytłumaczenie tej zagadki30. Wskazuje się 
na brak odpowiedniej na Grenlandii liczby pełnomorskich statków, 
które mogłyby sprawnie przetransportować większą liczbę ludzi, 
zwierząt i  niezbędnych narzędzi. Trzeba brać pod uwagę wyraźną 
wrogość tubylców, na których spotkanie osadnicy nie byli przygo-
towani. Mogli też mieć problemy z poruszaniem się i z polowaniem 
w lasach. Wreszcie, zbyt mały był demograficzny i gospodarczy po-
tencjał kolonii grenlandzkiej, która nie mogła zapewnić odległej pla-
cówce stabilnego wsparcia. Sama przecież była silnie uzależniona od 
nieregularnych kontaktów z Europą. Toteż nawet Thorfinn Karlsef-
ni, który ok. 1020 r. popłynął do Winlandii z największą wyprawą, 

30 Por. propozycję zawartą w rozdz. Kryzys i zagłada kolonii grenlandzkiej.
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111KOLONIZ ACJA WYSP PÓŁNO CNEGO ATL ANT YKU

zabierając kobiety i zwierzęta hodowlane, wycofał się po roku peł-
nym konfliktów z tubylcami.

Winlandia pozostała więc tylko krótkim epizodem w  heroicz-
nych dziejach skandynawskiego podboju północnego Atlantyku. 
Choć oferowała swoim odkrywcom dużo korzystniejsze warunki ży-
cia niż Grenlandia i Islandia, to jednak nie udało się tam założyć sta-
łej kolonii. Leif Eiriksson odkrył Amerykę zbyt wcześnie!
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rozdział 4
Kim byli osadnicy?

Ogromna większość badaczy wczesnych dziejów północnego Atlan-
tyku przyjmuje jako oczywiste powszechne przekonanie, że koloni-
zacji kolejnych wysp dokonali osadnicy wywodzący się ze Skandyna-
wii. W szczególny sposób dziedzicami tradycji heroicznego podboju 
zamorskich lądów czują się Norwegowie. Nierzadko można od nich 
usłyszeć, że badania nad tym regionem są niejako ich narodowym 
obowiązkiem. Takie nastawienie elit naukowych przekłada się oczy-
wiście na silnie zakorzenione ogólnospołeczne przekonanie miesz-
kańców północnoatlantyckich wysp o  wspólnocie demograficznej 
i jedności korzeni kulturowych.

Jest to pokłosie uproszczonych i  obciążonych zadaniami poli-
tycznymi interpretacji formułowanych w okresie budowy świadomo-
ści narodowej, wymagającej odwołania się do „własnej” odpowied-
nio wspaniałej i  możliwie heroicznej przeszłości. Była to strategia 
typowa dla wszystkich narodów, które dokonywały samookreślenia 
na przełomie XIX i XX w., kiedy rozpadały się wieloetniczne monar-
chie Turcji, Austro-Węgier, Rosji, Prus i Szwecji. Źródła historyczne 
i odkrycia archeologiczne były wówczas powszechnie wykorzysty-
wane do legitymizowania pretensji terytorialnych i do wyraźniejszego 
rozróżnienia poszczególnych narodów, którym trzeba było nadać wy-
razistą identyfikację. Bardzo podobne zjawisko możemy i dziś obser-
wować w krajach, które w końcu XX w. nagle uzyskały niepodległość 
po rozpadzie Związku Radzieckiego, Jugosławii i Czechosłowacji.

W  przypadku wikińskiej kolonizacji wysp północnoatlantyc-
kich norweskie pretensje do pierwszeństwa w  procesie zasiedla-
nia nowych lądów wsparto jednoznacznym stwierdzeniem Sturli 
Þórđarssona, który pozornie nie pozostawił wątpliwości, że „Islan-
dia została odkryta i zasiedlona przez Norwegów” (Landnámabók, 2). 
Według tej samej tradycji to Norwegowie odkryli też i  zorganizo-
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114 ROZDZIAŁ 4

wali zasiedlenie Grenlandii. Na tej podstawie skonstruowano ewo-
lucyjny ciąg wydarzeń, których skutkiem była stopniowa transoce-
aniczna ekspansja cywilizacji europejskiej na zachód. Obszarem 
macierzystym miała być właśnie Norwegia, skąd wypływały kolej-
ne fale osadników, którzy skolonizowali niezamieszkane wcześniej 
Wyspy Owcze, Islandię, Grenlandię i wreszcie Winlandię, tj. dzisiej-
szą Nową Fundlandię.

Ten monoetniczny model zdawały się potwierdzać wydarze-
nia z 1261 i 1264 r., kiedy lokalne parlamenty kolejno na Grenlandii 
i na Islandii podjęły decyzje o uznaniu zwierzchnictwa norweskich 
władców. Powstało wówczas transoceaniczne „imperium”, co zapo-
czątkowało okres chlubnie utrwalony w narodowej pamięci Norwe-
gów. Odwołując się do tamtych wydarzeń, zapominano, że norweska 
kontrola nad Grenlandią, a nawet nad Islandią, była czysto deklara-
tywna. Jedynym (?) narzędziem skutecznego nacisku na tamtejsze 
społeczności była bowiem tylko blokada życiowo ważnych dla wy-
spiarzy kontaktów z Europą1. Ewentualna interwencja zbrojna była-
by bardzo trudna i na dłuższą metę mało skuteczna.

„Patriotyczne” nastawienie Norwegów do swoich „sąsiadów” 
zza morza zyskało silne uzasadnienie w wynikach badań archeolo-
gicznych. Wykazały one oczywiste podobieństwa kulturowe między 
mieszkańcami zachodniej Skandynawii a społecznościami wyspiar-
skimi. Wspólne były: tradycja architektoniczna2, elementy stroju 
i system gospodarczy, oparty na uzupełniającej się eksploatacji zaso-
bów lądowych i morskich. Nie ulega też wątpliwości, że wspólny był 
język3, którym w XII i XIII w. spisano sagi i dzieje królów.

Wszystko to ilustruje raczej typowy proces spełniającej ocze-
kiwania polityczne mityzacji przeszłości, używanej do legitymizo-
wania współczesnych potrzeb budowania narodowej identyfikacji. 
Odwoływanie się do możliwie odległej, linearnie zinterpretowanej 
przeszłości jest typowe dla historiografii zorientowanej politycznie. 

1 Por. podrozdz. Islandia oraz podrozdz. Grenlandia.
2 Por. podrozdz. Północnoatlantycka tradycja budowlana.
3 Po ponad 1000 latach względnej izolacji w poszczególnych enklawach oceanicz-

nych wykształciły się odrębne języki: norweski, islandzki, farejski (na Wys- 
pach Owczych) i norn (na Szetlandach) – dziś już niemal wymarły.
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115KIM BYLI  OSADNICY?

Jej produktami są interpretacje homogenne, jednorodne i niekon-
trowersyjne. W paradygmacie „patriotycznym” strategiczną pozycję 
zajmuje przekonanie o etnicznej i kulturowej ciągłości procesu, któ-
ry prowadził wprost do współcześnie istniejących narodów. Jest to 
oczywiście interpretacja uproszczona i pozbawiona głębszej reflek-
sji teoretycznej nad problemem etniczności, który odgrywa kluczo-
wą rolę w badaniach antropologicznych (por. szersze omówienie w: 
Urbańczyk 2000a; 2000b).

Współczesna antropologia uznaje, że „etniczność jest zasad-
niczo polityczna, a  granice etniczne są, przynajmniej do pewnego 
stopnia, penetrowalne i  osmotyczne, istniejąc mimo przekraczają-
cych je interakcji i przepływu ludzi. Zatem kryteria przypisywania 
komuś i  podpisywania się pod etnicznością są zmienne” (Jenkins 
1997: 5). Etniczność okazała się bardzo różnorodna, wielowymia-
rowa, stopniowalna i  kontekstowa (Babiński 1998: 8). Tradycyjna 
koncepcja grupy etnicznej jako względnie izolowanej i stabilnej po-
pulacji, która jest obiektywnie wyróżniona przez wspólną kulturę, 
okazała się więc błędna.

Pierwszy podważył ją Max Weber (1922/1978), podkreślając de-
cydującą funkcję „przekonania” (belief) członków danej grupy o ich 
wspólnym pochodzeniu. To „subiektywistyczne” podejście rozwi-
nął Fredrik Barth (1969), który uznał kulturę nie za jakąś rzeczy-
wistość, modelującą codzienne życie, lecz za dynamiczny „produkt” 
kontaktów międzyludzkich – identyfikacja grupowa wynika z  jed-
noczesnego poczucia podobieństwa (wewnątrzgrupowego) i  od-
mienności (międzygrupowej). Przy tym identyfikacja etniczna może 
być zmienna sytuacyjnie i negocjowana, gdyż wynika z ciągłego po-
równywania „siebie” z „innymi”, a nie z biernego odzwierciedlania 
„obiektywnych” norm tradycji kulturowej (Jones 1997: 115).

Badania antropologiczne wskazują, że społeczności zamknię-
te i  homogenne są niezwykle rzadkie, a  większość zamieszkanych 
obszarów charakteryzuje wieloetniczność (Jenkins 1997: 50), gdyż 
„ideologie grupowe rzadko lub zgoła nigdy nie są podzielane przez 
wszystkich czy nawet przez większość członków zbiorowości” (Ba-
biński 1998: 25). Kryteria identyfikacji etnicznej nigdy nie były ab-
solutne. Opierały się bowiem na podobieństwach i różnicach, które 
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116 ROZDZIAŁ 4

były znaczące dla „kogoś”, kto za ich pomocą określał swoje usytu-
owanie wewnątrz- i międzygrupowe. Toteż „granice” dzielące gru-
py etniczne mogą się zmieniać w czasie i w przestrzeni, często w na-
stępstwie „strategicznych manipulacji identyfikacją”, związanych 
z realizacją celów gospodarczych i politycznych (Jones 1997: 110).

W  przypadku społeczności, które zamieszkały wyspy północ-
nego Atlantyku, można podnieść pewne wątpliwości odnośnie do 
radykalnych koncepcji współczesnej antropologii kulturowej, któ-
re sugerują wieloetniczność niemal wszystkich społeczeństw. In-
teresujące nas tereny są bowiem wyspami, czasem bardzo odległy-
mi od najbliższego zamieszkanego lądu. Musiało to w jakiś sposób 
determinować organizację i rozwój tamtejszych społeczeństw. Bar-
dzo małe (jak na Wyspach Owczych i na Grenlandii) lub małe (jak 
na Islandii) strefy nadające się do zamieszkania przez społeczności 
rolnicze, prowadzące osiadły tryb życia, zazwyczaj stymulują zróż-
nicowanie kulturowe, które jest skutkiem eskalacji samoidentyfika-
cji grup konkurujących o dostęp do rzadkich i/lub nierównomier-
nie rozłożonych zasobów. Etniczność jest bowiem zbiorową strategią 
egzekwowania różnych interesów – łącznie z gospodarczymi (Barth 
1969: 19 i n.), a „grupy etniczne często się specjalizują ekologicznie 
i gospodarczo” (Cashdan 2001: 980). Zatem brak wyraźnie zróżni-
cowanych nisz ekologicznych wstrzymuje społeczną potrzebę eks-
ponowania różnic międzygrupowych.

Różnorodność ekologiczna nie powinna być utożsamiana ze 
zróżnicowaniem produktywności różnych rejonów, które zazwy-
czaj prowadzi do społecznego rozwarstwienia, ale nie do etnicznego 
zróżnicowania społeczeństw osiadłych. „Ludzie [bowiem] reagują 
na ryzykowne środowiska (te, które są zmienne, ekstremalne i nie-
przewidywalne), poszerzając sieć więzi społecznych. W społeczeń-
stwach rozwiniętych politycznie ten sam efekt uśrednienia zróżnico-
wania zasobów w regionie osiąga się przez redystrybucję” (Cashdan 
2001: 974). A właśnie redystrybucja nadwyżek produkcyjnych cha-
rakteryzowała wczesnośredniowieczne organizacje wodzowskie 
Skandynawów4. Innym czynnikiem hamującym procesy różnico-

4 Por. szczegóły w podrozdz. Polityka i gospodarka okresu przedpaństwowego.

© C
op

yri
gh

t b
y W

yd
aw

nic
tw

o N
au

ko
we U

niw
ers

yte
tu 

Miko
łaj

a K
op

ern
ika



117KIM BYLI  OSADNICY?

wania etnicznego jest łatwość komunikacji (najlepiej wodnej) i do-
stęp do wydajnych środków transportu (duże łodzie/statki) (Cash-
dan 2001: 978). Oba czynniki obecne były na obszarze północnego 
Atlantyku.

Wszystko to sprawiło, że rozważane tu społeczności wyspiarskie 
nie tylko zachowały, ale wręcz zwiększyły jedność kulturową, two-
rząc ogromną, zuniformizowaną strefę organizacyjno-gospodarczo-
-językową. Jednak w tym rozdziale chciałbym się skupić nie na spo-
łecznie i  gospodarczo ustabilizowanych populacjach późniejszych 
faz średniowiecza, ale na osadnikach dopiero zasiedlających tere-
ny, na których nie było jeszcze trwałych układów władzy, tj. zanim 
porządek społeczny został zinstytucjonalizowany. Był to czas „gło-
du ziemi”, kiedy nie struktura społeczna, ale przestrzeń geograficzna 
była głównym polem współzawodnictwa. A „dzisiejsi antropolodzy 
niechętni są myśleniu o etniczności w kategoriach rozkładów geo-
graficznych” (Cashdan 2001: 968).

*

Dzisiaj niemal powszechnie jest akceptowana opinia, że, rozważa-
jąc okres wikiński w Skandynawii, powinniśmy wyobrazić sobie lo-
kalne społeczeństwo zorganizowane przez i wokół centrum władzy 
polityczno-gospodarczej, zarządzane przez przywódcę, który dyspo-
nował autorytetem przyznanym mu warunkowo przez jego zwolen-
ników5. Była to władza oparta przede wszystkim na osobistej cha-
ryzmie wodza, a podtrzymywana przez jego zdolność zapewnienia 
swoim ludziom dostatku. Podczas wybierania nowego wodza (po 
śmierci lub obaleniu poprzedniego przywódcy) brano pod uwagę 
„szlachetne” korzenie rodowe, utrwalone w ustnej tradycji. Decydo-
wało jednak przede wszystkim jego szczęście w wygrywaniu wojen, 
w rozstrzyganiu na swoją korzyść wszelkich sporów, w wyprawach 
zamorskich dostarczających różnych dóbr i niewolników, w handlo-

5 Ograniczę się do wspomnienia tu tylko pionierskiej pracy Knuta Odnera z 1973 r., 
w której podjął próbę odniesienia tych koncepcji teoretycznych do informacji histo-
rycznych, dostępnych w sagach, i do danych archeologicznych ze Skandynawii.

© C
op

yri
gh

t b
y W

yd
aw

nic
tw

o N
au

ko
we U

niw
ers

yte
tu 

Miko
łaj

a K
op

ern
ika



118 ROZDZIAŁ 4

waniu i uprawianiu ziemi oraz w kontaktach z sąsiadami i z boga-
mi. Niezbędną cechą takiego przywódcy była też szczodrość. Takie 
przymioty zapewniały bowiem pomyślność ludziom, którzy powie-
rzali swe losy obdarzonemu zaufaniem liderowi. I to właśnie ocena 
jego osiągnięć w zaspokajaniu oczekiwań tych „wyborców” decydo-
wała o zachowaniu uprzywilejowanej pozycji społecznej.

Dlatego właśnie nie mógł on gromadzić osobistego majątku. 
Wręcz przeciwnie – musiał wydawać swoje zasoby, aby podtrzy-
mać zadowolenie swych zwolenników. Jego kariera polityczna zale-
żała przecież od ich poparcia, tak jak ich pomyślność zależała od 
jego zdolności i szczodrości. Był więc „bogaty” nie tym, co zgroma-
dził i zatrzymał dla siebie, lecz tym, co rozdał innym. Nie inwesto-
wał zdobytych środków w dalsze powiększanie swego majątku, lecz 
w swoich „wyborców”.

Niewielkie (terytorialnie i  demograficznie) organizacje wo-
dzowskie ulegały łatwej destabilizacji, kiedy ich przywódców opusz-
czało szczęście. Przegrana bitwa, złe zbiory czy nieodpowiednie 
zachowanie mogły spowodować zakwestionowanie zdolności przy-
wódczych aktualnego lidera przez któregoś z zawsze obecnych kon-
kurentów, który mógł przeciągnąć na swoją stronę rozczarowanych 
ludzi, obiecując im większe korzyści po wybraniu właśnie jego na 
najwyższe stanowisko. Było to więc przywództwo warunkowe – za-
leżne od oportunistycznego szacowania spodziewanych korzyści. 
Taki mechanizm społecznej kontroli nad przywódcami polityczny-
mi czynił organizacje wodzowskie wrażliwymi na sytuacje kryzyso-
we, częste w warunkach ostrego współzawodnictwa między sąsiadu-
jącymi ze sobą wodzami i kandydatami na wodzów, konkurującymi 
o sławę wojenną, o nadające się do redystrybucji dobra i o zdoby-
cie opinii szczodrego. Im bardziej jeden z nich starał się zadowolić 
swoich zwolenników, tym bardziej prowokował do działania swo-
ich przeciwników i konkurentów do władzy. Jako że większość Skan-
dynawii nie ma bogatych zasobów naturalnych, to ta spirala współ-
zawodnictwa prowadziła do sytuacji, kiedy łupienie obcych krajów 
i prowadzenie dalekich wypraw handlowych stało się jedynym spo-
sobem pozostania w tej bezkompromisowej grze o władzę, w której 
zawsze było więcej przegranych niż zwycięzców.
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119KIM BYLI  OSADNICY?

Jednak eksploatowanie odległych krain, ułatwione przez wpro-
wadzenie skutecznego napędu żaglowego, bynajmniej nie pomaga-
ło ostatecznie rozstrzygnąć współzawodnictwa politycznego. Nie 
było bowiem przecież żadnej obiektywnej miary dobrobytu podle-
głej wodzowi społeczności; nie było poziomu pomyślności, którego 
osiągnięcie pozwalało przywódcy spać spokojnie. Głównym kryte-
rium oceny jego zdolności przywódczych było bowiem porównanie 
warunków, jakie zapewniał, z tym, co oferowali jego konkurenci. Są-
siadujący ze sobą wodzowie musieli więc pilnie śledzić zmieniającą 
się wciąż sytuację, aby utrzymać swoich ludzi na poziomie zadowo-
lenia materialnego, „wystarczającym” do zapewnienia sobie ich po-
parcia we współzawodnictwie z rywalami.

Taka sytuacja potencjalnej nierównowagi struktury władzy stwa-
rzała mechanizm niekończącej się spirali rywalizacji, w której suk-
ces odniesiony podczas wyprawy piracko-handlowej zmuszał kon-
kurentów do podjęcia własnych wypraw, które musiały przynieść 
przynajmniej tyle samo zysku i sławy. Im więcej dóbr przywożono 
zza morza i  redystrybuowano, tym bardziej rósł poziom współza-
wodnictwa w zapewnianiu „wyborcom” dobrobytu. To ten mecha-
nizm polityczno-gospodarczy był zapewne główną siłą napędzają-
cą nagłą aktywność skandynawskich wikingów, którzy potrzebowali 
wciąż nowych środków koniecznych do podtrzymania organizacji 
wodzowskich.

Nieuniknionym skutkiem tego współzawodnictwa było wyła-
nianie się na scenie geopolitycznej przywódców, którzy mieli „wię-
cej szczęścia”. Całkiem naturalnie dążyli oni do powiększania zakre-
su swej dominacji kosztem „mniej szczęśliwych” konkurentów i do 
konsolidowania swojej władzy kosztem „demokracji”. Ci, którzy nie 
mogli sprostać rosnącym kosztom współzawodnictwa, musieli albo 
podporządkować się silniejszemu sąsiadowi, albo poszukać „szczę-
ścia” gdzie indziej, tj. wyemigrować w celu odbudowy swej pozycji 
„gdzie indziej”. Jeżeli taki przegrany zachował wciąż zdolność prze-
konania jakiejś grupy do dalszego wspierania jego przywódczych 
ambicji, to wyruszał z tymi najwierniejszymi spośród swych zwolen-
ników w poszukiwaniu miejsca, gdzie mógłby swoją pozycję utrzy-
mać i odbudować zachwiany autorytet. Najważniejszą (?) zaletą ta-
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120 ROZDZIAŁ 4

kiego nowego miejsca był dostatek ziemi rolniczej, którą można by 
rozdzielić wśród imigrantów. To ona właśnie przyciągała osadników, 
którzy zasiedlili Islandię i Grenlandię.

Z upływem czasu, kiedy wyprawy wikińskie okazywały się co-
raz bardziej niebezpieczne i przynosiły coraz mniej natychmiasto-
wych zysków, kontrola nad ziemią rolniczą stawała się coraz waż-
niejsza. Rolnictwo bowiem zapewniało regularne zyski w  postaci 
nadwyżek produkcyjnych – może niewielkich, ale przewidywalnych. 
I to właśnie ta pewność dochodów stała się najważniejsza dla orga-
nizacji hierarchicznych, wymagających stałego finansowania swoje-
go istnienia. Toteż kontrola nad najlepszymi ziemiami ornymi i pa-
stewnymi stawała się coraz ważniejsza jako czynnik bezpieczeństwa 
w grze o władzę. Nadwyżki rolnicze nie dostarczały wprawdzie dóbr 
równie atrakcyjnych jak te zdobywane w  trakcie wypraw łupież-
czych, ale pozwalały wprowadzić jakiś element planowania do stra-
tegii redystrybucyjnej, w której dużą rolę odgrywało urządzanie wy-
stawnych uczt.

Takie były zapewne okoliczności społeczno-polityczne koloni-
zacji wysp północnoatlantyckich, uzasadnianej w  sagach terrorem 
narzuconym przez Haralda Pięknowłosego. Opisani w nich „pecho-
wi” wodzowie raczej podejmowali ryzyko znalezienia nowych te-
renów do realizacji swoich ambicji przywódczych, niż podporząd-
kowywali się ekspandującej organizacji terytorialnej Haralda, który 
kładł zręby pod budowę królestwa Norwegii.

Na obszarach pozostających poza kontrolą norweskich królów-
-wojowników widzimy lokalnych wodzów zamieszkujących najlep-
sze ziemie. Ci wodzowie byli bowiem na co dzień rolnikami (Saga 
o Egilu: 29), którzy tylko okresowo angażowali się w wyprawy wo-
jenne i/lub handlowe. Swoją pozycję podtrzymywali przez redy-
strybucję ograniczoną już głównie do godnych zapamiętania uczt 
wyprawianych z  nadwyżek, których dostarczały im własne gospo-
darstwa i przekazywanych do ich dyspozycji przez ich zwolenników.

Ważną rolę w definiowaniu statusu społecznego odgrywało po-
siadanie statków przystosowanych do żeglugi pełnomorskiej. Czyn-
nikiem jednoczącym lokalną społeczność wokół osoby przywódcy 
była też jego rola w sprawowaniu obrzędów religijnych. To „odde-
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121KIM BYLI  OSADNICY?

legowanie” go do kontaktów z siłami nadnaturalnymi miało jednak 
też swoje wady. Obciążało bowiem wodza odpowiedzialnością za 
skuteczność tych kontaktów. Wszystko więc, co można było uznać 
za utratę poparcia bogów, osłabiało zatem osobistą pozycję wodza. 
Wykorzystywanie atutu legitymizowania władzy politycznej przez 
związki ze sferą sakralną wydaje się towarzyszyć tendencji do stabi-
lizowania struktury władzy przez zwrócenie się ku eksploatacji zie-
mi, zamiast liczenia na coraz bardziej nieprzewidywalne zyski z na-
jazdów. Te dwa elementy umożliwiły skoncentrowanie i utrzymanie 
władzy w rękach niewielu wiodących rodów.

*

Mając takie narzędzie interpretacji teoretycznej, zanalizujmy spo-
łeczno-gospodarcze i  polityczne aspekty procesu zasiedlenia, od-
nosząc się do dostępnych historycznych i archeologicznych źródeł 
informacji, które umożliwią rozważania etniczne. Z oczywistych po-
wodów, tzn. lepszej jakości informacji i większej ilości danych, więk-
szość poniższych rozważań będzie dotyczyć Islandii, która zresztą 
była największą z  północnoatlantyckich kolonii. Sądzę jednak, że 
wiele tych obserwacji ma wartość ponadlokalną i można je odnieść 
także do innych wysp regionu.

Zasiedlenie wysp północnego Atlantyku, odkrytych w ostatnich 
stuleciach I  tysiąclecia n.e., było skomplikowanym procesem, któ-
ry przebiegał w szczególnej sytuacji. W ciągu X w. Skandynawia i re-
gion okołobałtycki podlegały szybkim i często radykalnym zmianom 
politycznym, ideologicznym i gospodarczym6. Tradycyjną, zdecen-
tralizowaną i  dynamiczną strukturę władzy zastępowały organiza-
cje oparte na dominacji dynastii „królewskich”, które deklarowały 
swoją zwierzchność nad coraz większymi terytoriami. Tolerancyj-
ne, nieustabilizowane religie politeistyczne, zakorzenione w  lokal-
nych tradycjach, ustępowały miejsca chrześcijaństwu, które wpro-
wadzało mentalność misyjną i promowało ściśle zhierarchizowaną 
strukturę społeczeństw, organizowanych wokół i  przez najwyższe 

6 Por. szczegóły w rozdz. Kolonizacja wysp północnego Atlantyku.
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122 ROZDZIAŁ 4

centrum władzy politycznej, wspieranej przez instytucje kościelne. 
Samowystarczalna gospodarka dostarczająca niewyspecjalizowa-
nych produktów, ewentualnie wymienianych na lokalnych rynkach, 
stymulowana była w kierunku zwiększenia efektywności w celu uzy-
skania możliwych do politycznego skonsumowania nadwyżek i to-
warów „eksportowych”. Przestrzeń geograficzna poddana wcześniej 
kolektywnej kontroli, wyrażanej przez pretensje gospodarcze lokal-
nych ośrodków władzy, ulegała ekstensywnej reorganizacji w proce-
sie kształtowania się terytoriów podległych kontroli polityczno-mili-
tarnej i oddzielanych od siebie coraz trwalszymi granicami.

Te przemiany obejmowały też dobrowolne i wymuszane migra-
cje – zarówno całych populacji, jak i pojedynczych rodzin i poszcze-
gólnych osób. W przeciwieństwie do okresu wędrówek ludów prze-
mieszczenia te dotyczyły głównie stref pogranicznych i obejmowały 
stosunkowo małe odległości. Spowodowane były przede wszystkim 
niestabilnością sytuacji geopolitycznej i  dążeniem różnych ośrod-
ków władzy do podporządkowania sobie jak największych mas lud-
ności produkcyjnej. Nas interesują tu jednak tylko długodystansowe 
podróże morskie. Były one stymulowane przez wspomniane zmiany 
społeczno-polityczne, a umożliwiane przez rozwój środków trans-
portu wodnego i rozszerzanie się wiedzy nawigacyjnej.

Nie było władzy, która byłaby w  stanie kontrolować migracje 
transoceaniczne. Jedynym istotnym ograniczeniem była osobista de-
terminacja, dostęp do odpowiednich statków i  jakaś wiedza o celu 
przedsiębranej ekspedycji. Nie było żadnych mechanizmów selekcji 
ze względu na reprezentowane tradycje kulturowe, wyznawaną wia-
rę, język czy preferencje polityczne. Tak więc niemal „każdy” mógł 
podjąć ryzyko takiej wyprawy, której ostateczny sukces był trudny 
do przewidzenia.

Te uwarunkowania – natury raczej techniczno-organizacyjnej 
niż społecznej czy etnicznej – faworyzowały oczywiście Skandyna-
wów, którzy wkroczyli w okres wikiński dysponując potrzebną wie-
dzą, technologią szkutniczą i  doświadczeniem podróżniczym. Nic 
dziwnego więc, że to oni zdominowali heroiczny okres kolonizo-
wania terenów położonych coraz dalej na zachód od Europy. Od-
krycie każdej kolejnej wyspy oferującej warunki życia podobne do 
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tych znanych z zachodniej Skandynawii, otwierało nowe możliwo-
ści przed tymi, którzy chcieli skorzystać z  nadarzającej się okazji, 
aby odmienić swoje życie. O ile Wyspy Owcze mogły „ugościć” dość 
małą populację, o tyle na Islandii mogło znaleźć nową ojczyznę kil-
kadziesiąt tysięcy ludzi.

Informacje o  jej odkryciu na pewno szybko obiegły wybrzeża 
regularnie odwiedzane przez wikińskich kupców i  piratów. „Mó-
wiono, że warunki na tej nowej ziemi są doskonałe” (Saga o  Egi-
lu: 23); „zgodnie z  tym, co powiadają, jest tam dużo ziemi i gleba 
jest dobra [...] tam można bez kupowania wziąć w posiadanie zie-
mię i obrać sobie odpowiednie miejsce na osiedle” (Saga o Egilu: 25). 
Wyspa stała się więc konkretnym celem dla tych, którzy gotowi byli 
ponieść konieczne ryzyko. „Każdy”, kto był wystarczająco energicz-
ny, mógł włączyć się do tej „gorączki ziemi”, bez względu na swoje 
korzenie etniczne. Liczyło się bowiem nie pochodzenie danej osoby, 
lecz jej zdolności adaptacyjne do pionierskich warunków życia. Bar-
dzo ważna była też zdolność do współpracy grupowej i umiejętność 
akceptacji reguł niezbędnych do utrzymania porządku społecznego. 
W samowystarczalnej gospodarce rolniczej nie ma bowiem miejsca 
na wolne konkurowanie o dostęp do niezbędnych zasobów, eksplo-
atowanych w ramach strategii „odłożonego zysku”. Dostęp do ziemi 
i wody musi być dokładnie regulowany przez system akceptowanych 
społecznie zasad, których ustanowienie miało kluczowe znaczenie 
dla pokojowego trwania wyspiarskich społeczności.

Ustalenie i egzekwowanie takich zasad jest tym łatwiejsze i sku-
teczniejsze, im bardziej rozwinięta i lepiej zorganizowana jest dana 
społeczność. Rozwój instytucji społecznych zaś zależy m.in. od licz-
by zaangażowanych w nich uczestników. „Wystarczająca” liczba lu-
dzi była szczególnie ważna dla funkcjonowania zhierarchizowanych 
społeczeństw wczesnośredniowiecznej Europy. Nie mogło bowiem 
istnieć przywództwo bez niezbędnego poparcia, zależnego wszak od 
liczby zwolenników. Zatem ci, którzy na niezamieszkanych terenach 
dążyli do zajęcia dominujących pozycji społecznych, musieli zorga-
nizować sobie poparcie społeczne przez zachęcenie, przekonanie lub 
zmuszenie jak największej liczby ludzi do osiedlenia się na kontrolo-
wanych przez siebie terenach.
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„Kolonizacja była procesem wysoce zorganizowanym, podczas 
którego dominujące osoby zastrzegały sobie prawa do dużych ob-
szarów i  potem systematycznie je zasiedlały” (Vésteinsson 2000b: 
168). Księga zasiedlenia (Landnámabók) zawiera wzmianki infor-
mujące o  stosowaniu różnych strategii zwiększania potencjału de-
mograficznego rejonów opanowanych wcześniej przez rody dążące 
do zwiększenia zakresu swej władzy. Pretendujący do przywództwa 
inicjowali dobrze zorganizowane „konwoje” (Sturlubók7: rozdz. 113, 
211, 214), aby sprawnie zaludnić swoje domeny. Czasem dokonywali 
wcześniejszego zajęcia ziemi dla spodziewanych później przybyszów 
(Sturlubók: 184, 274). W przypadku przybycia krewnych i przyjaciół 
często im „darowali ziemię” (Sturlubók: 280), tak jak Haeing z Sagi 
o  Egilu (rozdz. 23), który „darował ziemię wielu ludziom z  załogi 
statku, innym sprzedał po bardzo niskiej cenie” (por. też Saga o Egi-
lu: rozdz. 29, 30, 39, 82). Zachęcali też obcych do osiedlenia się na 
swoich terenach (Sturlubók: 30).

Takie działania były częścią współzawodnictwa o  władzę, któ-
re trwało od samego początku kolonizacji. W tej grze uczestniczyły 
ambitne i charyzmatyczne osoby, stające przed wyzwaniem sytuacji, 
która oferowała im obiecujące perspektywy, ale też stawiała je w ob-
liczu ograniczeń demograficznych. Mogło to spowodować nawet ja-
kąś rekrutację osadników spośród mieszkańców wybrzeży północ-
no-zachodniej Europy, a nawet przekupywanie i przymuszanie ludzi 
(niewolnych i członków służby) do przesiedlenia się na Islandię.

Zatem zarówno uwarunkowania polityczne, jak i  dynamizm 
społeczeństw, podlegających wielopłaszczyznowej transformacji, 
przyczyniły się do zasiedlenia wysp północnego Atlantyku osadni-
kami wywodzącymi się z różnych środowisk kulturowo-etnicznych. 
Nie stanowiło to przeszkody w zorganizowaniu dobrze funkcjonu-
jącego społeczeństwa, gdyż ludzie wczesnego średniowiecza byli za-
pewne kulturowo bardziej otwarci od nas. Nie żyli przecież w mo-
nopolizujących wszystkie sfery władzy państwach, które narzucały 
jednolite normy zachowania, podkreślając odmienność od sąsia-
dów. Przyzwyczajeni byli do częstych zmian sytuacji geopolitycznej, 

7 Sturlubók to najpełniejsza z zachowanych wersji Księgi zasiedlenia.
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których skutkiem był dynamizm kulturowy, religijny, gospodarczy, 
a nawet językowy – szczególnie w strefach pogranicznych.

Nie ma powodu, aby twierdzić, że ludzie zasiedlający bezlud-
ne wcześniej wyspy wykazywali mniej elastyczności kulturowej we 
wczesnych fazach akcji kolonizacyjnej. Tym bardziej, że na zasie-
dlanych terenach nie było przecież żadnej władzy centralnej ani po-
wszechnie akceptowanych instytucji zdolnych narzucić normy ży-
cia zbiorowego i zachowań indywidualnych. Decydujący głos mieli 
ci, którzy jako pierwsi objęli w  posiadanie poszczególne enklawy, 
zaludniając je wszystkimi (?) chętnymi do podjęcia trudu rolniczej 
eksploatacji dziewiczych terenów. W tej fazie nie liczyło się pocho-
dzenie tych przybyszów, ani ich bagaż kulturowy, lecz ich zdolność 
zaakceptowania warunków zwierzchnictwa lokalnego przywódcy.

Nie można zatem stwierdzić, że faza kolonizacyjna była po pro-
stu okresem bezkonfliktowego przenoszenia na nowe tereny całości 
zachodnioskandynawskich doświadczeń w eksploatacji środowiska 
północnoatlantyckiego. Nie można też jednak zaprzeczyć, że to wła-
śnie Skandynawowie odegrali decydującą rolę organizacyjną i z cza-
sem wszystkim (?) narzucili swoje preferencje społeczno-gospodar-
cze. Spośród 435 wymienionych z imienia imigrantów tylko ok. 130 
można przypisać pochodzenie z zachodniej Skandynawii (Rafnsson 
1974: 222), w której zgodnie z realiami politycznymi przełomu ty-
siącleci, wyróżniano Norwegię na południu, a na północy niezależ-
ny od władzy królewskiej Halogaland.

Źródła wymieniają też przybyszów z  innych rejonów Skandy-
nawii – z Danii, Szwecji i nawet z Gotlandii. Wyróżniającą się gru-
pę (prawie 50 imiennie wymienionych osób) stanowili przybysze 
z Wysp Brytyjskich – głównie z Irlandii, ale też z Hebrydów i Orka-
dów. Część z nich stanowili osiadli tam wcześniej Skandynawowie, 
których wiadomość o odkryciu nowych lądów skłoniła do podjęcia 
ponownie wypraw przesiedleńczych.

Źródła pisane nie pozostawiają wątpliwości, że wielu przyby-
szów nie miało skandynawskiego pochodzenia. Znaczącą grupę 
stanowili przedstawiciele ludności celtyckiej (iroszkockiej). Domi-
nowały wśród nich celtyckie żony i dzieci z mieszanych małżeństw 
Skandynawów osiadłych wcześniej w  Irlandii i  na wyspach szkoc-
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126 ROZDZIAŁ 4

kich. W wielu wypadkach celtyckie korzenie możemy wywniosko-
wać tylko z imion zachowanych w spisanej w sagach pamięci. Statki 
płynące z Wysp Brytyjskich wiozły też ze sobą na pewno niewolni-
ków wywodzących się spośród tamtejszej ludności autochtonicznej. 
Wątki celtyckie w źródłach dokumentujących fazę kolonizacji Islan-
dii prześledził niedawno Herman Pálsson (1996). Niemetryczne ce-
chy czaszek Islandczyków znajdują najbliższe odpowiedniki na He-
brydach i Orkadach (Berry 1974). Również grupy krwi wskazują na 
Irlandczyków i  Szkotów (Bjarnason i  in. 1973). Związki z  Wyspa-
mi Brytyjskimi jednoznacznie sugerują też wyniki najnowszych ba-
dań nad genotypem Islandczyków. To stamtąd właśnie wywodzi się 
wzorzec dominującej na wyspie struktury mitochondrialnego DNA. 
„Patriotyczni” zwolennicy tradycyjnej wizji o  skandynawskiej do-
minacji procesu zasiedlenia tłumaczą takie wyniki badań współcze-
snych Islandczyków modyfikacjami puli genetycznej przez powta-
rzające się epidemie (Ađalsteinsson 1985).

Mniej oczywiste, ale możliwe do uchwycenia są wskazówki su-
gerujące pewien udział w akcji kolonizacyjnej mieszkańców skandy-
nawskiej północy i interioru górskiego, czyli Samów (Lapończyków). 
Są to wątki trudne do wyśledzenia, gdyż obecność, podejrzewanych 
zawsze o uprawianie czarów, pogańskich koczowników wśród rolni-
czo-rybackiej ludności wyspy nie była zapewne tytułem do chwały. 
Tym bardziej trzeba podziwiać detektywistyczne zdolności Herma-
na Pálssona (1997), który podjął próbę takiej analizy źródeł.

Próby zidentyfikowania innych grup etnicznych są jeszcze trud-
niejsze. O pochodzenie zachodniofrankijskie lub saskie możemy za-
sadnie podejrzewać właścicieli takich imion, jak: Svavarr, tj. „Szwabski 
wojownik” (Sturlubók: 4), Viligisl (Hauksbók8:16), Saxi (Sturlubók: 76), 
Thjodrek, czyli Teodoryk (Sturlubók: 302) i Vilbald (Sturlubók: 324). 
Tylko jedno (?) wiarygodne źródło bezpośrednio wskazuje „nie-
mieckie” pochodzenie jednego z  bohaterów wypraw kolonizacyj-
nych. To Tyrkir, czyli „Turek” lub „Południowiec”, który przez dłu-
gi czas należał do bliskich pomocników odkrywcy Grenlandii Erika 
Thorvaldssona Rudego. Jego syn Leif Eiriksson Szczęściarz nazywał 

8 Jest to inna wersja Księgi zasiedlenia.
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127KIM BYLI  OSADNICY?

nawet Tyrkira „ojczymem” i zabrał go ze sobą na wyprawę osiedleń-
czą do Winlandii. Tam Tyrkir, zestresowany jakimś wydarzeniem, 
zaczął nawet mówić po „niemiecku”, powodując tym konsterna-
cję wśród swoich towarzyszy (Granlendiga saga: 4). Ta ciekawa 
wzmianka pokazuje, jak ostrożnie trzeba podchodzić do imion, 
które wcale nie muszą wskazywać pochodzenia etnicznego ich 
właścicieli.

Czasem możemy domyślać się nieskandynawskiego pochodze-
nia kogoś wymienionego z  imienia, ale identyfikacja jego korzeni 
etnicznych jest niemożliwa. Dobrym przykładem jest wspomnia-
ny już Natfarrir (= Nocny Podróżnik), który przypłynął na Islandię 
z  pierwszym rekonesansem prowadzonym przez Garđara Svavar-
sona (Sturlubók: 4). Wskutek nieszczęśliwego zbiegu okoliczno-
ści Natfarrir został pierwszym stałym mieszkańcem Islandii, pozo-
stawionym na wyspie z dwiema bezimiennymi osobami. Jego dalsze 
dzieje wskazują, że nie mógł być Skandynawem, gdyż nie wiedział, 
jak należy zastrzec swoje prawo do ziemi, którą objął w posiadanie. 
Ta ignorancja kosztowała go utratę gospodarstwa i wygnanie na gor-
szą ziemię (Sturlubók: 247). Wrócę jeszcze do tej ciekawej historii 
w dalszych rozważaniach.

Można oczywiście dyskutować kwestię wiarygodności obu tych 
wzmianek, ale w tym miejscu nie chodzi mi o precyzję sformułowań 
wczesnośredniowiecznych autorów. Ważniejszy jest generalny wnio-
sek, że grupy osadników zasiedlających wyspy północnego Atlan-
tyku były etnicznie „otwarte”, akceptując (dobrowolną lub przymu-
sową) obecność osób o  odmiennym pochodzeniu. Wielu badaczy 
skłania się dzisiaj ku opinii, że „to nowe społeczeństwo było kultu-
rowo zróżnicowanym amalgamatem, składającym się z kobiet i męż-
czyzn pochodzących z Norwegii, Danii, Szwecji, regionów Lapoń-
skich, Szkocji i Irlandii” (H. Ólafsson 2000: 145).

Nawet ci „obcy”, którzy stanowili zdecydowaną mniejszość 
w  zdominowanym przez Skandynawów społeczeństwie, mogli być 
jego pełnoprawnymi członkami, jeżeli uznali podstawowe regu-
ły współdziałania. „W  wielu wypadkach ludzie musieli zaakcepto-
wać zupełnie nowe zasady, różniące się całkowicie od tych, które 
znali w  swoich poprzednich ojczyznach” (H. Ólafsson 2000: 145). 
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128 ROZDZIAŁ 4

Względną łatwość inkorporacji obcych potwierdza jeszcze jedno 
zdarzenie z  dziejów nieudanych prób skolonizowania Winlandii. 
W Granlendiga saga jest bowiem wzmianka o dwóch chłopcach in-
diańskich (?), których Grenlandczycy schwytali i zabrali ze sobą, aby 
ich potem ochrzcić i włączyć do swojej społeczności.

Także archeologia może się przyczynić do badań nad pochodze-
niem wczesnych „Islandczyków”. Ten kierunek badań wymaga dal-
szego rozwoju studiów porównawczych, ale oferuje pewną nadzie-
ję na osiągnięcie postępu w interpretacjach etnicznych. Na Islandii 
nie odkryto, niestety, zbyt wielu grobów z fazy zasiedlenia (Eldjárn, 
A. Friđriksson 2000). Pierwszy konserwator archeologiczny Islandii 
Krystian Eldjárn poświęcił całe życie na badanie pochówków z okre-
su pogańskiego, chcąc ustalić pochodzenie osadników. Potwierdził 
sugerowane przez źródła pisane koneksje norweskie, ale dostrzegł 
też związki z terenami dzisiejszej Szwecji i z Wyspami Brytyjskimi. 
Jednak brak cmentarzysk z licznymi i bogato wyposażonymi groba-
mi nie rokuje większej nadziei na wychwycenie wyraźnych mniej-
szości etnicznych, które powinny być „widoczne” w zróżnicowaniu 
obrządku pogrzebowego.

Pewną nadzieję oferuje natomiast 18 nietypowych domów pół-
ziemiankowych odkrytych w  różnych rejonach wyspy9. Wszyst-
kie datowane są na okres wikiński i reprezentują typ budownictwa 
w  niczym nieprzypominającego tradycyjnych konstrukcji skandy-
nawskich10. Są to małe, kwadratowe lub prostokątne półziemianki, 
z kamiennymi piecami w narożnikach, ze słupami wkopanymi przy 
ścianach i bez widocznego wejścia. Charakterystyczna jest ich po-
zycja w lokalnych sekwencjach osadnictwa. W każdym z przypad-
ków, w których można było uchwycić relacje stratygraficzne pomię-
dzy różnymi budynkami, to właśnie owe półziemianki reprezentują 
najstarszą fazę – najczęściej datowaną na X w.

Już w 1998 r. na Kongresie Archeologii Nordyckiej w Umea za-
proponowałem, aby uznać te obiekty za materialne ślady obecno-
ści Słowian, wśród których taka tradycja architektoniczna była 

9 Por. podrozdz. Zagadka prostokątnych półziemianek.
10 Por. podrozdz. Północnoatlantycka tradycja budowlana.
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129KIM BYLI  OSADNICY?

powszechna w początkowych fazach wczesnego średniowiecza. Pro-
ponowane dotąd wyjaśnienia ich odmienności konstrukcyjnej od-
miennością ich funkcji (tymczasowe schronienia, warsztaty tkackie, 
łaźnie parowe, magazyny nabiału) są mało przekonujące. Trudno też 
przypuszczać, że zostały zbudowane przez ludzi, którzy tylko zaob-
serwowali takie domy wśród Słowian11 i z jakichś powodów skopio-
wali je na Islandii.

Nie sugeruję oczywiście, aby uznać je za dowód jakiejś słowiań-
skiej „inwazji”. Można je natomiast potraktować jako ważną wska-
zówkę udziału pewnej grupy Słowian w  procesie kolonizowania 
Islandii. Bezpośrednie kontakty z terenami położonymi wokół połu-
dniowego Bałtyku poświadczają znaleziska charakterystycznej czar-
nej ceramiki, wykonanej na kole wolnoobrotowym, a nazywanej po-
wszechnie „bałtycką” lub „słowiańską” (por. wszechstronną analizę 
w: Roslund 2001). Czternaście fragmentów takiej ceramiki znale-
ziono na podłodze domu odkrytego w  islandzkim Viđey (Sveinb- 
jarnardóttir 1996: 95, fig. 3.1). Można więc z dużym prawdopodo-
bieństwem uznać, że wraz z  Iro-Szkotami, „Niemcami”, Samami 
i  może innymi grupami etnicznymi, jacyś Słowianie przybyli na 
wyspę, gdzie przydzielono im samodzielne gospodarstwa, które za-
budowali zgodnie ze swą własną tradycją kulturową. Dopiero po do-
gęszczeniu ekumeny, kiedy pojawiła się konieczność uporządkowa-
nia relacji społecznych, wszyscy „obcy” zaakceptowali dominujący 
skandynawski wzorzec życia, wyrażający się też w specyficznym bu-
downictwie.

*

Z powyższej analizy wynika, że nie powinniśmy jedności kulturo-
wej średniowiecznej (i późniejszej) Islandii ekstrapolować wstecz do 
okresu wikińskiego, kiedy lokalna kultura dopiero nabierała kształ-
tu w drodze wyborów dokonywanych przez ludzi, którzy postano-
wili osiedlić się na tej odległej „placówce” cywilizacji europejskiej. 

11 Zagłębione domy Słowian są wyraźnie inne od półziemianek przypisywanych 
ludom germańskim.

© C
op

yri
gh

t b
y W

yd
aw

nic
tw

o N
au

ko
we U

niw
ers

yte
tu 

Miko
łaj

a K
op

ern
ika



130 ROZDZIAŁ 4

Ważne jest bowiem, aby nie mylić demograficznej ciągłości konkret-
nej populacji z etniczną jednorodnością, która miała leżeć u jej po-
czątków (Shennan 1989: 19). Etniczność jest bowiem historycznie 
zmienna. Zrozumienie uwarunkowań historycznych wymaga za-
wsze zrozumienia jak i kiedy etniczność mogła być manifestowana 
lub determinowana. Mówienie o etniczności w sensie indywidual-
nym ma sens tylko wtedy, kiedy etniczność jest zbiorowo rozpozna-
walna i wyrażana w kulturowo specyficznych praktykach, które pod-
legają zmianom (Jenkins 1997: 53).

Nie możemy przenosić naszych współczesnych koncepcji pań-
stwa narodowego w odległą przeszłość, kiedy taka idea nie miała za-
stosowania. Byłby to całkowicie nieadekwatny sposób podejścia do 
badań nad okresem wikińskim. W Europie końca I tysiąclecia n.e. 
nie było przecież narodów. Tak jak nie było Norwegów, Duńczyków 
i Szwedów, tak nie było też Niemców, Polaków, Włochów czy Hisz-
panów, ani też Islandczyków, którzy dopiero w pełnym średniowie-
czu osiągnęli fazę państwa narodowego w procesie unifikacji, przy-
spieszonym przez wpływ szczególnych warunków geograficznych. 
Istniały natomiast zakorzenione lokalnie społeczności, charaktery-
zujące się dynamizmem organizacji wewnętrznej i stosunków mię-
dzygrupowych. Dopiero umocnienie się monopolistycznych cen-
trów władzy politycznej, zdolnej wyegzekwować efektywną kontrolę 
nad stabilnymi terytoriami, umożliwiło narzucanie jednorodnych 
wzorców kulturowych podtrzymywanych w  warunkach względnej 
izolacji, zapewnianej przez narzucane i  utrzymywane siłą granice 
państwowe.©
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rozdział 5
Architektura darniowa

Chłodny i wilgotny klimat rejonu północnego Atlantyku determinu-
je cechy środowiska naturalnego, pozbawionego dużych połaci leś- 
nych, ale obfitującego w  obszary wysokich torfów. Takie warunki 
stwarzają konkretne problemy, kiedy rozwój społeczno-gospodarczy 
osiągnie poziom wymagający zorganizowania stałych osad. Długo-
trwałe przebywanie w jednym miejscu skłania bowiem do wznosze-
nia trwałych konstrukcji mieszkalnych, których budowa uzależ-
niona jest od dostępu do odpowiedniego budulca. Na rozważanym 
obszarze nie ma tych najbardziej popularnych na świecie materia-
łów budowlanych, tj. gliny i wysokiej jakości drewna. Łatwo dostęp-
ny kamień nie zapewniał zaś niezbędnej w strefie chłodnego klima-
tu izolacji termicznej.

Północnoatlantycka tradycja budowlana

Problem ten rozwiązano w sposób zadziwiająco prosty. Wykorzysta-
no bowiem do wznoszenia ścian wszędzie dostępną darń, która stała 
się podstawowym materiałem budowlanym na wszystkich wyspach 
północnego Atlantyku zasiedlonych w  okresie wikińskim. Liczne 
podmokłe łąki mogą dostarczyć dowolnej ilości tego budulca. Spo-
wolnione w  chłodnym klimacie procesy rozkładu substancji orga-
nicznych „czynią z darni bardzo trwały i wygodny materiał budow-
lany” (Bruun1908: 42). W takich warunkach darń może mieć nawet 
30 cm grubości. Jest powszechnie dostępna, łatwa do formowania 
w dowolne kształty i stosunkowo trwała. Najlepszej jakości budulca 
dostarczają na wpół wyschnięte mokradła, porośnięte głównie przez 
turzycę (Carex Goodenoughi) i mające małą domieszkę piasku (Gests- 
son 1982: 163). W szczególnie sprzyjających warunkach można też 
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132 ROZDZIAŁ 5

było wykorzystywać do budowy warstwę poddarniową (Ágústsson 
1974: 527).

Interesujące nas tu konstrukcje pojawiły się najwcześniej na ob-
szarze dzisiejszej Danii i  w  rejonie południowo-zachodniego wy-
brzeża Norwegii, gdzie ekstensywna gospodarka rolnicza wcześnie 
doprowadziła do zaniku dostarczających drewna budowlanego la-
sów (Roussell 1953: 109).

Trzecim obszarem wczesnego pojawienia się architektury dar-
niowej była północna Norwegia, gdzie z kolei warunki środowisko-
we utrudniają zdobycie odpowiedniego drewna. Konstrukcje z darni 
stosowano tam już od środkowej epoki kamienia. Kiedy cofający się 
od początku holocenu lądolód odsłonił około 9000 lat temu pierw-
sze wąskie pasy ziemi na północnym skraju Półwyspu Skandynaw-
skiego, wkroczyły na nie, przybyłe ze wschodu, małe grupy ludno-
ści zbieracko-łowieckiej. Główną zaletą tego obszaru były bogate 
i stabilne w skali roku zasoby wód przybrzeżnych (Urbańczyk 1992: 
rozdz. 2.3). Toteż pierwsi osadnicy penetrowali głównie pas wybrze-
ża, osiedlając się blisko linii brzegowej. Skupiali się w wielosezono-
wych osadach, liniowo zabudowanych dużymi domami. Jedynym 
budulcem nadającym się do konstruowania trwałej architektury 
była właśnie darń. Materiału na konstrukcję nośną dachu dostarcza-
ły prądy morskie wyrzucające na wybrzeże drewno dryftowe przy-
noszone z Syberii lub aż z Ameryki. Od tego czasu aż do XIX w. darń 
stała się ulubionym materiałem budowlanym w północnej Skandy-
nawii, chociaż kształty domów wielokrotnie zmieniały się w ciągu 
tych kilku tysięcy lat.

W  ciągu 2 połowy I  tysiąclecia p.n.e. populacja zamieszkują-
ca północno-zachodnią Skandynawię podzieliła się na dwie grupy, 
odwołujące się do różnych tradycji kulturowych. Zapoczątkowało 
to proces różnicowania, który około przełomu er doprowadził do 
ukształtowania się dwóch wyraźnie odmiennych grup etnicznych 
(por. dyskusję w: Urbańczyk 1996b). Jedna, która utrzymywała bli-
skie kontakty z kręgiem kulturowym północno-wschodniej Europy, 
zamieszkanej przez społeczności zbieracko-łowieckie, rozwinęła sys-
tem gospodarczy, oparty na sezonowej eksploatacji strefy przybrzeż-
nej i górskiego interioru. Dziedzicami tej tradycji byli prowadzący 
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133ARCHITEKTURA DARNIOWA

półkoczowniczy tryb życia Samowie (Lapończycy). Druga grupa wy-
brała afiliację kulturową z rolniczą ludnością germańską, ekspandu-
jącą na północ wzdłuż atlantyckiego wybrzeża Skandynawii. Przed-
stawiciele tego „etnosu” rozwinęli mieszaną strategię gospodarczą, 
łącząc uprawę ziemi i  hodowlę z  rybołówstwem i  myślistwem. Ci 
„praojcowie” Norwegów skupili się więc w pasie nadmorskim, za-
mieszkując względnie stałe gospodarstwa jednodworcze.

Podział etniczny zaznaczył się też ukształtowaniem się dwóch 
odmiennych tradycji architektonicznych. Jedna i druga kultura uży-
wała darni jako podstawowego materiału budowlanego do konstru-
owania trwałych budynków1. Domy Samów były małe i  okrągłe, 
podczas gdy społeczności rolnicze wznosiły konstrukcje dużo więk-
sze i podłużne – z upływem czasu coraz bardziej zbliżone do pro-
stokąta. Te różnice w rozplanowaniu obwodu ścian można wyjaśnić 
dzięki obserwacjom etnograficznym uogólnionym w hipotezie o za-
leżności kształtu domostw od prowadzonego trybu życia. Zakłada 
ona, że „generalnie, im bardziej koczownicza jest dana społeczność, 
tym bardziej jest skłonna do konstruowania domów kopułowych 
na planie koła lub owalu [...] konstrukcje prostokątne charaktery-
styczne są zazwyczaj dla osiedli długotrwałych” (McGuire, Schiffer 
1983: 284). Hipotezę tę wspiera wiele przykładów zaobserwowanych 
w różnych częściach świata.

Zaokrąglone budynki z pochylonymi ścianami są stabilniejsze, 
gdyż ich ściany wzajemnie się podpierają, tworząc dach włączony 
w jedną całość konstrukcyjną. Zapewnia to dużą wytrzymałość na 
skutki opadów śniegu. Taka budowla nie wymaga użycia dużej ilości 
solidnych elementów konstrukcyjnych o regularnym kształcie. Moż-
na ją szybko wznieść, ale też łatwo rozebrać i przenieść. Zaokrąglony 
kształt zapewnia oszczędność materiału i nakładu pracy, gdyż ofe-
ruje optymalny stosunek powierzchni użytkowej do całkowitej dłu-
gości ścian. Okrągłe konstrukcje są bardziej opływowe, co zapewnia 
im odporność na niszczącą siłę wiatru. Jednocześnie jednak okrągłą 

1 Samowie budowali też łatwe do przenoszenia, lekkie, okrągłe szałasy o stożko-
wym szkielecie drewnianym, krytym skórami.
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134 ROZDZIAŁ 5

powierzchnię trudniej jest podzielić na funkcjonalnie odrębne po-
mieszczenia.

Budynki prostokątne z  dachem umieszczonym na pionowych 
ścianach wymagają zastosowania dużej ilości dobrego drewna, po-
trzebnego na słupy i  krokwie. Ich wzniesienie jest bardziej praco-
chłonne i trudniejsze, gdyż każda ściana musi utrzymywać równowagę 
pionową. O sztywności całej konstrukcji decyduje solidne powiązanie 
narożników. Samonośny lub spoczywający na takich ścianach dach 
wymaga poprzecznego wzmocnienia i zapewnienia bocznej sztyw-
ności całej konstrukcji. Pionowe ściany ustawione na planie prosto-
kąta są mniej aerodynamiczne, a spłaszczony dach bardziej wrażliwy 
na obciążenie utrzymującym się na nim długo śniegiem.

Można więc powiedzieć, że w  miarę przechodzenia do kon-
strukcji bardziej prostokątnych i coraz bardziej pionowych ścian ro-
sły jednocześnie koszty budowy, gdyż rósł nakład czasu i pracy oraz 
koszt materiałów budowlanych. Taką zmianę upodobań architek-
tonicznych należy tłumaczyć przewidywanym czasem zasiedlenia 
miejsca wybranego pod osadę. Zaplanowane zamieszkanie osiedla 
na długi czas implikuje zastosowanie konstrukcji zapewniającej dłu-
gotrwałe użytkowanie budynków. W takim wypadku opłaca się bo-
wiem jednorazowo ponieść duże koszty budowy, zamiast coroczne-
go odbudowywania nietrwałych konstrukcji.

*

Interesująca nas tu architektura budynków mieszkalnych pochodzi 
sprzed okresu wikińskiego. Już wtedy bowiem całą nordycką Skan-
dynawię charakteryzował jeden typ konstrukcji. Był to tzw. długi 
dom z dwu- lub trójtraktowym podziałem wnętrza, przykrytego da-
chem spoczywającym odpowiednio na jednym lub dwóch rzędach 
słupów. Większość tych budynków miała dłuższe ściany łukowato 
zbiegające się ku ścianom szczytowym, co nadawało im charaktery-
styczny „łodziowaty” kształt. Rodzaj zastosowanych materiałów bu-
dowlanych i szczegóły techniczne zależały od warunków lokalnego 
środowiska (Näsman 1983).
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135ARCHITEKTURA DARNIOWA

Północnoatlantyckie budownictwo darniowe nie zostało kom-
pleksowo zbadane wskutek braku wszechstronnych danych i błęd-
nych interpretacji wyników dawnych wykopalisk, których poziom 
metodyczny pozostawiał wiele do życzenia2. Większość tamtych wy-
kopalisk nie objęła całej powierzchni tych dużych obiektów. Dopie-
ro przeprowadzone na przełomie lat 80. i 90. badania najdłuższego 
(83 m) ze znanych dotąd „długiego domu” w Borg na wyspie Vest- 
vagoya w  archipelagu Lofotów w  północnej Norwegii dostarczy-
ły wiarygodnych danych (Munch, Johansen, Roesdahl [red.] 2003). 
Obiecujące są też wyniki weryfikacyjnych wykopalisk w północno-
islandzkim Hofstađir (fot. 8).

Bardzo pomocne są obserwacje etnograficzne przeprowadzone 
w XIX i na początku XX w. – głównie na Islandii, gdzie dawna tra-
dycja przetrwała lokalnie aż do dzisiaj (fot. 9–10, 13–24). W północ-
nej Skandynawii już w XVII–XVIII w. nastąpiła radykalna zmiana 
w  technice budowy domów, gdyż dobra koniunktura na produk-
ty arktyczne (z ryb i wielorybów) umożliwiła masowy import z po-
łudnia drewna budowlanego3. Spowodowało to stopniowy zanik 
tradycji konstruowania budynków z darni, której w końcu XIX w. 
używano już tylko do wznoszenia ścian małych pomieszczeń gospo-
darczych.

Taka zmiana nie nastąpiła na omawianych tu wyspach północ-
nego Atlantyku. Wynikało to z ich izolacji od wpływów kontynen-
talnych i z biedy ich mieszkańców. „Niektóre z tych wysp wykazu-
ją długookresową kontynuację demograficzną i  kulturową. Toteż 
wczesne tradycje budowlane przetrwały i mogły być zarejestrowa-
ne przez dziewiętnastowiecznych i dwudziestowiecznych podróżni-
ków i etnografów” (Bigelow 1987: 23). Szerokie badania podjęto tam 
już w końcu XIX w. (Guđmundsson 1889; Bruun 1896, 1907, 1908).

2 Zarzut ten dowodnie potwierdzają wyniki wykopalisk weryfikacyjnych, prze-
prowadzonych w latach 1999–2002 na północnoislandzkich stanowiskach Hofs- 
tađir i Gásir, gdzie ponownie otworzono wykopy zbadane przez Daniela Bru-
una na początku XX w. (Lucas [red.] 2000, 2001).

3 Źródła pisane wspominają o imporcie drewna konstrukcyjnego do arktycznej 
prowincji Finnmark już w końcu XVI w. (Niemi 1976: 34).
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136 ROZDZIAŁ 5

Najciekawsze z  tych obserwacji poczyniono na Islandii, gdzie 
szeroki zakres danych etnograficznych, wspartych źródłami pisa-
nymi i  danymi archeologicznymi, pozwolił dokonać rekonstrukcji 
form i technik stylu architektonicznego typowych dla różnych okre-
sów. Dzięki temu więcej dziś wiemy o konstrukcji budynków wznie-
sionych w XII i XIII w. niż o tych zbudowanych dwa–trzy stulecia 
później (Ágústsson 1982b: 184).

Konstrukcje darniowe całkowicie zdominowały budownictwo 
islandzkie od samego początku zasiedlenia wyspy. Tę specyficzną ce-
chę tamtejszej architektury dostrzeżono nawet na kontynencie. Już 
Adam z Bremy (IV, 35) zapisał ok. 1070 r., że Islandczycy z powo-
du „małej ilości drewna mieszkają w podziemnych jaskiniach, dzie-
ląc wspólny dach ze swym bydłem”. Wzmianka ta niewątpliwie od-
nosi się do typowych, pokrytych w całości darnią zabudowań, które 
europejscy kupcy musieli uznać za na tyle dziwne, iż ich opowieści 
dotarły do hamburskiego kronikarza. Ten z braku odpowiedniej ter-
minologii nazwał porośnięte trawą domy Islandczyków „podziem-
nymi jaskiniami”.

*

Skandynawscy osadnicy, którzy przybyli na Islandię w końcu IX w., 
przywieźli ze sobą wiedzę architektoniczną łatwą do zastosowania 
na nowej ziemi. Znaleźli tam bowiem warunki podobne do zna-
nych im z rodzinnych stron Skandynawii i wcześniej skolonizowa-
nych wysp, tj. porośnięte trawą tarasy nadbrzeżne, otaczające fior-
dy zamknięte wcinającymi się głęboko w  ląd dolinami. Przywieźli 
ze sobą tradycję budownictwa ukształtowaną w ciągu tysiącleci ada-
ptacji do środowiska północnoatlantyckiego. Wykorzystanie tej wie-
dzy potwierdzają wyniki wykopalisk (Schirmer 1901: 72; Ágústsson 
1968: 21, 1982a: 255; Gestsson 1982: 162).

Warunki klimatyczne Islandii nie pozostawiły przybyszom du-
żego wyboru, zmuszając ich do kontynuowania tradycji budownic-
twa darniowego. Większość terenów nie dostarcza bowiem natural-
nie ukształtowanego kamienia budowlanego (najbardziej pożądane 
są regularne bloki lub płyty), a  subborealne lasy brzozowe, złożo-
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137ARCHITEKTURA DARNIOWA

ne z drzew dość wysokich, ale pokrzywionych przez wiatry, nie do-
starczały drewna potrzebnego do większych konstrukcji. Poza tym 
lasy zostały szybko przetrzebione wskutek powiększania areału pa-
stwisk i wypalania węgla drzewnego, potrzebnego do produkcji że-
laza. Dokumenty poświadczające poddanie pozostałych lasów kon-
troli znamy już z XIV w. (DI II, 682–683). Poświadczony źródłami 
import drewna budowlanego z Norwegii (np. Saga o Egilu, 56) ni-
gdy nie rozwinął się na większą skalę i był przeznaczony głównie do 
budowy kościołów i  łodzi. Spore ilości przynoszonych przez prąd 
morski z północnej Syberii bali świerkowych i modrzewiowych są 
natomiast wyrzucane na ląd w niektórych miejscach na północnym 
wybrzeżu (fot. 11). Na północnym wschodzie, w rejonie Hornstran- 
đir kłody drewna dryftowego wyrzucane są często w  takich ilo-
ściach, że w przeszłości były przedmiotem lukratywnego handlu. Na 
wybrzeżu południowym natomiast wyrzucane są pewne ilości pni 
amerykańskiego modrzewia, przynoszone przez zachodnie odgałę-
zienie atlantyckiego Prądu Zatokowego (Nilsson 1943: 292; Rous-
sell 1953: 110; Gestsson 1982: 162, 169; Saga o Egilu: 29). Dostęp do 
tych zasobów też podlegał reglamentacji prawnej (DI II, 675–677).

Na wszystkich zamieszkanych obszarach północnego Atlantyku 
wznoszono bardzo podobne budowle (Roussell 1953: 111; Ágústs-
son 1968: 21; Stoklund 1982: 25; Bigelow 1987: 25). Były to długie 
domy dobrze znane z opisów zawartych w sagach. Najbardziej typo-
we rozmiary to ok. 20 m długości i ok. 5 m szerokości. Budowano je 
na planie zbliżonym do prostokąta o lekko zaokrąglonych dłuższych 
ścianach (Ágústsson 1968: ryc. 4–5, 1982a: ryc. 1–2; Dahl 1970: ryc. 
24–25; Bigelow 1987: ryc. 2). Takie domy budowano powszech-
nie w  północnej Norwegii, na Hebrydach, Szetlandach, Wyspach 
Owczych i na Grenlandii. Tylko w rejonach obfitujących w natural-
nie występujący kamień budowlany (płyty łupkowe na Orkadach 
i lekka lawa na Islandii) rozwinęły się lokalnie specyficzne konstruk-
cje (fot. 9, 10, 20) (Roussell 1953: 109; Bigelow 1987: 25).

Dach spoczywał najczęściej na dwóch rzędach słupów, dzielą-
cych wewnętrzną przestrzeń na trzy pasy. W środkowym, który słu-
żył do komunikacji, znajdowało się też długie palenisko obłożone 
kamieniami. Pasy zewnętrzne miały podwyższenia, służące do sie-
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138 ROZDZIAŁ 5

dzenia i do spania (fot. 12). Wejście umieszczone było asymetrycz-
nie w jednej z dłuższych ścian. Ta podstawowa forma była niekiedy 
rozbudowywana o przystawiane do zewnętrznych ścian głównej bry-
ły przybudówki. Ten zwyczaj doprowadził stopniowo do wykształce-
nia się całych kompleksów mieszkalno-gospodarczych (Ágústsson 
1968: ryc. 6). Archeolodzy wielokrotnie spierali się o  funkcje tych 
przybudówek. Odpowiedź przyniosło dopiero zastosowanie specja-
listycznych analiz pedologicznych i  entomologicznych (Buckland, 
Perry 1989: 40–44).

Stopniowe ochładzanie się klimatu północnoatlantyckiego 
w XIII i XIV w. uznano za główną przyczynę zmian, które nastąpi-
ły wówczas w  architekturze islandzkiej i  grenlandzkiej (Ágústsson 
1982a; Stoklund 1982: 26). Nawet dzisiaj, kiedy klimat jest przecież 
cieplejszy, średnia temperatura roczna w północnej Islandii wyno-
si tylko 3,9°C, a  na południu 5,4°C. Są to warunki cięższe niż na 
atlantyckim wybrzeżu Norwegii, skąd pierwsi osadnicy przywieźli 
na Islandię swoje umiejętności budowlane. Wyjaśnienia zmian w ar-
chitekturze mieszkalnej można też upatrywać w braku drewna opa-
łowego, który odczuwano już w początkach II tysiąclecia (Ágústsson 
1968: 24; Stoklund 1982: 26).

Główną bryłę wciąż tworzył „długi dom” o długości zmniejszo-
nej do 13–16 m. Na środku długiej ściany znajdowało się wejście, 
z którego wchodziło się w lewo do części sypialnej (stofa), a w prawo 
do pomieszczenia, w którym pracowano, gotowano i jedzono (skáli). 
Stofa miała konstrukcję halową z  krokwiowym dachem i  ławami 
wzdłuż ścian. Skáli podzielona była trójtraktowo dwoma rzędami 
słupów wspierających sochową konstrukcję nośną dachu, z  bocz-
nymi podwyższeniami na legowiska. Z tyłu stały przybudówki go-
spodarcze. Najstarszy budynek tego typu odkryto w Gröf w połu-
dniowo-wschodniej części wyspy. Jego chronologię ustalono dzięki 
warstwie popiołów wyrzuconych w 1362 r. w trakcie wybuchu wul-
kanu, który zmusił mieszkańców do porzucenia gospodarstwa.

Ten proces kształtowania się coraz bardziej zwartej architektu-
ry trwał też w późnym średniowieczu, prowadząc do powstania tzw. 
domów korytarzowych, w których wszystkie pokoje i pomieszczenia 
gospodarcze rozmieszczano wzdłuż centralnego korytarza (Ágústs-
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139ARCHITEKTURA DARNIOWA

son 1968: ryc. 9). Ten typ zabudowy dominował w islandzkim bu-
downictwie aż do XIX w. (Ágústsson 1968: 23). Do dzisiaj można 
oglądać dobrze zachowane przykłady takich kompleksów mieszkal-
no-produkcyjnych (fot. 9, 10, 13, 14).

Nieco odmiennie budowano wiejskie kościoły, które wciąż 
można zobaczyć w wielu miejscach na Islandii. Mają one trzy cięż-
kie ściany z  darni i  ścianę frontową z  pionowo ustawionych desek, 
w  które wmontowano otwór drzwiowy (fot. 15). Wewnętrzne lica 
ścian też wykładano deskami, zapewniającymi odpowiedni kom-
fort miejscu odprawiania najważniejszych rytuałów religijnych. 
Oczywiście katedry biskupie w  Hólar i  w  Skalholt były zbudo-
wane z  kamienia przez budowniczych sprowadzonych z  Europy.

Badania prowadzone na zasiedlonej w  końcu X w. Grenlandii 
ujawniły podobny cykl przemian. Seriacji faz rozwojowych dokonał 
po raz pierwszy Aage Roussell (1941), a zaproponowaną przez niego 
chronologię skorygował później Sven Erik Albrethsen (1982).

Najstarsze z  tamtejszych budynków zgodne były z  ogólnopół-
nocnoatlantyckim modelem „długiego domu” o łukowato wygiętych 
ścianach z darni, otaczających podzieloną trójtraktowo jedną izbę, 
do której prowadziło asymetrycznie umieszczone wejście (Albreth-
sen 1982: ryc. 16). Później zaczęto wznosić znane z  Islandii domy 
zbudowane na planie niemal prostokątnym, z centralnie ulokowa-
nym wejściem prowadzącym do dwóch zróżnicowanych funkcjonal-
nie pomieszczeń (Gad 1984: ryc. na s. 36). Ten typ przekształcił się 
z kolei w „domy korytarzowe” (Gad 1984: ryc. na s. 36). Końcowym 
efektem tego dążenia do projektowania konstrukcji coraz bardziej 
kompaktowych były tzw. farmy scentralizowane, które znamy tyl-
ko z Grenlandii (Roussell 1941: 159 i n.; Koch 1975: ryc. na s. 154; 
Gad 1984: ryc. na s. 37; Krogh 1967: ryc. na s. 60). „Farmy scentra-
lizowane” były dramatyczną próbą znalezienia strategii adaptacyj-
nej, która pomogłaby przetrwać skutki pogarszającego się klimatu. 
A przecież dzisiaj, kiedy mamy okres cieplejszy, średnia temperatu-
ra roczna na Grenlandii wynosi zaledwie 1,9°C. Warunki życia po-
garszał brak drewna opałowego i postępująca izolacja, nie tylko od 
Europy, ale też i od innych kolonii północnoatlantyckich, z których 
można było sprowadzić narzędzia żelazne.
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Najlepiej poznaną budowlę tego typu zawdzięczamy wykopali-
skom przeprowadzonym na farmie nazwanej GUS (Gard Under San-
det), której pozostałości odkryto w 1990 r. 80 km na wschód od dzi-
siejszego Nuuk. Doskonale zachowane w wiecznej zmarzlinie dają 
świadectwo prób przystosowania do oziębiającego się klimatu i dra-
matycznej walki o przetrwanie. Pierwszą fazę zabudowy z ok. 1020 r. 
stanowiła mała wersja typowego skandynawskiego długiego domu 
z  trójtraktowym podziałem wnętrza. Wkrótce zamieniono go na 
oborę dla owiec i obudowano mniejszymi pomieszczeniami miesz-
kalnymi i magazynowymi. Zabudowania te zostały zniszczone przez 
pożar ok. 1200 r. (Albrethsen, G. Ólafsson 1998: 26).

Zastąpiono je przykrytym jednym dachem kompleksem miesz-
kalnym złożonym z  8–10 pomieszczeń połączonych korytarzami. 
Poszycie dachu stanowiły gałązki przykryte płatami darni (fot. 16). 
Ściany z darni układanej tak, aby uzyskać na ścianie wzór jodełko-
wy, miały od 50 cm do ponad 1 m grubości. Do ich budowy wyko-
rzystano drewno, które zostało wyłowione z morza, o czym świadczą 
korytarze wygryzione przez robaki morskie (J. Berglund 2000: 297). 
Później farmę, wykorzystywaną aż do XV w., wielokrotnie prze-
budowywano i  w  miarę upływu czasu widoczna jest tendencja do 
zmniejszania powierzchni wszystkich pomieszczeń. W sumie ziden-
tyfikowano ich ponad trzydzieści, ale w większości wypadków nie 
udało się określić ich funkcji.

Takie kompleksy mieszkalne, dobrze izolowane przez grube 
ściany z darni oraz zamieszkane przez wielu ludzi dzielących dach 
ze zwierzętami, stosunkowo łatwo było dogrzać nawet małą ilością 
opału. W celu izolacji od zalegającego pod domami poziomu wiecz-
nej zmarzliny, wykładano podłogi warstwą gałązek, mchu i  wió-
rów, które co jakiś czas wyrzucano na zewnątrz (McGovern, Bige-
low 1984: 86).

Zgodnie z  zapisaną w  sagach tradycją, najstarszy grenlandzki 
kościół miała zbudować w Brattahlid ok. 1000 r. Thjodhild – żona 
Eryka Thorvaldssona Rudego. Świątynię kazała wznieść poza zasię-
giem wzroku swego męża, który do śmierci pozostał poganinem. Po-
zostałości tego maleńkiego kościółka (3,5 × 2 m) archeolodzy prze-
badali w latach 1962–1965 (Krogh 1967: ryc. na s. 40–41 i 94–95). 
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141ARCHITEKTURA DARNIOWA

Miał on konstrukcję do dzisiaj spotykaną w kościelnej architekturze 
Islandii (fot. 15) – z trzema grubymi ścianami z darni, wyłożonymi 
od wewnątrz deskami, i z drewnianą ścianą frontową z palisadowo 
ustawionych desek (Borchgrevink 1974: 523). Po ustanowieniu na 
Grenlandii biskupstwa w 1125 r. zbudowano w Gardar piękną kate-
drę kamienną. Również z kamienia zbudowano dwa klasztory i koś- 
cioły lokalne (por. przegląd grenlandzkiej architektury sakralnej w: 
Krogh 1976).

*

Zarysowany tu prosty model ewolucyjny rozwoju architektury pół-
nocnoatlantyckiej poddany został w końcu lat 80. krytyce. Ponowne 
analizy danych wykopaliskowych i udoskonalenie chronologii wy-
kazały bowiem, że zaobserwowane zmiany nie były tak raptowne, 
jak to wcześniej sugerowano. Poza tym nie występowały wszędzie. 
Zdarzało się zatem, że typy architektury, uważane uprzednio za na-
stępujące po sobie fazy, w rzeczywistości współistniały obok siebie 
(Arge 1989: 115–117). Nie zmieniły się natomiast zasady konstru-
owania ścian, wynikające ze szczegółowej wiedzy o mechanicznych 
właściwościach darni.

Pierwszym krokiem budowniczego był wybór odpowiednie-
go miejsca, w  którym wycinano elementy darniowe o  różnych 
kształtach, zależnych od przeznaczenia budulca – innych używa-
no do krycia dachów, innych do licowania ścian wewnętrznych i ze-
wnętrznych, a jeszcze inne układano w narożnikach. Niektóre z tych 
„cegieł” miały wymyślne, choć zestandaryzowane, formy i dźwięcz-
ne nazwy (por. ryc. 39 w: Urbańczyk 1992).

Zbudowana według tradycyjnej technologii ściana była trójwar-
stwowa: składała się z dwóch lic i rdzenia ziemnego. Rdzeń z mocno 
ubitej ziemi był stałym elementem konstrukcyjnym, niezależnie od 
rozwiązania powierzchni licowej, która mogła być wykonana z sa-
mej darni, z samego kamienia lub z kamieni przekładanych darnią. 
To od jakości wykonania ziemnego rdzenia zależała stabilność ca-
łej ściany i jej odporność na erozję wodną, a więc trwałość całej bu-
dowli.
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142 ROZDZIAŁ 5

Pierwszą czynnością w  procesie budowy było wykopanie, 
wzdłuż przewidzianego obrysu ścian, płytkiego rowu fundamento-
wego. Na ogół miał on ok. 20 cm głębokości, ale na terenach na-
wiedzanych przez szczególnie ostre zimy musiał być jeszcze głębszy. 
Następnie wzdłuż obu brzegów rowu układano rzędem pierwszą 
warstwę „cegieł” darniowych, stanowiących podstawę obu lic ściany. 
Przestrzeń pomiędzy nimi wypełniano starannie ubitą ziemią. Na-
stępnie kładziono drugą warstwę darni na ścianach licowych, a po-
między nie znów sypano ziemię. Czynności takie powtarzano aż do 
osiągnięcia zaplanowanej wysokości ścian. W celu zachowania pio-
nowej stabilności ścian zmniejszano ich grubość w miarę kładzenia 
coraz wyższych warstw darni. Przy tym lico wewnętrzne było pio-
nowe, a pochylano tylko lico zewnętrzne (fot. 15). Taka ściana miała 
u podstawy 130–150 cm, a na szczycie 80–100 cm.

„Cegły” darniowe układano tak, aby na dole znalazła się stro-
na porośnięta trawą, co zapobiegało jej wzrostowi. Sposób układa-
nia poszczególnych elementów zależał od ich kształtu. Najprostsze, 
ale też i najtrwalsze ściany budowano z długich pasów darni nazy-
wanych strengur (Gestsson 1982: ryc. na s. 162). Były one wyraźnie 
widoczne na starannie wyrównanym licu zewnętrznym (fot. 14 i 17). 
Proste graniastosłupy (kviahnaus) układano tak jak dzisiejsze cegły – 
krótszym lub dłuższym bokiem na zewnątrz. Najbardziej skompli-
kowane w budowie, ale najbardziej wzorzyste były ściany obłożone 
specyficznie wyciętymi „cegłami” o nazwie snidda i klombruhnaus. 
Warstwy takich elementów przekładano warstwami pasów stren-
gur, uzyskując elegancki wzór jodełkowy (fot. 15 i 18). Wykopaliska 
w Hofstađir na Islandii dowiodły, że taki efekt potrafiono uzyskać 
już w X w. (fot. 19). Taką samą konstrukcję zidentyfikowano też pod-
czas wykopalisk na Grenlandii (Roussell 1941: fig. 13).

Aby zapobiec rozdwajaniu się trójwarstwowych ścian, łączono 
ze sobą oba lica, „zakotwiając” je za pomocą długich pasów darni 
kładzionych co jakiś czas w  poprzek ziemnego rdzenia. Szczegól-
ną uwagę poświęcano też narożnikom, które budowano z najlepsze-
go materiału, tj. z długich elementów strengur (Nilsson 1943: 292). 
Na terenach podmokłych stosowano czasem podwaliny kamienne 
zapewniające odwadnianie dolnych partii ścian. Kamienia używa-
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143ARCHITEKTURA DARNIOWA

no też do licowania ścian, ale zawsze w połączeniu z darnią. Suchy 
mur kamienny nie zabezpieczałby bowiem ziemnego rdzenia przed 
nasiąkaniem i  erozją, co zagroziłoby stabilności całego budynku. 
Zastosowanie samego kamienia zwiększyłoby stabilność i  trwałość 
konstrukcji, ale zmniejszyłoby właściwości termoizolacyjne ściany. 
W niektórych rejonach Islandii można znaleźć dość miękkie i  lek-
kie skały wulkaniczne, którym łatwo nadać pożądane kształty. Ta-
kiego budulca używano często do licowania wnętrza budynku, które 
nie było narażone na erozję (fot. 26). Na zewnątrz kamienie układa-
no na przemian z różnego kształtu elementami darniowymi (stren-
gur lub snidda).

Kamieniem pokrywano też czasem dachy. Było to możliwe tyl-
ko w rejonach, gdzie występują skały warstwowane, pękające w cien-
kie, lecz duże płyty. Na Islandii termiczna erozja skał bazaltowych 
„produkuje” płyty o powierzchni ponad 1 m2 przy grubości zaled-
wie 2–4 cm (Gestsson 1982: 163). Są one bardzo przydatne w re-
jonach o  dużej ilości opadów, gdzie układano je bezpośrednio 
na krokwiach i później przykrywano darnią. Płytami kamiennymi 
przykrywano też szczyty ścian, aby zabezpieczyć przed wilgocią ich 
ziemne rdzenie.

Małe płyty kładziono czasem na kalenicy dachu, aby zwiększyć 
odporność na wiatr i deszcz. W takim przypadku dach musiał być 
bardziej płaski, aby zapobiec ześlizgiwaniu się kamieni. To jednak 
zmniejszało jego odporność na opady śniegu. Kąt nachylenia dachu 
był więc zależny od wielkości rocznych opadów. Na południu Islan-
dii wilgotny klimat morski zmuszał do nachylania dachów pod ką-
tem 45° i więcej. Na północy zimniejszy, lecz suchszy klimat pozwa-
lał przykrywać domy dachami o nachyleniu 38° i mniej.

W zachodniej Skandynawii dolną warstwę poszycia dachu wy-
konywano tradycyjnie z  płatów kory brzozowej. Uzyskanie peł-
nej wodoszczelności wymagało położenia kilku, a nawet kilkunastu 
warstw kory (Drange, Anensen, Bræme1980: 35). Na korę kładzio-
no warstwę darni (trawą do dołu), którą przykrywano ubitą zie-
mią i wierzchnią warstwą darni (Nilsson 1943: 306; Gestsson 1982: 
169). Dachy kryto szerokimi pasami darni nazywanymi prosto torf  
(fot. 20 i  21). Olaus Magnus tak opisywał skandynawskie dachy 

© C
op

yri
gh

t b
y W

yd
aw

nic
tw

o N
au

ko
we U

niw
ers

yte
tu 

Miko
łaj

a K
op

ern
ika



144 ROZDZIAŁ 5

w swoim monumentalnym dziele z 1555 r.: „drewniane domy [...] 
mają dachy z bali sosnowych i kory brzozowej; na tym układają pro-
stokątne kawałki darni [...], a na darń sieją owies lub jęczmień, aby 
swoimi mocnymi korzeniami lepiej trzymały razem płaty darni” 
(Olaus Magnus, IX, 38). Na północnoatlantyckich wyspach, gdzie 
nie było dużych brzóz, najniższą warstwę dachu układano z brzozo-
wych gałęzi ściętych razem z liśćmi (fot. 16).

Szacunkowe obliczenia wskazują, że taki dach ważył ok. 259 kg/m2. 
Zimą trzeba do tego doliczyć ciężar śniegu – zależnie od lokalne-
go klimatu – 100–250 kg/m2 (Drange, Anensen, Bræme1980: 37). 
Konstrukcja musiała więc być bardzo solidna, tym bardziej że co ja-
kiś czas trzeba było nań wejść, aby dokonać niezbędnych poprawek. 
Czasem taki zielony dach służył nawet za mini pastwisko dla kóz 
i owiec, co zaobserwował już Olaus Magnus (ryc. 3).

Z dwóch podstawowych konstrukcji nośnych dachu, później do-
tarły na Islandię dachy krokwiowe. Początkowo sądzono, że umiejęt-
ność budowy takich konstrukcji pojawiła się tam dopiero w końcu 
XV w. (Gudmundsson 1889). Późniejsze badania pozwoliły przesu-
nąć ten moment na początek XV w. (Ágústsson 1982b: 183). Ponie-
waż były nowinką techniczną, w dachy krokwiowe wyposażano po-
czątkowo tylko kościoły (Ágústsson 1982b: 184) i  domy bogatych 
gospodarzy (Ágústsson 1972: 92, 1982b: 185). 

Dla naszych rozważań ważniejsza jest jednak oczywiście kon-
strukcja sochowa, w której wzdłużne belki (ślemiona) podtrzymu-
jące kalenicę opierały się na słupach wkopanych w podłogę budyn-
ku (fot. 23). Warianty tej konstrukcji mogły mieć jedno, dwa lub trzy 
ślemiona. Taki sposób budowy dachów przywieźli ze Skandynawii 
pierwsi mieszkańcy wysp.

Najprostsza wersja składała się z samej belki kalenicowej opartej 
na płaskich kamieniach położonych bezpośrednio na ścianach szczy-
towych (Ágústsson 1982b: ryc. 3). Taka właśnie konstrukcja była sto-
sowana do zadaszania małych budynków, jak np. saterhuset (maga-
zyn nabiału) opisany w  Laxdala saga („Islenzk Fornrit”: t. 5, 192). 
Stosowano ją na Islandii aż do XIX w. Jeżeli budynek był zbyt długi, 
belkę kalenicy opierano na słupach – sochach. Dolne końce wspar-
tych na ślemieniu krokwi opierały się na bocznych ścianach (fot. 22).  
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Ryc. 3. Owce pasące się na darniowych dachach, drzeworyt Olausa Magnusa
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146 ROZDZIAŁ 5

Była to jedna z najstarszych konstrukcji, wspomniana już w Eddzie 
(por. cytat w: Ágústsson 1982b: 174). Ten typ dachu, stosowany aż 
do czasów współczesnych, zidentyfikowano w  trakcie wykopalisk 
domu w Skeljastađir, Þjórsárdalur, który porzucono po wybuchu He-
kli w 1104 r.

W rozwiniętej wersji tego typu krokwie spoczywały na belkach 
opartych na ustawionych wzdłuż ścian słupach (fot. 24). Zapewniało 
to większą stabilność konstrukcji nośnej dachu, której nie zagrażały 
już skutki osiadania ścian darniowych. Na takie udoskonalenie nie 
natrafiono jeszcze w trakcie wykopalisk obiektów średniowiecznych, 
a źródła pisane wspominają o nim dopiero w XVIII w. Jeszcze lepsze 
były dachy, w których belkę kalenicy podtrzymywały półsochy, sto-
jące na poprzecznych belkach, zakotwionych w ścianach bocznych. 
Nie stwierdzono dotąd ich stosowania przed XVII w.

Najpopularniejsza, zidentyfikowana w wielu domach zbudowa-
nych już w pierwszej fazie zasiedlenia Islandii oraz opisana w Sadze 
o Njállu i w Sadze o Olafie Tryggvasonie (por. cytaty w: Ágústsson 
1982b: 176), była konstrukcja nośna dachu dzieląca wnętrze domu 
na typowy układ trójtraktowy (fot. 25). Dwa równoległe rzędy słu-
pów wspierały ślemiona, na których opierały się zakotwione w dar-
niowych ścianach krokwie. Szczyt dachu wspierała belka kalenicowa 
podparta przez półsochy, stojące na krótkich belkach łączących pa-
rami główne podpory.

W  rozbudowanej wersji, wymagającej użycia znacznie więcej 
dobrego budulca, dolne końce krokwi spoczywały na słupach przy-
ściennych połączonych ze sobą. Te dwa dodatkowe rzędy słupów 
musiały być połączone ze sobą wzdłużnymi belkami zwiększający-
mi sztywność całej konstrukcji, znanej ze źródeł średniowiecznych 
(Ágústsson 1982b: 177).

Najoszczędniejsze w zużyciu drogiego przecież budulca były da-
chy wsparte na podtrzymujących kalenice półsochach lub na półso-
chach spiętrzonych, stojących na belkach podtrzymywanych przez 
rzędy słupów przyściennych. Taka konstrukcja, używana do zada-
szania raczej wąskich pomieszczeń, stosowana była już w średnio-
wieczu, ale najbardziej popularna była w XVII–XIX w. (Ágústsson 
1982b: 177).
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Wewnętrzne rozplanowanie i wyposażenie średniowiecz-
nych budynków uwarunkowane było ich funkcją. Podłogę stano-
wiło klepisko, na którym czasem układano rzędy płaskich kamieni 
wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Ściany pomieszczeń mieszkal-
nych wykładano czasem kamieniami (fot. 26). Funkcję izolacyjną 
pełniły rozwieszane na nich skóry (Gad 1984: 38).

W bogatszych domach ściany darniowe osłaniano panelami wy-
konanymi z pionowo ustawionych desek (Ágústsson 1982b: ryc. 26). 
Nie spełniały one żadnych funkcji konstrukcyjnych, wypełniając tyl-
ko przestrzenie pomiędzy słupami nośnymi dachu. Między pane-
lami a  ścianą darniową pozostawiano pustą przestrzeń izolacyjną 
(Berg 1972: 85). Nie odkryto dotąd śladów takiej „boazerii” w trak-
cie wykopalisk domów średniowiecznych na Islandii.

Wewnętrzną przestrzeń budynków halowych ograniczano lek-
kimi ściankami działowymi, wykonywanymi w typowej dla średnio-
wiecznej Skandynawii konstrukcji palisadowej (Ágústsson 1982b: 
183). Były one powszechnie stosowane na Islandii aż do XVIII w.

Niezbędnym elementem wyposażenia każdego domu było pa-
lenisko. Zawsze umieszczano je na środku pomieszczenia. Z reguły 
było to długie zagłębienie obudowane kamieniami.

Niewielką ilość naturalnego światła zapewniały małe otwory 
okienne, „przeszklone” błonami płodowymi cieląt naciągniętymi na 
drewniane ramy (Gelsinger 1969: 41).

Pierwszych dokładnych informacji o średniowiecznej architek-
turze Islandii dostarczyły wykopaliska przeprowadzone w  1939 r. 
w Stong w Þjórsárdalur. Druga faza odkrytego tam kompleksu bu-
dynków została wydatowana na XII w. (Vilhjálmsson 1982: 94). 
W pobliżu zbudowano dla turystów piękną rekonstrukcję zabudo-
wań gospodarczych i mieszkalnych (fot. 27). Część sypialna (skáli) 
podzielona była trójtraktowo przez dwa rzędy słupów. Na środku 
pasa komunikacyjnego znajdowało się wyłożone kamieniami pale-
nisko. Oba przyścienne pasy boczne wypełniały wyłożone deskami 
podwyższenia służące do spania (por. fot. 25). Były one podzielo-
ne na mniejsze „pokoje” lekkimi ściankami. Lico darniowej ściany 
osłaniały panele z desek. Pokój dzienny (stofa) był przykryty dachem 
podpartym przez półsochy, stojące na belkach leżących na słupach 
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148 ROZDZIAŁ 5

przyściennych. Zapewniało to nieograniczony dostęp do całej po-
wierzchni ogrzewanej małym paleniskiem ulokowanym na środku. 
Wzdłuż wyłożonych drewnianymi panelami ścian biegły drewniane 
ławy (Magnusson 1975: ryc. na s. 97; Ágústsson 1982c).

Ta imponująca swoją elegancją rekonstrukcja została jednak 
podważona przez wyniki wykopalisk weryfikacyjnych. Okazało się 
bowiem, że „podwyższenia wzdłuż ścian nigdy nie były pokryte de-
skami, jak to pokazują rekonstrukcje typu Þjórsárdalur. Podłoga 
i legowiska-ławy były wykonane z ziemi, tak jak u wszystkich zwy-
kłych mieszkańców obszaru nordyckiego podczas okresu wikińskie-
go, wczesnego średniowiecza i późniejszych okresów” (Vilhjálmsson 
1982: 86). Stwierdzono też, że wielkie beczki stojące w jednej z przy-
budówek nie były pojemnikami na mleko, lecz na mocz potrzebny 
do wyprawiania skór.

Solidnie zbudowany i  dobrze zaplanowany budynek darnio-
wy można było użytkować nawet przez 100 lat (Nilsson 1943: 293; 
Ágústsson 1968: 27; Gestsson 1982: 168). Warunkiem takiej trwało-
ści było częste (co 10–20 lat) wymienianie pokrycia dachu (Nilsson 
1943: 293; Drange, Anensen, Bræme1980: 35). Zachowane do dzi-
siaj na Islandii budynki darniowe dowodzą, że były to mieszkania 
suche i ciepłe.

Oczywiście wiele zależało też od lokalnego klimatu, a szczegól-
nie od ilości opadów, osłabiających darniowe ściany, ulegające stop-
niowej erozji. Malowniczy opis warunków życia w domu darniowym 
zbudowanym „oszczędnie”, tj. bez należytej izolacji dachu i niekon-
serwowanym, znajdziemy w etnograficznym sprawozdaniu z podró-
ży na Islandię z  końca XIX w.: „Pomieszczenie nie było wyłożone 
deskami i  widać było darń pomiędzy konstrukcją podtrzymującą 
dach. Darń była już częściowo rozluźniona oraz pokryta pajęczy-
nami i pleśnią. Klepisko zamieniało się w mokre błoto po każdym 
silniejszym deszczu. Ściany koło legowisk pokrywała szara warstwa 
pleśni i zielonkawej mazi” (Jónsson 1894: 603).
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*

Ta archeologiczno-etnograficzna charakterystyka północnoatlan-
tyckiej tradycji budowlanej pokazuje doskonałe przystosowanie 
osadników do tamtejszych warunków środowiska – chłodnego i wil-
gotnego, a zarazem ubogiego w drewno. Podczas gdy w południowej 
Skandynawii darń była tylko materiałem uzupełniającym, na półno-
cy i na wyspach północnego Atlantyku stała się podstawowym bu-
dulcem – powszechnie dostępnym, łatwym w obróbce i względnie 
trwałym. Zastąpiła tam glinę, kamienie i częściowo drewno. Umie-
jętnie użyta umożliwiała wznoszenie budowli dużych i zapewniają-
cych godziwe warunki życia w każdej pogodzie.

Zagadka prostokątnych półziemianek*

Zgodnie z silnie ugruntowaną tradycją, archeolodzy skłonni są opi-
sywać przeszłe populacje, używając współczesnych kryteriów wywo-
dzących się z  XIX-wiecznej koncepcji państwa-narodu. Przyjmuje 
się więc bezrefleksyjnie, że „plemiona” z okresu wpływów rzymskich 
czy też „królestwa” z okresu wędrówek ludów i wcześniejszego śre-
dniowiecza tworzyły społeczeństwa homogenne kulturowo, zamiesz-
kujące wydzielony obszar, mówiące wspólnym językiem i skutecznie 
rządzone przez scentralizowaną władzę zwierzchnią. Doświadcze-
nia antropologii kulturowej i wiedza o organizacjach przedpaństwo-
wych wskazują jednak na nieprzystawalność takiego założenia do 
rzeczywistości historycznej. Nawet wczesne państwa z okresu wikiń-
skiego i wczesnego średniowiecza okazują się po bliższej analizie dy-
namicznie zmiennymi strukturami terytorialnymi, definiowanymi 
raczej przez polityczne deklaracje dążących do wyłączności wład-
ców niż przez faktyczny zasięg ich skutecznej kontroli.

*  Por. najnowszą interpretację w: P. Urbańczyk, Słowiańska farma, czyli archeolo-
gia o kształtowaniu się islandzkiej tożsamości, „Kwartalnik Historyczny” 2011,  
t. 118, nr 4, s. 611–631.
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Niedawne krytyczne analizy zarówno źródeł pisanych, jak i da-
nych archeologicznych sugerują, że „plemiona” z okresu wędrówek 
ludów, opisane przez starożytnych autorów w  kategoriach jedno-
znacznie etnicznych (np. Goci), były w  rzeczywistości oportuni-
stycznymi konglomeratami zróżnicowanych kulturowo grup, zjed-
noczonych jedynie polityczną solidarnością wobec zwycięskich 
wodzów. „Były to bowiem doraźne aglomeracje ludzi zjednoczonych 
zaufaniem do przywódców militarnych, utrwalanym ideologią legi-
tymizującą dominację elit politycznych, które kreowały mity wspól-
nej przeszłości. Umiejętność wykorzystania unifikującej roli ideolo-
gii miała kluczowe znaczenie zwłaszcza w okresach migracji, kiedy 
trzeba było porzucić wszelkie odniesienia do rozpoznawalnej prze-
strzeni geograficznej” (Urbańczyk 2000a: 109 i n.; por. też: Wolfram 
1994; Heather 1996).

To samo można odnieść do Słowian, którzy ekspandowali w Eu-
ropie Środkowej w VI–VIII w. Mimo rygorystycznej jednorodności 
ich kultury materialnej nie wydaje się, aby byli jednorodni etnicz-
nie. To, co może nam się wydawać cechą negatywną, mogło im fak-
tycznie sprzyjać, gdyż „etniczna otwartość Słowian może tłumaczyć, 
dlaczego mimo niewielkiego zróżnicowania kulturowego i względ-
nie egalitarnej struktury władzy najlepiej przetrwali zamieszanie 
geopolityczne, jakie w 2. połowie I  tysiąclecia dotknęło całą Euro-
pę Środkową. To właśnie zdecentralizowana struktura władzy i ty-
powe dla samowystarczalnych rolników zakorzenienie w lokalnym 
środowisku pozwoliły im nie tylko przetrwać wiele potencjalnie ka-
tastrofalnych zdarzeń [...], ale też ekspandować” (Urbańczyk 2000a: 
137 i n.). „Narzucając” swój język i kulturę materialną wielkim ob-
szarom kontynentu, korzystali jednocześnie z przejętych z zewnątrz 
rozwiązań organizacyjnych, stosując je w sferze militarnej, politycz-
nej i ideologicznej.

Brak jest przekonujących argumentów, że społeczeństwa za-
mieszkujące Skandynawię w okresie wikińskim były w tym wzglę-
dzie odmienne od dominującego gdzie indziej modelu. Nie wydaje 
się więc, aby szczególnie rygorystycznie podchodziły do jednolitych 
korzeni etnicznych swoich członków. Najważniejsza była bowiem 
akceptacja podstawowych zasad porządku społecznego. Nie pocho-
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dzenie, lecz uznanie instytucji ładu politycznego decydowało o włą-
czeniu do społeczeństwa. Początkowe różnice kulturowe (łącznie 
z religijnymi i językowymi) niwelował czas i jednorodność środowi-
ska naturalnego, które sprzyjały adaptacji do dominującego modelu 
społeczno-gospodarczego.

Tę tolerancję, charakterystyczną dla okresu zasiedlania, widać 
wyraźnie nawet w  odległych koloniach. Granlendiga saga w  ogóle 
nie podkreśla jedności etnicznej. Wręcz przeciwnie – słyszymy, że 
Niemiec Tyrkir był wychowawcą Leifa Eirikssona, który zabrał go ze 
sobą na pierwszą wyprawę do Winlandii (Granlendiga saga, 3 i 4); 
Eiriks saga zaś wspomina o łatwej „adopcji” schwytanych na Labra-
dorze Indian. Utrwalona w sagach tradycja pozwala też stwierdzić, 
że osadnicy wykazywali znaczną tolerancję religijną, co sprawiało, 
że przed oficjalną akceptacją chrześcijaństwa poganie i chrześcijanie 
żyli zgodnie w jednej wspólnocie politycznej.

Były to bowiem społeczeństwa równie otwarte kulturowo jak 
populacje zamieszkujące te obszary wczesnośredniowiecznej Euro-
py, gdzie centra władzy politycznej nie zdołały jeszcze skutecznie za-
mknąć mieszkańców swoich terytoriów ściśle kontrolowanymi gra-
nicami. Dotyczyło to szczególnie ludzi tak mobilnych, jak uczestnicy 
wypraw wikińskich. Najeżdżając i  odwiedzając różne części Euro-
py, musieli się często adaptować do lokalnych warunków, przejmu-
jąc siłą rzeczy różne elementy innych kultur. Przenosili je też obcy 
przywożeni z takich wypraw do domu. Wspomniana już opowieść 
z Eiriks saga o Aud Głębokomyślącej i jej irlandzkim (?) niewolni-
ku Vifilu pokazuje, jak łatwo tacy przybysze zdobywali pełnoprawne 
miejsce w nowym otoczeniu4.

Wiedzę tę czerpiemy z  przekazów pisanych interpretowanych 
za pomocą doświadczeń antropologii kulturowej. Do takich roz-
ważań trudno się włączyć archeologom. Źródłom materialnym bo-
wiem bardzo trudno przypisać interpretację etniczną. Czasy bez-
krytycznego identyfikowania „kultur” archeologicznych ze znanymi 
z przekazów pisanych ludami należą już (a w każdym razie powin-

4 Por. szczegóły w rozdz. Początek II tysiąclecia na zachodzie regionu północno- 
atlantyckiego.
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152 ROZDZIAŁ 5

ny należeć) na szczęście do przeszłości. Dzisiejsza archeologia wyka-
zuje dużą ostrożność w etnicznej identyfikacji znalezisk (Urbańczyk 
2000b). Nie znaczy to jednak, że powinniśmy całkowicie usunąć roz-
ważania etniczne z badań archeologicznych. Są bowiem pewne ka-
tegorie znalezisk, które można włączyć do rozważań nad etnicznymi 
korzeniami ludzi, którzy je pozostawili. Nie mogą to być oczywiście 
pojedyncze obiekty, które, nawet jeżeli są bardzo charakterystycz-
ne dla jakiegoś „ludu”, to zbyt łatwo mogą wędrować w przestrze-
ni. Chodzi raczej o znaleziska kompleksowe i nieruchome, którym 
w  całości dają się przypisać charakterystyczne cechy kultury ma-
terialnej, wiązanej z  jakimś konkretnym „ludem”. Należą do nich 
przede wszystkim groby i domy, którym można a priori przypisać 
silne konotacje etniczne.

Tutaj chciałbym się skupić na architekturze, której liczne pozo-
stałości odkryto na północnoatlantyckich wyspach. Ogromna więk-
szość zbadanych przez archeologów budynków daje się łatwo zaliczyć 
do opisanej uprzednio północnoskandynawskiej tradycji budowla-
nej, charakterystycznej dla całego regionu północnoatlantyckiego. 
Na kilkunastu stanowiskach odkryto jednak również obiekty miesz-
kalne w niczym niepodobne do tego, czego oczekiwalibyśmy w osa-
dach zamieszkanych przez Skandynawów. Chodzi o  kwadratowe 
lub prostokątne półziemianki z podłogami zagłębionymi w ziemię 
na kilkadziesiąt centymetrów. Doły po słupach konstrukcji nośnej 
dachu rozmieszczone są w nich w narożnikach i wzdłuż ścian. Je-
dynym stałym urządzeniem jest otwarty do wnętrza domu podko-
wiasty lub prostokątny piec umieszczony w  jednym z narożników. 
Równie typowy jest brak śladów wejścia.

Takie wyróżniające się na tle dominującej tradycji konstrukcje 
znane są ze wszystkich niemal części Skandynawii. Najwięcej moż-
na ich znaleźć w  południowej Danii; trochę mniej znaleziono ich 
w Szwecji, a najmniej w Norwegii. Wszystkie znane mi obiekty tego 
rodzaju wydatowano na IX–XI w. O ile nie dziwi ich obecność wo-
kół Bałtyku, który w okresie wikińskim był „jeziorem” ułatwiającym 
kontakty międzykulturowe, o  tyle pewnym zaskoczeniem było dla 
mnie odkrycie tych charakterystycznych obiektów również w rejo-
nie północnoatlantyckim.
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Po raz pierwszy zwróciłem na to uwagę w 1992 r. podczas wyko-
palisk w Hunstad, koło północnonorweskiego miasta Bodo w pro-
wincji Nordland (Urbańczyk 2002d; Cruickshank 2002). Zadaniem 
wysłanej tam ekspedycji archeologicznej było zbadanie zagrożonego 
zniszczeniem przez roboty drogowe typowego, długiego domu na-
ziemnego z przełomu tysiącleci. W trakcie wykopalisk odkryto jed-
nak też pozostałości wcześniejszych budynków. Po jednym z  nich 
pozostało kwadratowe zagłębienie o pionowych ścianach i dnie po-
łożonym ok. 30 cm pod powierzchnią, na której posadowiono długi 
dom. W południowo-zachodnim narożniku znajdowało się rumo-
wisko prostokątnego pieca, zbudowanego z kamiennych płyt i oto-
czaków. Jego dno przykrywała gruba warstwa węgli drzewnych i po-
piołu, które częściowo wysypały się na niczym nieprzykrytą podłogę. 
Wzdłuż ścian wykopano płytki rowek, w który wkopano 8 słupów – 
po jednym w każdym narożniku i po jednym na środku każdej ze 
ścian (fot. 28). Główną funkcję nośną konstrukcji dachowej spełnia-
ły słupy narożne, o czym świadczy ustawienie ich w dołach znacz-
nie głębszych od dołów, w których stały słupy przyścienne. Pobra-
ny z dna pieca węgiel drzewny wydatowano metodą radiowęglową 
na 985–1155 r.

Obiekt ten nie ma żadnych analogii ani w północnej, ani nawet 
w środkowej Norwegii, co spowodowało trudność z jego interpreta-
cją funkcjonalną. Autorka sprawozdania z tych wykopalisk uznała, 
że „dom ten spełniał jakąś specjalną funkcję, może łaźni” (Cruick- 
shank 1995: 25, 2002: 30). Pomysł ten nasunął jej niewątpliwie ka-
mienny piec, który skojarzył jej się z  piecami budowanymi dużo 
później w saunach. Było to jedno ze standardowych wyjaśnień, jakie 
proponowali też inni odkrywcy tych dziwnych budynków. Równie 
popularne było upatrywanie w nich pomieszczeń wydzielonych dla 
kobiet do przędzenia i tkania – vevstuer (Schjelderup, Brekke 1997).

Jednak każdego archeologa znającego choćby pobieżnie wcze-
śniejsze średniowiecze Europy Środkowej musi uderzyć zadziwia-
jące podobieństwo obiektu z  Hunstad do setek domów przypisy-
wanych wczesnym Słowianom. Są one powszechnie uznawane za 
jeden z  najbardziej charakterystycznych identyfikatorów kultury 
wczesnosłowiańskiej. Niemal wszędzie tam, gdzie się pojawili Sło-

© C
op

yri
gh

t b
y W

yd
aw

nic
tw

o N
au

ko
we U

niw
ers

yte
tu 

Miko
łaj

a K
op

ern
ika



154 ROZDZIAŁ 5

wianie, budowali owe szczególne domy, które spotykamy na ogrom-
nych obszarach – od Dniepru do Austrii i od Bałkanów do Bałtyku 
(Kobyliński 1997).

O ile nie może dziwić znajdowanie takich domów w Skandyna-
wii nadbałtyckiej, w której aktywna obecność Słowian nie budzi już 
dzisiaj wątpliwości (Roslund 2001), o tyle dziesięć lat temu szuka-
nie Słowian za kręgiem polarnym wydało mi się zbytnią ekstrawa-
gancją. Później jednak zacząłem zbierać informacje o innych odkry-
ciach tego rodzaju. Rezultaty tych poszukiwań nie są imponujące 
ilościowo, ale jednorodność typologiczna i  chronologiczna zebra-
nych przykładów jest chyba dobrą podstawą wyciągnięcia wiarygod-
nych wniosków.

Mała liczba zidentyfikowanych analogii nie musi oznaczać rzad-
kości tych obiektów, lecz może być skutkiem praktycznych proble-
mów, przed jakimi stają archeolodzy prowadzący badania terenowe. 
Każda wkopana w  luźny grunt (piasek, żwir, glinę) i niezadaszona 
jama o pionowych ścianach ulega szybko naturalnym procesom ero-
zji. Dobrze znane geomorfologom procesy podepozycyjne sprawia-
ją, że tzw. pierwotne wypełnisko takich jam składa się z ziemi zero-
dowanej ze ścian. Identyfikacja takiej warstwy może się okazać dość 
trudna nawet dla doświadczonego badacza terenowego. Sprawiło to 
nie raz, że obiekty o pierwotnie pionowych ścianach nigdy nie zo-
stały przekopane aż do pierwotnego poziomu ich płaskich den i zo-
stały błędnie zadokumentowane jako nieckowate zagłębienia o za-
okrąglonym przekroju. Na przeszkodzie precyzyjnej identyfikacji 
ewentualnych analogii może też stanąć złe zachowanie podziem-
nej części budynku lub brak poprawnej publikacji (Snæsdóttir1992; 
Tesch 1992: ryc. 28.1; Fallgren 1994: 114–121; Sander 1997: 85 i n.). 
Toteż poniższą listę trzeba potraktować tylko jako podstawę wyj-
ściową do krytycznego rozważenia interpretacji północnoatlantyc-
kich półziemianek.

Trzeba też wspomnieć o  problemach metodycznych, które 
utrudniały wcześniejszą dyskusję. Większość autorów publikacji, 
z których zaczerpnąłem poniższe przykłady, rozważała swoje odkry-
cia na zbyt szerokim tle porównawczym. Nie uwzględniając ewident-
nych różnic strukturalnych, wrzucali do jednego worka wszystkie 

© C
op

yri
gh

t b
y W

yd
aw

nic
tw

o N
au

ko
we U

niw
ers

yte
tu 

Miko
łaj

a K
op

ern
ika



155ARCHITEKTURA DARNIOWA

domy o podłogach zagłębionych w ziemię, co dawało złudne wra-
żenie paneuropejskiej tradycji sięgającej wstecz aż do epoki brązu. 
Nie uwzględniając ewidentnych nieciągłości i specyfiki poszczegól-
nych kontekstów historycznych, sami uniemożliwiali sobie dojście 
do wniosków na tyle konkretnych, aby je można było zastosować do 
wyjaśnienia badanego zjawiska. Jedynym wyjściem z tej sytuacji jest 
ograniczenie pola obserwacji do obiektów, które są „wystarczająco” 
zbliżone do siebie strukturalnie i chronologicznie.

Na Islandii pierwszy raz zwrócono uwagę na półziemianki (jard- 
hús) w  trakcie badań wykopaliskowych prowadzonych w  latach 
1962–1967 w  Hvitárholt, Árnessýsla (Magnússon 1973). Odkry-
to tam pięć takich obiektów – wszystkie o kształtach zbliżonych do 
prostokąta o wymiarach ok. 3 × 4 m, z pionowymi ścianami i podło-
gami na głębokości do 90 cm poniżej powierzchni gruntu; w jednym 
z południowych narożników był piec kamienny, a doły po słupach 
konstrukcji nośnej ścian i dachu rozmieszczono wzdłuż ścian. Autor 
zinterpretował je jako „łaźnie”, do których ludzie wchodzili „przez 
otwór w dachu” (Magnússon 1973: 77–79). Tylko w jednym wypad-
ku można było ustalić względną chronologię domów odkrytych na 
tej osadzie. Wskazała ona, że jedna z  półziemianek na pewno nie 
była już użytkowana po zbudowaniu typowego długiego domu (Ma-
gnússon 1973: ryc. 29). W latach 1977–1978 Guđmundur Ólafsson 
badał pozostałości farmy Grellutóttir w Eyri na północnym brzegu 
fiordu Arnar w Vestur-Ísafjarðarsýsla. Oprócz standardowego dłu-
giego domu odkrył też dwie półziemianki. Obiekt I miał kształt pro-
stokąta o wymiarach 2,5 × 4,2 m z podłogą na poziomie 1,2 m po-
niżej powierzchni. Z  elementów konstrukcji nośnej zachowały się 
tylko 4 doły posłupowe a  kamienny piec umieszczony był w  pół-
nocno-wschodnim narożniku. Obiekt II miał wymiary 3,9 × 2,4 m 
i analogiczną głębokość 1,2 m. W narożniku południowo-zachod-
nim znaleziono kamienny piec, a  przy ścianach ślady po słupach. 
Obie te półziemianki miały „służyć jako miejsca pracy kobiet z ich 
krosnami” (G. Ólafsson 1980: 73). Analiza dostępnych wówczas da-
nych (G. Ólafsson 1980: 63–67) pozwoliła wydatować całą osadę na 
„około 900 r.” (G. Ólafsson 1980: 73), co później zostało zakwestio-
nowane (A. Friđriksson 1994: 161–164).
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156 ROZDZIAŁ 5

W  czasie wykopalisk, przeprowadzonych w  latach 1978–1990 
w  Stóraborg na południowym wybrzeżu, odsłonięto kolejną pół-
ziemiankę. Była ona mniejsza od znanych wcześniej (2,4 × 2 m), 
ale dość głęboka – 70 cm. Mały „piec”, zbudowany z  kamiennych 
płyt, wmontowany był w zachodnią ścianę. Autorka sprawozdania 
stwierdziła, że dom ten „należy do najwcześniejszej fazy stanowiska” 
(Snæsdóttir1992: 58).

W latach 1983–1984 Guđmundur Ólafsson zbadał kolejny jard- 
hús w  Hjálmsstađir, region Árnessýsla w  południowej Islandii. 
Jego okołoprostokątna wkopana w ziemię podłoga miała wymia-
ry ok. 4,5 × 2,5 m. Przykrywające ją warstwy, zawierające wiele 
spalonych kości zwierzęcych, uformowały się w trakcie dwóch wy-
raźnie wyróżniających się faz użytkowania domu. W  obu używa-
no kamiennych „pieców”, ale lokowano je w innych miejscach – raz 
w narożniku SW, raz w NW. Małe otwory zarejestrowane na podło-
dze zinterpretowano jako ślady po przędzeniu wełny. W tej opinii 
utwierdziły odkrywcę znalezione w półziemiance przęśliki (G. Ólafs-
son 1992: 50 i n.). Także ten dom należał do najstarszej fazy zasie-
dlenia stanowiska.

W latach 1987–1991 Bjarni F. Einarsson prowadził badania wy-
kopaliskowe na stanowisku Granastađir, położonym w głębi lądu, na 
południe od miasta Akureiri w regionie Eyjafjarđarsysla, w północ-
no-wschodniej Islandii. Ślady kompleksu osadniczego leżą tam na 
brzegu niewielkiej rzeki na wysokości aż 245 m n.p.m. Dom ozna-
czony numerem 3 okazał się półziemianką o wymiarach 4,5 × 3,6 m, 
której podłogę wkopano w ziemię na głębokość 92 cm. Brzegi tego 
zagłębienia wyłożone były ścianą grubości 30–45 cm, wykonaną 
z  kawałków darni wyciętych w  kształcie strengur. Miała ona „słu-
żyć izolacji domu” (B. F. Einarsson 1994: 78). Zredukowała ona po-
wierzchnię użytkową domu do wymiarów ok. 3,6 × 2,9 m. W trzech 
narożnikach odkryto doły posłupowe, a w czwartym (NW) było wej-
ście. Piec wykonany z kamiennych płyt stał w narożniku NE. Tefro-
chronologia i datowanie radiowęglowe pozwoliły stwierdzić, że far-
ma została założona i porzucona w X w. (B. F. Einarsson 1994: 101).

W 1995 r. rozpoczęto badania weryfikacyjne na położonej w głę-
bi lądu farmie Hófstađir, w regionie S-Þingeyjarsysla, w północno-
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157ARCHITEKTURA DARNIOWA

-wschodniej Islandii. Wykopaliska przeprowadzone sto lat wcze-
śniej przez Daniela Bruuna zaowocowały publikacją, w której „długi 
dom” zinterpretowano jako przedchrześcijańską świątynię (Bruun, 
Jónsson 1909, 1911; Słupecki 1994: fig. 5). Następni badacze tego 
stanowiska odkryli w  jej pobliżu kilka innych budynków. Owalne 
zagłębienie widoczne na południe od „świątyni” zinterpretowano 
wówczas jako rytualną „jamę kuchenną” (Olsen 1966). Już na po-
czątku badań weryfikacyjnych uznano, że jest to raczej półziemian-
ka (A. Friđriksson, Vésteinsson 1997). Potwierdziły to laboratoryj-
ne analizy mikroprofili pobranych z wykopu Olsena (Simpson i in. 
1999). Przeprowadzone później wykopaliska odsłoniły w 2000 r. ty-
pową półziemiankę z  „piecem” umieszczonym w  narożniku NW 
i słupami wkopanymi wzdłuż ścian (Vésteinsson 2001).

Później zidentyfikowano dwa kolejne obiekty tego typu leżące 
przy południowo-wschodniej ścianie długiego domu. Obiekt ozna-
czony A5 miał podłogę o wymiarach 5,5 × 3,5 m wkopaną w stok 
przylegającego do stanowiska tarasu (Lucas 2001). Miał on zbu-
dowany z  płaskich kamieni „piec” umieszczony w  narożniku NW 
i wejście o szerokości 90 cm przebite przez środek ściany zachod-
niej (fot. 29). Obie te, wydatowane na X–XI w., półziemianki użytko-
wano przed zbudowaniem „długiego domu”. W 2001 r. rozpoczęto 
eksplorację trzeciego, częściowo zniszczonego, obiektu oznaczonego 
jako A3/4. I on okazał się półziemianką, przebudowaną później na 
budynek gospodarczy.

W tym samym roku rozpoczęto systematyczne wykopaliska ko-
lejnej półziemianki na położonej niedaleko od Hófstađir opuszczo-
nej farmie Sveigakot w tym samym regionie S-Þingeyjarsýsla. Już te 
wstępne badania, ujawniły typowe elementy: zagłębiona w  ziemię 
podłoga, „piec” z płyt kamiennych i słupy konstrukcji nośnej wko-
pane wzdłuż ścian (Urbańczyk 2002c). Latem 2003 r. w Sveigakot 
odkryto dwie następne półziemianki. Wszystkie są starsze od „dłu-
giego domu” (fot. 3).

Według ustnej informacji dra Kevina Smitha (State University 
of New York w Buffalo), w 2000 r. odkrył on podobny obiekt w Háls, 
Hálsasveit, w regionie Borgarfjardarsýsla. Niestety, badań tych do-
tąd nie zakończono.
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Te odkrycia skłoniły islandzkich archeologów do przejrzenia 
dokumentacji archiwalnej i sprawozdań z dawnych wykopalisk. Po-
zwoliło to „odkryć” pięć następnych półziemianek, nierozpozna-
nych prawidłowo przez kierowników wykopalisk: jedna w  Skriđa 
(region Fljótsdalur we wschodniej Islandii), dwie w regionie Hvam-
msfjörđur w zachodniej Islandii, jedna w Eiríksstađir i jedna w Ljótól-
fsstađir (Simpson i in. 1999: 526).

Lokalizacje tych 22 półziemianek wskazują, że były to kon-
strukcje znane we wszystkich częściach wyspy i stosowane w róż-
nych strefach ekologicznych – zarówno na wybrzeżu, jak i w głę-
bi lądu. Nie jest to może liczba imponująca, jeżeli odniesiemy ją 
do kilku tysięcy znanych z badań powierzchniowych „długich do-
mów”. Jest jednak na tyle znacząca, aby uznać domy z  zagłębio-
ną w podłoże podłogą za interesujące zjawisko kulturowe. Dzisiaj 
nikt już nie ma wątpliwości, że były to budynki mieszkalne, a nie, 
jak dawniej sądzono, łaźnie parowe (Erlingsson 1899; Magnússon 
1973), pomieszczenia tkackie (G. Ólafsson 1980; Snæsdóttir1992), 
siedziby sezonowe (Eldjárn 1961) czy też piwniczki do przechowy-
wania nabiału (Jónsson 1897).

Wnioskując z  cienkich zwykle warstw podłogowych, zadoku-
mentowanych przez dawnych odkrywców, większość z tych domów 
opuszczono po krótkim okresie użytkowania. Precyzyjne wykopa-
liska z ostatnich lat zaprzeczają jednak tym wnioskom. Stratygrafia 
pierwszego z tych obiektów odkrytych w Sveigakot (fot. 30) dowo-
dzi wręcz długotrwałego użytkowania, w trakcie którego trzykrotnie 
przesuwano palenisko, zmieniano rozplanowanie wnętrza oraz „od-
nawiano” zasypaną popiołem i odpadkami podłogę, na której znale-
ziono noże, przęśliki i gwoździe, ale też grzebienie i blaszany dzwo-
neczek. W Sveigakot zwraca uwagę, iż półziemiankę zbudowano na 
wyjątkowo trudnym terenie. Niezwykle kamieniste podłoże zmusiło 
budowniczych do sporego trudu usunięcia dużych kamieni z miej-
sca wkopywania podłogi. Jeden głaz był tak duży, że nie mogąc go 
usunąć, wkopano go w dno półziemianki. Świadczy to o determina-
cji budowniczych, którzy w skrajnie trudnych warunkach zrealizo-
wali jednak swój plan architektoniczny, choć wymagało to znacznie 
większego niż „normalnie” nakładu pracy.
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159ARCHITEKTURA DARNIOWA

Dotychczas nie znaleziono stanowiska, gdzie półziemianki wy-
stępowałyby jako jedyny typ domu. Zawsze znajduje się je w pobli-
żu długich domów, stanowiących dotąd główne obiekty zaintereso-
wania archeologów. Wszędzie tam, gdzie udało się ustalić względną 
chronologię odkrytych budynków, półziemianki reprezentują naj-
starsze fazy zasiedlenia poszczególnych osad. Trzeba zatem uznać, że 
pierwsi mieszkańcy tych wszystkich miejsc rozpoczęli ich zagospo-
darowanie od zbudowania półziemianek, zanim oni sami (lub ich 
dzieci) nie przeprowadzili się do standardowych domów wzniesio-
nych zgodnie z modelem skandynawskim. Należy zatem przypusz-
czać, że małe domy o podłogach wkopywanych w ziemię „przypłynę-
ły” z tymi osadnikami z ich ojczystych stron, gdzie były standardem 
mieszkalnym, powszechnie uznanym za właściwy sposób zorganizo-
wania przestrzeni mieszkalnej.

Zuniformizowana architektura tych budowli sugeruje pocho-
dzenie ich budowniczych z tej części Europy, gdzie takie domy na-
leżały do kanonu kulturowego. Ich budowa w  dziewiczym tere-
nie zasiedlanej od początku Islandii była więc dla nich naturalnym 
sposobem rozwiązania potrzeb mieszkaniowych. Na terenach nie-
zamieszkanych nie było bowiem żadnych innych wzorców ani też 
nikogo, kto mógłby narzucić konkretny styl architektoniczny. Do-
piero późniejsze procesy adaptacji kulturowej i akceptacji dominują-
cej tradycji skandynawskiej skłoniły osadników (lub ich potomków) 
do zerwania z tym elementem swej tradycji etnicznej. Była to kwe-
stia decyzji o rezygnacji z demonstrowania swoich „obcych” korzeni 
na rzecz wtopienia się w środowisko kulturowe zdominowane przez 
przybyszów ze Skandynawii.

Moje poszukiwania analogicznych obiektów w Skandynawii nie 
były zbyt intensywne, ale i one wykazały, że około przełomu tysiącle-
ci w różnych regionach północnej Europy budowano takie nietypo-
we konstrukcje mieszkalne. Większość z nich odkryto na południu, 
ale pojedyncze przykłady znane są też z terenów położonych dale-
ko na północy. Poniższą listę trzeba traktować tylko jako wstęp do 
ewentualnych systematycznych poszukiwań.

W Norwegii wspomniana już półziemianka z Hunstad powta-
rza typowe cechy znane z Islandii. Jej kwadratową podłogę wkopano 
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160 ROZDZIAŁ 5

w ziemię na ok. 50 cm. W narożniku SW odkryto resztki kamienne-
go „pieca”, a przy ścianach osiem dołów posłupowych. Podłogę po-
krywała cienka warstwa węgli drzewnych i popiołu, które wysypały 
się z wnętrza paleniska. Nie wiadomo, gdzie było wejście do tego bu-
dynku, który został częściowo zniszczony przez „długi dom”, wyda-
towany radiowęglowo na przełom tysiącleci.

W zachodniej Norwegii interesujący nas tu typ architektury re-
prezentuje półziemianka odkryta w 1992 r. w Stedje, w regionie Sogn- 
dal (Mortensen 1997). Pozostało po niej prostokątne zagłębienie 
o wymiarach ok. 4,8 × 5,6 m wkopane w ziemię na 50 cm. „Piec”, 
zbudowany z  trzech płyt kamiennych, stał przy narożniku SW. 
W narożnikach i na środku dwóch ścian stały słupy konstrukcji noś- 
nej. Znalezione w wypełnisku obiektu 72 ciężarki tkackie i 15 przęś- 
lików autorka sprawozdania uznała za dowód, iż obiekt ten spełniał 
funkcję warsztatu tkackiego. Sama jednak podważyła swój wniosek, 
pisząc, że zabytki te mogły być wrzucone do jego wnętrza już po po-
rzuceniu tej budowli (Mortensen 1993: 15). Niestety, opublikowana 
dokumentacja, ukazująca wielowarstwowe wypełnisko, nie pozwala 
ustalić kontekstu stratygraficznego tych znalezisk (Mortensen 1997: 
ryc. 4). Dwie uzyskane daty 14C wskazują na IX–X w. (drewno ze słu-
pa) lub na X–XI w. (węgle z „pieca”).

Podobne obiekty występują też w  różnych częściach Szwecji. 
Dobrym przykładem jest odkryta w Köpinge półziemianka wyda-
towana na 1140 r. (±230 lat) (Tesch 1992: tabl. XIV). Opublikowa-
na dokumentacja jest niedokładna, ale autor nazwał ten (jak i drugi 
podobny) obiekt „słowiańską chatą półziemiankową”. Paradoksalnie 
w dalszym tekście zaprzecza swojej interpretacji, uznając, że obiekty 
te stanowiły „część germańskiej sfery na kontynencie” (Tesch 1992: 
131). Cokolwiek miał na myśli, jego opinia świadczy o typowej igno-
rancji odnośnie do różnic dzielących wczesnośredniowieczne pół-
ziemianki słowiańskie od zagłębionych w ziemi budynków północ-
nogermańskich (por. ten sam problem w: Fallgren 1994: 124).

Jak można się było spodziewać, najwięcej charakterystycznych 
półziemianek odkrywa się w Danii, której związki z południowym 
wybrzeżem Bałtyku były najsilniejsze. Niestety, niewiele z nich do-
czekało się publikacji. W tym kontekście uwagę zwraca artykuł Bir-
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161ARCHITEKTURA DARNIOWA

gitte Sorensen (1993), która podjęła próbę usystematyzowania bo-
gactwa typologicznego budynków, po których pozostały tylko części 
podziemne. Skłoniły ją do tego wykopaliska ratownicze z lat 1980–
1981 w południowej Jutlandii, gdzie odkryto 53 takie obiekty. W Da-
nii znalazła jednak tylko jeden przykład odpowiadający analizowa-
nemu tu typowi domu mieszkalnego (Sorensen 1993: 65).

Dwa takie domy odkryto podczas wykopalisk przeprowadzo-
nych w  latach 1963–1964 koło katedry w  Arhus (H. H. Andersen 
1971: 44–48). Należały one do najstarszej fazy osadniczej wydatowa-
nej na X w. Prostokątna (3,1 × 2,5 m) półziemianka oznaczona jako 
DAQ wkopana była w ziemię na głębokość ok. 70 cm. Konstrukcję 
nośną budynku stanowiło sześć słupów: cztery umieszczone w na-
rożnikach i po jednym w środku obu krótszych ścian. „Piec” umiesz-
czony w  południowym narożniku otaczały „ławy” ziemne, usypa-
ne wzdłuż trzech ścian. Dom ten został częściowo zniszczony przez 
półziemiankę DKR o  wymiarach 3,6 × 2,8 m. Odsłonięto w  niej  
osiem dołów posłupowych, rozmieszczonych wzdłuż ścian, oraz po-
dobną „ławę” ziemną i „piec” w narożniku południowym. Pozosta-
łe półziemianki zbudowano według innego modelu (H. H. Ander-
sen 1971: 40–44, 48–49).

Ta garść przykładów dość jednolitej koncepcyjnie architektury, 
skrajnie różnej od skandynawskich standardów, każe zastanowić się 
nad wyjaśnieniem tego fenomenu. Nie można powiedzieć, że obiekty 
te świadczą o jakimś zjawisku powszechnym, ale ich rozprzestrzenie-
nie od Szwecji do Islandii każe poszukać wyjaśnień wykraczających 
poza skalę lokalną. Poza podobieństwem wzorca architektoniczne-
go uderzająca jest też ich spójność chronologiczna – zbudowano je  
w X w. (o ile udało się uzyskać precyzyjne datowanie). Wszędzie też 
reprezentują początkową fazę zasiedlenia poszczególnych stanowisk. 
Musiały więc „przybyć” tam z pierwszymi osadnikami.

Nie sprawia trudności wskazanie obszaru, z którego znamy taki 
sam model budownictwa mieszkalnego. Opisany typ domu jest bo-
wiem jednym z  najbardziej charakterystycznych elementów osad-
nictwa wiązanego z  wczesnośredniowieczną Słowiańszczyzną. Od 
Podnieprza do Łaby i od Bałkanów do Bałtyku półziemianki z na-
rożnymi „piecami” wskazują na obecność Słowian ekspandujących 
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162 ROZDZIAŁ 5

od połowy VI w. na ogromne obszary Europy (Kobyliński 1997: 98–
–107). Upraszczając (aby uniknąć nieistotnych tu problemów typo-
logicznych), można powiedzieć, że chodzi o obiekty zbudowane na pla-
nie zbliżonym do kwadratu o długości boku wahającej się od 2 do 5 m. 
Konstrukcja ścian i dachu najczęściej wspierała się na słupach usta-
wionych w narożnikach i wzdłuż ścian wkopanej w ziemię podłogi. 
W przypadkach braku dołów posłupowych można się domyślać, że 
konstrukcja nośna wspierała się na obrzeżach wkopu.

Budowle te były znane w Europie Wschodniej już w IV w. (Ko-
byliński 1988: 93 i n.; Parczewski 1988: 56 i n.). Przede wszystkim 
jednak są związane z  okresem ekspansji Słowiańszczyzny – czyli 
z  VI–VIII w. (na Ukrainie – Vinokur 1997: ryc. 8–10; w  Polsce – 
Wachowski 1997: ryc. 11). Znane są jednak również obiekty dato-
wane na IX, a nawet XI w., odkrywane w „peryferycznych strefach 
osadnictwa słowiańskiego” – np. na Ukrainie, w północno-zachod-
niej Polsce i  w  północno-zachodnich Niemczech (Dulinicz 2001: 
144; Kobyliński 1997: 107; Zvizdeckij, Gotun 1997). W Serbii prze-
chodzenie od półziemianek do konstrukcji naziemnych rozpoczęło 
się w IX–X w., osiągając szczyt w XII w. (Miloševič 1997: 157). Na 
wschód od Karpat tradycja mieszkania w półziemiankach przetrwa-
ła w kulturze staroruskiej jeszcze przez wiele stuleci (Telnov 1997: 96).

Porównanie półziemianek słowiańskich z opisanymi przykłada-
mi zebranymi w Skandynawii i na Islandii wspiera intuicyjną hipo-
tezę, że mamy do czynienia z tą samą tradycją architektoniczną. Do-
brze zachowany obiekt z Hunstad w Norwegii bardzo przypomina 
półziemiankę odkrytą w 1995 r. w Wyciążach koło Krakowa, wyda-
towaną dendrochronologicznie na lata 625–635. Jej rekonstrukcji, 
zaproponowanej przez Paulinę Poleską i Janusza Bobera (1996: ryc. 
13–15), można użyć jako swego rodzaju modelu rozważanego typu 
domu mieszkalnego – tym bardziej że podobne budynki można zna-
leźć i na innych terenach zamieszkanych we wczesnym średniowie-
czu przez Słowian (por. np. rekonstrukcje takich domów odkrytych 
w Serbii – Miloševič 1997: ryc. 156).

Nie wnikając w szczegóły, trzeba tu też wspomnieć o „germań-
skich” domach z zagłębioną w ziemię podłogą, które niektórzy bada-
cze uznają za taki sam typ budowli jak półziemianki „słowiańskie”. 
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163ARCHITEKTURA DARNIOWA

Już pierwszy rzut oka pozwala jednak odrzucić tę analogię. Pozosta-
łości domów odkrywanych w Europie północno-zachodniej wyraź-
nie różnią się bowiem od tych z Europy Środkowej i Wschodniej. 
Są to zwykle płytkie zagłębienia w  kształcie owalu lub zaokrąglo-
nego prostokąta. Jeżeli znajduje się w  nich paleniska, to mają one 
kształt okrągły i umieszczone są w centralnej części podłogi. Kon-
strukcja nośna dachu wspiera się na dwóch tylko słupach umiesz-
czonych na krótszych bokach. Dobrym przykładem mogą być domy 
z Valleberga odkryte przez Marthę Strömberg (19.71: ryc. 10, 15, 19, 
23, 28, 33). Taka organizacja powierzchni mieszkalnej, lokalizacja 
i kształt paleniska oraz typ konstrukcji naziemnej są na tyle różne 
od odpowiednich cech półziemianek odkrytych w rejonie północ-
nego Atlantyku, że można bez obawy wykluczyć ten kierunek po-
szukiwania analogii architektonicznych. Pozostawia nas to w strefie 
zamieszkiwanej przez wczesnośredniowiecznych Słowian i dopraw-
dy trudno wyobrazić sobie inne wyjaśnienie tego podobieństwa niż 
przybycie na Islandię jakichś grup czy tylko osób pochodzących z tej 
właśnie strefy kulturowej.

Podsumowując te rozważania, trzeba więc chyba uznać, że bu-
downiczowie datowanych na okres wikiński półziemianek odkry-
wanych w Skandynawii i na Islandii, jeżeli nie byli Słowianami, to 
musieli na tyle przesiąknąć słowiańską kulturą, że uznawali za na-
turalne mieszkanie w półziemiankach. Jednak nic chyba nie stoi na 
przeszkodzie uznaniu, że jacyś Słowianie wzięli jednak udział we 
wczesnośredniowiecznej ekspansji osadniczej w samej Skandynawii 
i w kolonizacji niektórych wysp północnego Atlantyku. Mogli być 
członkami grup towarzyszących wikińskim wodzom, wyzwoleńca-
mi, „gośćmi”, zachęconymi do zasiedlania dziewiczych terenów, albo 
niezależnymi przybyszami, którzy podjęli ryzyko emigracji na nowo 
odkryte lądy.

Uderzająca odmienność preferowanej przez nich tradycji archi-
tektonicznej w stosunku do typowych elementów modelu skandy-
nawskiego sprawiła, że mniej lub bardziej świadomie zademonstro-
wali swą odmienność kulturową w sposób uderzający dla każdego 
współczesnego obserwatora. Widocznie nie chcieli bądź nie potra-
fili zbudować standardowego „długiego” domu. Poza tym, w chwili 
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164 ROZDZIAŁ 5

pierwszego zasiedlenia wybranego miejsca nie było żadnej siły, która 
chciałaby/mogłaby wyegzekwować zastosowanie się do konkretnego 
modelu organizacji gospodarstwa. Widocznie w trudnej fazie zasie-
dlania dziewiczych terenów nikomu nie przeszkadzało sąsiedztwo 
ludzi wyróżniających się trybem życia w dominującej masie Skan-
dynawów.

Można raczej wykluczyć, że te półziemianki są przejawem do-
raźnego tylko rozwiązywania problemów mieszkaniowych przez 
pierwszych osadników. Budowa takich domów wymagała bowiem 
konkretnej wiedzy i umiejętności technicznych. To nie były prymi-
tywne substytuty „prawdziwych” domów typu skandynawskiego, 
lecz elementy alternatywy kulturowej. Były wyraźnymi manifesta-
cjami odmiennego smaku architektonicznego i  odmiennej trady-
cji organizowania przestrzeni mieszkalnej. Ich wzajemne podobień-
stwo wskazuje, że nie powstały jako przypadkowo wybrane pomysły 
na tymczasowe zapewnienie dachu nad głową, lecz że wywodziły się 
z jednolitego modelu architektonicznego.

Jego pochodzenie można dziś dodatkowo potwierdzić odkry-
ciem dokonanym latem 2002 r. w  Sveigakot. Obok wspomnianej 
wcześniej półziemianki z X w. odkryto tam starszy od niej budynek 
o nieregularnym, „amebowatym” obrysie podłogi płytko wkopanej 
w ziemię (fot. 31). I znów – właśnie takie obiekty, nazywane w Pol-
sce „wannowatymi”, bardzo często znajdowane są w Europie Środ-
kowej koło słowiańskich półziemianek. Archeolodzy od dawna spie-
rają się o ich funkcję, ale nie doszli do jednoznacznych wniosków. 
Niemniej, odkrycie na Islandii pary obiektów tak charakterystycz-
nych dla wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny można uznać za 
kolejną wskazówkę do etnicznej identyfikacji budowniczych tej nie-
typowej architektury.

Sądzę zatem, że można te półziemianki wykorzystać w dysku-
sjach nad wieloetnicznością społeczności zamieszkujących we wcze-
snym średniowieczu tereny położone wokół północnego Atlantyku. 
Niewątpliwie jednak problem ten wymaga dalszych badań porów-
nawczych, które pozwolą porzucić wciąż jeszcze dominujące w  li-
teraturze skrajnie uproszczone hipotezy, sprowadzające wszystko 
do aspektów funkcjonalnych, np.: „Kiedy grupa osadników wybra-
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165ARCHITEKTURA DARNIOWA

ła miejsce do zbudowania farmy, to na ogół, jak się wydaje, budo-
wali półziemiankę jako tymczasowe schronienie. Półziemianki były 
najprostszymi rodzajami budynków: kopano dziurę w ziemi i wzno-
szono nad nią dach. Wielkość tych domów waha się od bardzo ma-
łej (ok. 4 m2 w Stóraborg) do całkiem dużej (ok. 30 m2 w Hofsta-
đir), ale oprócz paleniska nie miały pracochłonnego wyposażenia. 
Zamieszkane tylko przez krótki czas, porzucano je lub wykorzysty-
wano marginalnie. Półziemianki zostały wkrótce zastąpione przez 
długie domy, które stanowiły główne mieszkanie na każdej farmie” 
(Vésteinsson 2000b: 168). Wiem, że autor tej opinii zmienił dzisiaj 
zdanie, o czym świadczy zaproszenie polskich archeologów do zba-
dania półziemianki w Sveigakot (Urbańczyk 2002c).
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rozdział 6
Początek II tysiąclecia na wschodzie regionu... 

północnoatlantyckiego

Badacz dziejów północno-zachodniego wybrzeża Półwyspu Skan-
dynawskiego staje przed problemem skromnego zasobu źródeł od-
noszących się do początku II tysiąclecia, tj. schyłkowej fazy okre-
su wikińskiego i czasu stabilizowania się organizacji państwowych 
w  Skandynawii1. Źródła pisane, chociaż bardzo atrakcyjne pod 
względem literackim, budzą uzasadnione wątpliwości co do wiary-
godności przekazu. Są to przecież głównie XIII-wieczne zapisy ust-
nej tradycji, która służyła legitymizowaniu struktur władzy poli-
tycznej i dominacji wiodących rodów. Jednocześnie archeologia nie 
dysponuje wieloma konkretnymi danymi, które mogłyby posłużyć 
do konstruowania hipotez wyjaśniających procesy społeczno-go-
spodarcze. Czekając na liczne i  precyzyjnie datowane (!) odkrycia 
archeologiczne, które pomogłyby zrozumieć ten okres, i godząc się 
z tym, że jest niewielka szansa natrafienia na jakieś nowe źródła pi-
sane, musimy się ograniczyć do tworzenia „spekulacyjnych” rekon-
strukcji procesu, który spowodował rozpad północnonorweskich 
organizacji wodzowskich i poddanie północnego wybrzeża politycz-
nej, gospodarczej i religijnej kontroli władzy królewskiej.

Znamy dość dobrze sytuację, jaka panowała na tym terenie 
w I  tysiącleciu n.e. Bogate dane archeologiczne, interpretowane za 
pomocą antropologicznych koncepcji odnoszących się do organi-
zacji wodzowskich2, pozwoliły stworzyć przekonujące interpreta-
cje procesów społeczno-gospodarczych i  politycznych (Urbańczyk 

1 Por. rozdz. Skandynawia na przełomie tysiącleci.
2 Chociaż uproszczone wykorzystywanie modelu ustroju wodzowskiego było cza-

sem krytykowane (Spencer 1987; Champion 1989: 1), nie ma dotąd poważnej 
propozycji alternatywnej dla tej koncepcji.
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168 ROZDZIAŁ 6

1992: rozdz. 7). Dość dobrze jest też poznany okres po XII w., znacz-
nie bogatszy już w źródła pisane, które pozwalają śledzić postępują-
ce uzależnienie północy od centrum władzy państwowej i kościelnej 
oraz od powiązań gospodarczych z „Europą”.

Sto kilkadziesiąt lat dzielących te dwie, tak różne, epoki stanowi 
lukę, która pozornie może sugerować jakąś przerwę lub nieciągłość 
procesów społeczno-gospodarczych. Faktycznie jednak, te dwie tak 
różniące się od siebie sytuacje są raczej produktami stanu naszej wie-
dzy, a właściwie naszej niewiedzy. Przyjęta w Norwegii granica mię-
dzy okresem wikińskim a średniowieczem (1030–1050 r.) nie dzieli 
przecież dwóch statycznych sytuacji. Zmiany, które doprowadziły do 
ukształtowania się społeczeństw średniowiecznych, były wszak kon-
tynuacją procesów zapoczątkowanych już w I tysiącleciu. Przebiega-
ły one na różnych terenach w różnym tempie, ale wykazywały ogól-
ną ciągłość i podobieństwo.

Celem tego rozdziału jest określenie przyczyn i ustalenie skutków 
napięć społecznych, które stymulowały owe transformacje. W  do-
tychczasowej dyskusji widać trudną do przezwyciężenia sprzeczność 
między stanowiskiem reprezentowanym przez badaczy z ośrodków 
położonych na południe od kręgu polarnego i tych skupionych wokół 
Uniwersytetu w Tromso. Ci pierwsi, operując szeroką perspektywą 
geograficzną, podkreślają decydującą rolę „południowego” dynami-
zmu i szybkiego rozwoju regionu, z którego monarchia ekspandowa-
ła wzdłuż wybrzeża na północ. I odwrotnie – zwolennicy „północy” 
skupiają się na argumentach wskazujących rolę niezależnych, lokal-
nych procesów analizowanych raczej w małej skali regionalnej.

Nie ulega wątpliwości, że trzeba dziś spróbować połączyć te dwie 
perspektywy, rozważając, jak struktury lokalne reagowały zarów-
no na stymulację zewnętrzną, spowodowaną ekspansją monarchii 
i ogólnym procesem społeczno-gospodarczego oraz ideologicznego 
rozwoju wczesnośredniowiecznej Europy, jak i na wewnętrzne czyn-
niki zmian. Nie była to prosta sytuacja nierównomiernego rozwo-
ju, prowadząca w sposób nieunikniony do podporządkowania słab-
szej strony ekspandującemu sąsiadowi. Trzeba bowiem uwzględnić 
też polityczne strategie oporu i adaptacji, stosowane przez zagrożo-
ne utratą swej pozycji lokalne elity.
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169PO CZ ĄTEK II  T YSIĄCLECIA NA WSCHODZIE REGIONU. . . 

Początki tego procesu można wywieść już z poprzedniego okre-
su, a ich kontynuację śledzić w dalszych fazach średniowiecza. Jed-
nak początek II tysiąclecia wyróżnia się w  tym ciągu zdarzeń wy-
raźnym zwiększeniem napięć społecznych, wynikającym z  „efektu 
wzmocnienia”, będącego skutkiem zmian zachodzących równolegle 
w  wielu sferach rzeczywistości społecznej. Jest to typowa sytuacja 
okresu przełomowego, kiedy „wiele względnie nagłych zmian może 
generować długoterminowy impet rozwojowy” (Giddens 1984: 246) 
lub też, kiedy „epizody istotnej transformacji strukturalnej [...] mogą 
mieć kumulatywny wpływ na społeczeństwo” (Mann 1986: 3).

*

Zacznę od krótkiej charakterystyki „arktycznej” polityki monarchii 
norweskiej. Trzeba ją wydedukować z sag królewskich, skompono-
wanych w  okresie przedpiśmiennym i  spisanych w  XIII w. w  celu 
gloryfikacji osiągnięć dawnych monarchów oraz legitymizacji wła-
dzy królewskiej i uzasadnienia porządku politycznego. Szczegółowe 
analizy (np. T. M. Andersson 1977) wyraźnie pokazują manipula-
cje stosowane przez kolejnych autorów w celu zaspokojenia aktual-
nych potrzeb politycznych. Widać też, że kronikarze wykorzystywali 
swą wiedzę o sytuacji w XIII w. do przedstawiania królewskiej poli-
tyki z początku tysiąclecia (Koht 1966a: 33, 40; Holmsen 1976: 63).

Interesujące różnice pokazują strategie dwóch królów, którzy 
jako pierwsi bezpośrednio zainteresowali się wybrzeżem arktycz-
nym. Ukazują one istotną zmianę w sposobie realizacji królewskich 
prerogatyw i zaspokajania pretensji do najwyższej władzy. Polityka 
Olafa I Tryggvasona (995–1000) była typowa dla wikińskich królów-
-wojowników, którzy opierali swe rządy głównie na militarnej zdol-
ności do poszerzania i bezpośrednim kontrolowaniu swojej domeny. 
Rządy Olafa II Haraldssona (1015–1030) przyniosły zmiany, które 
były „bardziej średniowieczne”, gdyż władca bardziej polegał na in-
terwencjach gospodarczych i delegował część swej władzy przedsta-
wicielom lokalnych elit. Olaf II Haraldsson, zdając sobie sprawę, że 
nie uda mu się utrzymać stałej i pełnej kontroli nad odległą od cen-
trum państwa prowincją, zrezygnował z frontalnego ataku, którego 
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170 ROZDZIAŁ 6

już przecież dwukrotnie spróbował Olaf I Tryggvason. Zamiast tego 
zastosował strategię małych kroków – przede wszystkim gospodar-
czych. Nie była to polityka nastawiona na szybkie osiągnięcie spek-
takularnych sukcesów, ale też jej długookresowym celem było stałe 
podporządkowanie Północy zwierzchnictwu królewskiemu i  pod-
ważenie niezależności tamtejszych lokalnych ośrodków władzy.

Szczególnie interesujący w  tym względzie może być fragment 
Sagi o św. Olafie, opisujący koniec centrum wodzowskiego ulokowa-
nego na wyspie Hinnoya w archipelagu Vesteralen. Niektórzy bada-
cze uważają, że opisane tam wydarzenia są tylko projekcją w odległą 
przeszłość sytuacji charakterystycznej dla XIII w. (Lunden 1972: 45, 
przyp. 22). Inni jednak uznają, że ta relacja jest transkrypcją tradycji 
ustnej, obecnej już w XII-wiecznej wersji sagi (P. S. Andersen 1977: 
124). W każdym razie historia ta zawiera ważne informacje o me-
todach stosowanych w celu złamania autonomii arktycznych przy-
wódców.

Pierwszym (?) krokiem ekspandującej monarchii było pozyska-
nie lub osadzenie swych zwolenników w  strategicznych punktach 
wiodącego na północ szlaku przybrzeżnego, który był jedyną dro-
gą kontaktu jej mieszkańców z  rynkami Europy Zachodniej i  po-
łudniowej Skandynawii. Usadowieni w kluczowych miejscach kró-
lewscy „delegaci” byli wygodnymi narzędziami kontroli kontaktów 
arktycznych wodzów z południem. Jednym z takich reprezentantów 
egzekwujących królewską politykę gospodarczą i  fiskalną był Tore 
Sel z Avaldsnes.

Zadaniem takich ludzi było kreowanie konkurencyjnych ośrod-
ków władzy, które podważałyby tradycyjny układ sił ustalony po-
między wiodącymi rodami z  północno-zachodnich rubieży Skan-
dynawii. Ci przedstawiciele monarchii wywodzili się często z rodów 
drugorzędnych w  lokalnej strukturze władzy. Poparcie królewskie, 
choć dalekie, wzmacniało ich pozycję na tyle, że mogli konkurować 
z silniejszymi sąsiadami. Ceną za taki awans była solidarność poli-
tyczna z odległym ośrodkiem władzy państwowej i reprezentowanie 
jego interesów (Koht 1966a: 38). Dobrymi kandydatami na królew-
skich sojuszników byli też rozmaici pretendenci do lokalnego przy-
wództwa, którzy nie byli w  stanie zgromadzić własnych środków 
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wystarczających do pozyskania sobie takiej liczby zwolenników, któ-
ra zapewniłaby im niezależność polityczną3. Do tej kategorii należe-
li też obaleni wodzowie i ich spadkobiercy. Nie widząc szans zreali-
zowania swych ambicji własnymi siłami, mogli poszukać wsparcia 
poza rodzinnym regionem. Dla młodych mężczyzn dobra droga 
w tym kierunku wiodła przez członkostwo w królewskiej drużynie 
przybocznej (hird). Monarcha witał ich na pewno z otwartymi ra-
mionami. Potrzebował bowiem wciąż nowych ludzi, źródeł infor-
macji i sposobów podważenia tradycyjnego układu lokalnych sił.

W  południowej części Halogalandu4 Asmund Grankjelson, 
jako królewski lendmann zamieszkały w pobliżu starego ośrodka wła-
dzy na wyspie Tjotta, miał zapewne osłabić pozycję słynnego z wa-
leczności wodza Hareka. Na północy podobną rolę odgrywali bracia 
Karle i Gunnsteinn z wyspy Langoya, stwarzając ośrodek konkurują-
cy z wodzowskim centrum na wyspie Bjarkoy, gdzie rezydował słyn-
ny Tore Hund (późniejszy zabójca Olafa II). Z kolei bracia Arnes-
sonowie z Giske spełniali chyba funkcje specjalnych wysłanników, 
interweniując po stronie króla w doraźnych przypadkach. Takie ma-
nipulowanie aktorami lokalnej sceny politycznej podważało trady-
cyjną strukturę władzy i osłabiało pozycję arktycznych wodzów, sty-
mulując wewnętrzne napięcia i zewnętrzne konflikty.

Możliwość interwencji w  wewnętrzne sprawy organizacji wo-
dzowskich stwarzała mała ilość nadającej się do uprawy i  wypasu 
ziemi. Ten niedostatek strategicznie ważnych zasobów naturalnych 
sprawiał, że północny system gospodarczy stale był zagrożony na-
głym kryzysem, spowodowanym choćby przez nieurodzaj. Mając na 
północy dobrych informatorów, Olaf II mógł wykorzystać takie sy-
tuacje, wprowadzając np. „blokadę zbożową”.

Opis takiej interwencji znajdziemy w Sadze o św. Olafie. Snor-
ri Sturluson opowiedział w  niej o  upadku ośrodka wodzowskiego 
w Trondenes na arktycznej wyspie Hinnoya. Na przełomie tysiącle-
ci rządził tam wódz Sigurd Toreson, który „kiedy jeszcze ludzie byli 
poganami wyprawiał każdej zimy trzy uroczystości kultowe (blot) 

3 Por. szczegóły w podrozdz. Polityka i gospodarka okresu przedpaństwowego.
4 Tradycyjna nazwa północnej Norwegii o nieznanym źródłosłowie.
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[...]. Kiedy przyjął chrześcijaństwo kontynuował wydawanie uro-
czystych uczt”. Tak samo podtrzymywał swą pozycję społeczną jego 
syn Ásbjörn Sigurđsson. Około 1020 r. słabe zbiory uniemożliwiły 
mu jednak zebranie jęczmienia w ilości potrzebnej do przygotowa-
nia piwa, które musiało się znaleźć na gościnnym stole. Odwiedził 
więc swych przyjaciół, od których część jęczmienia „dostał, a część 
kupił”, ratując w ten sposób swój prestiż. Kiedy nieurodzaj powtó-
rzył się następnego roku, Ásbjörn musiał popłynąć daleko na połu-
dnie, gdzie wspomógł go wuj Erling Skjalgsson. Jednak w drodze po-
wrotnej jeden z królewskich zwolenników, Tore Sel z Avaldsnes na 
wyspie Karmoy, zabrał mu cały transport żywności i wódz nie mógł 
zaprosić swych zwolenników na tradycyjne uczty. Próbował go za-
prosić do siebie jego stryj Tore Hund z Bjarkoy, ale Ásbjörn odmó-
wił, gdyż przyjęcie takiego zaproszenia oznaczałoby rezygnację z po-
litycznej niezależności (Saga o św. Olafie, 117).

W ten sposób, tracąc szczęście, utracił też prestiż społeczny. Wpraw-
dzie zabił Tore Sela (stąd jego przydomek selsbane), ale wkrótce sam 
został zabity przez wysłanego w  tym celu przez króla na północ 
Asmunda Grankjelssona (Saga o św. Olafie, 123). Sądząc z dalszych 
dziejów Trondenes, jego majątek został skonfiskowany przez mo-
narchię, a w XII w. przekazany Kościołowi. Opowieść ta pokazuje, 
jak delikatny był arktyczny układ sił i jak niewielka nawet interwen-
cja z zewnątrz mogła skutecznie zakłócić tradycyjny cykl zabiegów 
podtrzymujących porządek społeczny. Uniemożliwiając doroczną 
reprodukcję relacji politycznych, król zlikwidował jeden z opierają-
cych mu się ośrodków.

W „normalnych” warunkach delikatna równowaga sił zostałaby 
utrzymana przez zastosowanie typowych strategii kryzysowych (po-
życzka od przyjaciół i rodziny). Jednak interwencja królewska stwo-
rzyła nową sytuację, kiedy nagłe napięcie, chociaż przewidywalne 
i możliwe do złagodzenia, zaowocowało nieprzewidzianymi konse-
kwencjami. Dramatyczne zabiegi Ásbjörna, aby przezwyciężyć kry-
zys gospodarczy (chwilowy, lecz grożący poważnymi implikacjami 
politycznymi), zostały storpedowane przez króla, który za opór uka-
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rał go egzekucją. Ta historia świetnie ilustruje opisane wcześniej5, 
stale obecne napięcia towarzyszące sytuacji ciągłego konkurowa-
nia pomiędzy dążącymi do dominacji rodami, działającymi w nigdy 
niekończącym się cyklu „wygraj albo zniknij”.

Częścią królewskiej strategii interwencji gospodarczych na pół-
nocy było też stworzenie konkurencji w lukratywnym handlu z re-
jonem Morza Białego (Bjarmeland). Korzystając z pomocy konku-
rentów dominujących w Arktyce rodów, Olaf II organizował własne 
wyprawy. Saga o św. Olafie (132) opisuje taką ekspedycję, poprowa-
dzoną w 1026 r. przez, wspomnianych już, braci Karle i Gunnstein-
na. Głównym celem tej ekspedycji było zdobycie skór i futer, z któ-
rych połowę miał dostać król. Był to układ niewątpliwie korzystny 
dla królewskich drużynników (hirdmenn), którzy chętnie zaofero-
wali władcy swe usługi, nie licząc się z opinią swoich arktycznych 
„sąsiadów”.

W drodze powrotnej wódz Tore Hund z Bjarkoy, szukając ze-
msty za śmierć bratanka, zatrzymał jednak królewski statek i siłą za-
brał z pokładu wszystkie towary przeznaczone dla Olafa II. W star-
ciu tym zginął Karle. W  odpowiedzi na ten akt jawnej wrogości 
monarcha znów zastosował sankcje gospodarcze. Używając swych 
wpływów wśród uczestników wiecu zwołanego do Vagan, zdołał na-
łożyć na zabójcę tak wysoką grzywnę (30 miar złota), że nawet naj-
potężniejszy z  arktycznych wodzów nie mógł jej zapłacić i  musiał 
się ratować emigracją (Saga o św. Olafie, 139). W ten sposób Olaf II 
bez rozlewu krwi pozbył się (co prawda na krótko) swego głównego 
oponenta i zachwiał pozycją drugiego już po Trondenes ośrodka po-
litycznego na arktycznych wyspach.

Nie mamy wiarygodnych informacji o  działaniach prowadzo-
nych na północy przez kolejnych władców rządzących Norwegią 
w XI w., ale można przypuszczać, że kontynuowali strategię swego 
poprzednika. Prawdopodobnie z rządami Olafa II można powiązać 
pomysł zmonopolizowania przez koronę całego arktycznego handlu 
skórami. Chociaż pisana wersja tego regale pochodzi dopiero z po-
czątku XII w. (NgL I: 257), jego zbieżność z arktyczną polityką tego 

5 Por. szczegóły w podrozdz. Polityka i gospodarka okresu przedpaństwowego.
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174 ROZDZIAŁ 6

władcy jest uderzająca. Z okresu jego rządów może się też wywodzić 
początek opodatkowywania zamieszkujących górski interior Samów 
(finnskatt) i zinstytucjonalizowanie handlu z Samami (finnkaup).

*

Jeżeli zgodzimy się, że „wszelka zmiana społeczna jest koniunktu-
ralna” (Giddens 1984: 245) i że w ciągu XI w. zbiegło się tak wiele 
ważnych okoliczności i  zdarzeń, to powinniśmy prześledzić zmia-
ny, jakie zaszły w różnych sferach rzeczywistości społecznej norwe-
skiej Arktyki, aby wykazać „koniunkturalny charakter tego procesu” 
(Mann 1986: 535). Najważniejsze z tych transformacji to:

1. destabilizacja lokalnego porządku politycznego i  stopniowe 
wyłanianie się nowego układu wpływów,

2. zmiana systemu kontroli nad wykorzystaniem nadwyżek pro-
dukcyjnych,

3. podważenie przez chrześcijaństwo pogańskiej ideologii legity-
mizującej strukturę organizacji wodzowskich,

4. restrukturyzacja relacji społeczno-gospodarczych przez pre-
cyzyjne definiowanie prawa do własności ziemi, które stało się głów-
nym narzędziem ustalania pozycji społecznej,

5. w kontaktach z Samami wzajemnie korzystną współpracę go-
spodarczą i  tolerancję kulturową zastąpiło zinstytucjonalizowane 
podejście „administracyjne” i agresja ideologiczna.

Te zmiany, które były tylko najwyraźniejszymi przejawami kom-
pleksowego procesu transformacji, nie zachodziły równolegle ani 
nie były wprowadzane gwałtownie. Cechą szczególną XI w. była jed-
nak ich koincydencja, która na zasadzie sprzężenia zwrotnego spo-
wodowała przyspieszenie przekształceń i ukształtowanie się w nor-
weskiej Arktyce zupełnie nowej sytuacji.

Co prawda, systemy społeczne są ogromnymi układami powią-
zań łączących poszczególnych ludzi, tworzących te systemy i będą-
cych przez nie „tworzonymi”, ale w tych rozważaniach skupię się na 
strategiach i działaniach stosowanych przez liderów sceny politycz-
nej. To oni dysponowali przecież najskuteczniejszymi środkami ma-
nipulowania zasobami materialnymi, społecznymi i  symboliczny-
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mi w celu promowania swych interesów, wpływając tym samym na 
przebieg procesów zachodzących w makroskali społecznej. Byli to 
z  jednej strony królowie i  ich najbliżsi współpracownicy, działają-
cy w  ramach systemu państwa terytorialnego, a  z  drugiej – lokal-
ni przywódcy arktyczni. Obie te strony miały bardzo podobne cele. 
Jedni i drudzy dążyli bowiem do stworzenia takiej struktury władzy, 
która zapewniłaby im polityczny nadzór nad lokalnymi populacjami 
i gospodarczą kontrolę nad nadwyżkami produkcyjnymi.

Poszczególne działania uczestników tej gry strategicznej były 
często niekonsekwentne i niespójne, gdyż mieli przecież tylko czę-
ściową wiedzę o społecznych kontekstach swej aktywności, których 
nie mogli przecież bezpośrednio doświadczyć. Centrum władzy kró-
lewskiej, położone daleko na południu, nie miało szybkiego i bez-
pośredniego kontaktu z odległą prowincją, a arktyczni liderzy mieli 
tylko mgliste pojęcie o funkcjonowaniu monarchii. Niemniej zbież-
ność ich interesów i zdolność adaptacji do zmieniających się warun-
ków dały uderzające efekty w postaci przyspieszonych zmian, jakie 
nastąpiły w norweskiej Arktyce.

Podobne musiały być korzenie ich ideologii politycznej, gdyż 
obie grupy operowały przecież takimi samymi wyobrażeniami o tym, 
czym jest władza polityczna. Doświadczenie przywódców arktycz-
nych odnosiło się do niewielkich społeczeństw typu wodzowskiego, 
ale nieobca im była wiedza o organizacji państw, które odwiedzali 
w trakcie wikińskich wypraw po Europie (Sawyer 1989). „Partia” kró-
lewska zaś, dobrze obeznana ze strukturą organizacji wodzowskiej, 
dążyła do stworzenia systemu zarządzania całym obszarem atlantyc-
kiego wybrzeża Skandynawii, wykorzystując doświadczenia innych 
władców, którym udało się zdominować lub rozbić lokalne struktu-
ry władzy i zorganizować stabilne państwa terytorialne.

Organizacje wodzowskie zwykle poprzedzają państwa (Carneiro 
1981). To „przejście było często dość nagłe, kiedy wodzostwo lub 
społeczeństwo rangowe było rzucane w  państwowość przez bez-
pośredni lub pośredni kontakt z wcześniej istniejącym państwem” 
(Kipp, Schortman 1989: 371). „Rozwój państw często stapia niewy-
raźne wcześniej jednostki społeczne, a  jednocześnie może rozbić 
te, które istniały wcześniej” (Giddens 1984: 247). Spróbuję rozwa-
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176 ROZDZIAŁ 6

żyć egzemplifikacje tych obserwacji, próbując jednocześnie pokazać, 
jak wbudowany w strukturę społeczną potencjał zmian był aktywo-
wany przez zmieniające się relacje ze „światem zewnętrznym” (Til-
ley 1982: 37).

Nowe struktury władzy

Przed okresem wikińskim system osadniczy arktycznej Norwegii 
składał się z  „dość małych autonomicznych gospodarek samowy-
starczalnych, które nie wchodziły w  skład jakiegoś większego sys-
temu wymagającego płacenia trybutów” (Wallerstein 1974: 346). 
Nazywa się je wodzostwami, tj. „jednostkami politycznymi, które 
organizują regionalne populacje liczące tysiące lub dziesiątki tysię-
cy [ludzi]” (Earle 1987a: 279). Te wodzostwa uczestniczyły w stałym 
i  „intensywnym współzawodnictwie, które charakteryzuje społe-
czeństwa przedpaństwowe, jeżeli mają przetrwać politycznie” (Earle 
1987a: 279), ale były „faktycznie autonomiczne pod względem rela-
cji władzy” (Renfrew 1986: 2). Utrzymywały one ekstensywne kon-
takty zewnętrzne, które miały duże znaczenie dla reprodukcji po-
rządku społecznego – szczególnie scentralizowanego przywództwa 
i nierówności gospodarczych. Jednocześnie skutki tych kontaktów, 
tj. „zwiększony napływ towarów [i  informacji] może zintensyfiko-
wać dalsze transformacje strukturalne” (Renfrew 1986: 10).

Arktyczna Norwegia oferuje możliwość eksploatacji zróżnico-
wanych zasobów – wodnych i  lądowych. Zgodnie z koncepcją za-
proponowaną przez Mikaela Jakobssona (1988: 106–108), taka sy-
tuacja ukierunkowuje permanentne współzawodnictwo między 
wodzostwami w proces „spirali sojuszów” zamiast w proces „spira-
li centralizacji władzy”, charakterystyczny dla obszarów, gdzie wy-
bór możliwych do eksploatacji zasobów jest ograniczony – np. tyl-
ko ziemia rolnicza.

Wewnątrzregionalna solidarność/identyfikacja oparta była na 
pewnej liczbie współposiadanych cech – np. ten sam język, bardzo 
podobne instytucje polityczne, ten sam system religijny i  bardzo 
zbliżone kody symboliczne oraz zależność od ekstensywnej wymia-
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ny zewnętrznej. Wszystko to ułatwiało wzajemne stosunki między 
wodzostwami – nawet jeżeli jako indywidualne jednostki polityczne 
były one „często zawzięcie niezależne i współzawodniczące” (Ren-
frew 1986: 2).

Nie sądzę jednak, aby to współzawodnictwo na północnonorwe-
skim wybrzeżu wyrażało się w częstych akcjach militarnych o znacz-
nym zasięgu terytorialnym. Miałoby to bowiem dewastujące skutki 
dla całej populacji, rozrzuconej na ogromnym obszarze w setkach 
jednorodzinnych gospodarstw. Istnienie, a nawet przetrwanie takie-
go systemu osadniczego jest wysoce zależne od podtrzymywania re-
gionalnej integracji/solidarności, utrzymywanej przez mechanizmy 
kanalizujące współzawodnictwo w działania niemilitarne. Załama-
niu tego systemu bezpieczeństwa nie można by zapobiec za pomocą 
zwyczajnej strategii skupiania ludności w osadach obronnych, gdyż 
lokalne zasoby nie pozwoliłyby na wyżywienie ludzi stale skoncen-
trowanych w jednym miejscu.

Współzawodnictwo o status i prestiż rozgrywało się więc głów-
nie na wewnątrzregionalnej „scenie” politycznej, gdzie konkurowa-
no np.: wznoszeniem wielkich budynków (skrajnym przykładem jest 
odkryty w Borg na wyspie Vestvagoy dom długości 83 m), konstru-
owaniem wspaniałych statków wojennych (np. sławiony w  sagach 
„Długi Wąż” wodza Rauda z Godoy), wznoszeniem wyróżniających 
się kształtem lub wielkością grobowców (kurhanowych, łodziowa-
tych lub trójramiennych), obnoszeniem się z cennymi przedmiotami 
(np. importowana broń, biżuteria, szkło i ceramika) oraz wydawa-
niem wystawnych uczt. To kontrola nad społecznym rozmieszcze-
niem i wymianą bogactwa wewnątrz i pomiędzy wodzostwami oraz 
zdolność do materialnego i  symbolicznego stworzenia i/lub utrzy-
mania statusu centrum politycznego definiowały pozycje lokalnych 
elit wewnątrz regionalnej hierarchii.

Wojenna opcja zwiększenia dochodów i prestiżu wodza (przez 
wyprawy rabunkowe i  podboje wymuszające trybuty) była nato-
miast częścią strategii skierowanej na zewnątrz „swojego” regionu. 
Arktyczne organizacje wodzowskie, utrzymujące trudną równowa-
gę sił przez instytucjonalne ograniczanie interwencji militarnych 
i czasowe sojusze, wykazywały w końcu okresu wikińskiego jakieś 
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178 ROZDZIAŁ 6

poczucie „północnej” solidarności, opartej na wspólnym zaintere-
sowaniu bezpieczeństwem handlu dalekosiężnego, prowadzone-
go jedynym szlakiem żeglugowym wzdłuż skraju Półwyspu Skan-
dynawskiego. Mogło to sprawić, że arktyczni wodzowie z aprobatą 
patrzyli na porządki wprowadzane siłą na południu przez Haralda 
Pięknowłosego i jego następców (Holmsen 1976: 62 i n.). Tym bar-
dziej, że centralizujący strukturę władzy królowie przebywali z dala 
od północnych rejonów.

Zwiększaniu poczucia regionalnej wspólnoty sprzyjały opor-
tunistyczne małżeństwa zawierane między wiodącymi rodami wo-
dzowskimi z Sola, Giske, Tjotta i Bjarkoy. Rozgałęzione związki po-
winowactwa i pokrewieństwa służyły nie tylko doraźnym celom, ale 
też przyczyniały się do ustanowienia wodzowskich lineaży o auto-
rytecie sakralnym (Earle 1987a: 299), które w  czasach panowania 
Olafa II utworzyły swoistą, rozciągniętą wzdłuż północnego wybrze-
ża „konfederację znakomitych rodów” (P. S. Andersen 1977: 124), 
w której więzy krwi wzmacniały typowe czasowe sojusze politycz-
no-militarne.

Taka była sytuacja polityczna, kiedy ekspandująca monarchia 
zwróciła uwagę na północne wybrzeże. Ale rozkład organizacji wo-
dzowskich był skutkiem nie tylko zewnętrznego nacisku politycz-
no-militarnego, chociaż niewątpliwie bezpośrednie użycie siły było 
ważnym czynnikiem stymulującym szerokie zmiany w arktycznych 
społecznościach. Porządek społeczny destabilizowały też poważ-
ne napięcia wewnętrzne, wynikające z pogłębiającej się niezgodno-
ści pomiędzy tradycyjnym wzorcem struktury społecznej a prakty-
ką polityczną.

Intensywne, nastawione na zysk kontakty z  rynkami europej-
skimi zmieniły charakter stosunków wewnętrznych i zewnętrznych 
relacji pomiędzy wodzostwami. Interakcje motywowane względa-
mi prestiżowymi coraz częściej zastępowane były kontaktami ko-
mercyjnymi, rządzonymi prawami rynku, a nie regułami zachowań 
symbolicznych. Prowadziło to do pogłębiania się rozwarstwienia go-
spodarczego i  umacniania się pozycji lokalnych przywódców, wy-
korzystujących swą uprzywilejowaną pozycję. Te „elity chciały prze-
szkodzić temu, aby wskutek nowych możliwości gospodarczych 

© C
op

yri
gh

t b
y W

yd
aw

nic
tw

o N
au

ko
we U

niw
ers

yte
tu 

Miko
łaj

a K
op

ern
ika



179PO CZ ĄTEK II  T YSIĄCLECIA NA WSCHODZIE REGIONU. . . 

pojawili się parweniusze [...]. Kładły więc większy nacisk na odgry-
wające rolę integrującą tradycyjne symbole, które były ideologicz-
nym narzędziem utrzymania porządku społecznego” (Schanche 
1986: 133). Materialnym przejawem takiej strategii było np. sypa-
nie wielkich kurhanów, będących środkami wewnętrznej komuni-
kacji (Renfrew 1986: 16).

Koniec zamorskich wypraw wikińskich pozbawił lokalnych li-
derów szybkich dochodów, niezbędnych do utrzymania statusu spo-
łecznego. Jednocześnie zmniejszył ich zapotrzebowanie na militarne 
wsparcie zwolenników. Spowodowało to kryzys legitymacji wła-
dzy zwierzchniej, utrudniając odtwarzanie struktur dominacji, gdyż 
„przywódcy polityczni muszą w długiej perspektywie mieć nie tylko 
wystarczającą władzę, ale też legitymację do jej sprawowania” (Par-
sons 1968: 346).

Strategią alternatywną do podejmowania prób utrzymania za 
wszelką cenę tradycyjnego porządku społeczno-politycznego (por. 
opisany wyżej przypadek klęski wodza Ásbjörna selsbane z  ark-
tycznego Trondenes) było zwrócenie się ku ekspandującej monar-
chii, która mogła być źródłem statusu społecznego, nadając tytuły 
(np. lendmann, armann, sysselmann), przydzielając majątki ziemskie 
(veitsle) i udziały w podatkach oraz oferując potężną opiekę. Otwo-
rzyło to nowe możliwości zawierania sojuszów politycznych i nowe 
źródło władzy, które mogło zastąpić kontrolę nad: lokalną redystry-
bucją towarów prestiżowych, wymianą przedmiotów definiujących 
status, gromadzeniem nadwyżek produkcyjnych oraz nad sferą re-
ligijną. Mogło to też wprowadzić lokalnych „polityków” na wielką 
scenę państwową, gdzie ich pozycji nie określała tylko dominacja 
nad lokalną społecznością, ale też udział w państwowej strukturze 
władzy (Helle 1974: 30 i n.). Lendmanni (delegaci królewscy) repre-
zentowali „etap pośredni między dawnym lokalnym wodzem a no-
wym sługą królewskim” (Foote, Wilson 1970: 129).

Ambitne zabieganie o niezależność oraz aktywne podtrzymywa-
nie relacji „symbiozy i konfliktu” zostały zastąpione przez świadome 
podporządkowanie się centrum państwowemu i przez reprezento-
wanie królewskich interesów na przydzielonym obszarze. Zabiega-
nie o  poparcie zwolenników i  sojuszników, czyli strategię mającą 
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180 ROZDZIAŁ 6

zrównoważyć typowe dla wodzostw wewnętrzne napięcia wynikają-
ce z oporu przeciw dominacji elit, zastąpiła strategia dostosowawcza, 
zmierzająca do uzyskania delegacji władzy od króla.

Hierarchia władzy we wczesnym królestwie norweskim nie róż-
niła się bardzo od systemu wodzowskiego. Było to „wysoce wyspe-
cjalizowane przywództwo, w  którym różne poziomy mają podob-
ne zadania tak, że potencjalnie są kompletne” (Earle 1987a: 289). To 
sprawiało, że sojusz z monarchią był bardzo atrakcyjny dla lokalnych 
elit arktycznych. Ci, którzy uzyskali królewskie nominacje, sprawo-
wali podwójne funkcje – lokalnych liderów i  reprezentantów pań-
stwa odpowiedzialnych za pozyskiwanie nadwyżek i  finansowanie 
monarchii. Zasadniczo federacyjna natura wczesnośredniowieczne-
go państwa dawała im szeroki margines niezależności w egzekwo-
waniu zadań wynikających z powierzonych im funkcji.

Pojawienie się i trwanie nowej, potężnej organizacji (tj. państwa) 
stworzyło nową sytuację, dla której nie istniał adekwatny system ko-
munikacji. A centrum królewskie, operujące na poziomie ogólno-
państwowym, znajdowało się przecież z dala od północnych rubieży. 
Toteż przez dłuższy czas jego suwerenność nad arktycznym wybrze-
żem była raczej deklaratywna niż faktyczna. Wielkie odległości i nie-
dorozwój scentralizowanej administracji uniemożliwiały zatem wła-
dzy centralnej skuteczne i  szybkie reagowanie na lokalny rozwój 
sytuacji. To pozostawiało dużą swobodę działania miejscowym re-
prezentantom króla.

Stare ośrodki z  okresu wikińskiego (Storli 1985: 33, ryc. 3–6; 
Holand 1988: mapa na s. 11, 1989: 177) nie mogły już dłużej spełniać 
funkcji centralnych, kiedy zamieszkujący je liderzy zostali pozba-
wieni swoich prerogatyw militarnych, gospodarczych i  religijnych 
przez nowe, państwowe centrum władzy, które dążyło do objęcia 
kontrolą wszystkich zasobów ważnych dla rozszerzania i  podtrzy-
mywania jego dominacji. Znaczna część ziem arktycznych wodzów 
uległa konfiskacie. Handel skórami i  futrami został zmonopolizo-
wany przez monarchię. Przybrzeżna trasa żeglugowa została pod-
dana kontroli ludzi związanych z monarchią. Proces ten objął też lu-
kratywny handel z zamieszkującymi górski interior Samami. W tym 
względzie norweska Arktyka stanowiła dla monarchii strefę buforo-
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wą czy też subperyferię, umożliwiającą władzy centralnej łączność 
z bogatym interiorem – pomagała „integrować centrum i peryferię 
ekonomicznie i geograficznie” (Champion 1989: 6).

Kryzys ośrodków wodzowskich zdestabilizował lokalny sys-
tem politycznych i ideologicznych gwarancji porządku społecznego, 
podczas gdy nie istniał jeszcze sprawny system komunikacji z no-
wym centrum władzy, jakie ukształtowało się na południu. Braku 
bezpośredniego kontaktu z autorytetem politycznym nie łagodziła 
mobilność monarchy, który próbował przezwyciężyć problem wiel-
kich odległości, tworząc wiele czasowych, lokalnych ośrodków wła-
dzy, które regularnie odwiedzał. Ta ruchliwość była też wymuszana 
tym, że dłuższa obecność licznego dworu w  jednym miejscu mia-
łaby dewastujący skutek gospodarczy. Kryzysom takim starano się 
zapobiec, gromadząc w określonych miejscach odpowiednie zapa-
sy. Przyjazdy monarchy były okazją do wzmocnienia jego osobiste-
go autorytetu, zademonstrowania jego potęgi militarnej, dania wy-
razu szczodrości w rozdzielaniu darów i zaszczytów oraz surowości 
w karaniu winnych i sprawiedliwości w rozstrzyganiu sporów. Wizy-
ty te promowały nową doktrynę najwyższej „władzy politycznej i eg-
zekucyjnej, jako że śmierć i konfiskata majątku były częstymi kara-
mi” (Foote, Wilson 1970: 142).

Nawet jednak przemieszczający się wciąż rex ambulans, bezpo-
średnio egzekwujący swą dominację, nie był w stanie wymusić po-
żądanego porządku ani kontrolować lojalności politycznej bardzo 
ważnej gospodarczo, lecz bardzo odległej prowincji arktycznej. Le-
żała ona wprawdzie w zasięgu karnej akcji militarnej, ale poza za-
sięgiem stałej kontroli administracyjnej. Jej integracja gospodarcza 
z resztą państwa też była powierzchowna. To czyniło raczej proble-
matyczną deklarowaną przez królów suwerenność nad północnym 
terytorium. „Władza polityczna zależy [bowiem] ostatecznie od kar-
nych sankcji nakładanych przez ciała administracyjne” (Giddens 
1984: 268). Pośrednia kontrola przez delegowanie lokalnym przy-
wódcom części prerogatyw nie była wystarczająco skuteczna, ale też 
nie miała realnej alternatywy.

Ten kryzys komunikacji między północą a  południem musiał 
być rozwiązany na poziomie lokalnym przez zastąpienie wielości lo-
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182 ROZDZIAŁ 6

kalnych ośrodków arktycznych przez system bardziej scentralizowa-
ny – odpowiadający scentralizowanej władzy monarszej. Nowy ośro-
dek gospodarczy w Vagan na Lofotach (Urbańczyk 1992: rozdz. 6) 
oferował mieszkańcom Arktyki skuteczne środki komunikacji z od-
ległym centrum państwa. Takie naturalnie powstałe miejsce central-
ne „służy jako ośrodek wymiany materialnej i informacyjnej, która 
kreuje interakcje charakterystyczne dla cywilizacji, a stałe istnienie 
miejsca centralnego jest jedną z cech odróżniających cywilizacje od 
społeczeństw wodzowskich” (Renfrew 1984: 94).

Można się spodziewać wzmacniania takiego ośrodka zarówno 
przez lokalnych liderów, jak i przez centrum państwa szukające „ko-
rzyści z kontroli sprawowanej zewnętrznie w stosunku do wymiany, 
tj. z formalnych systemów narzucania prawa i rozstrzygania sporów” 
(Kipp, Schortman 1989: 375). Można zatem oczekiwać ulokowania 
tam regionalnego wiecu i  przydzielenia królewskich urzędników, 
wprowadzających „wysoce zgeneralizowany uniwersalistyczny po-
rządek normatywny” (Parsons 1968: 351), wyrażony w systemie pra-
wa państwowego.

Źródła historyczne wskazują ustanowienie w XII w. takiego fo-
rum wzajemnej komunikacji właśnie w Vagan na Lofotach, ale moż-
na podejrzewać, że wiece (ting), wielokrotnie wzmiankowane w sa-
gach, odzwierciedlają sytuację z XI w. Stopniowa stabilizacja ośrodka 
wymiany materialnej i informacyjnej wynikała z wzajemnej korela-
cji między tymi obiema sferami. Na rozwój nowego centrum poli-
tyczno-gospodarczego w Vågan można więc patrzeć jak na element 
królewskiej strategii, zmierzającej do objęcia całej północy skutecz-
ną kontrolą. Nie było możliwości ani potrzeby budowania systemu 
surowego i  bezpośredniego nadzoru. W  tej fazie wystarczało bo-
wiem wprowadzenie i  podtrzymywanie zwierzchnictwa nad lojal-
nością lokalnych elit, które mogły zatrzymać część swoich preroga-
tyw w określonych sferach lub na określonych obszarach (Carneiro 
1981: 68).

Taka strategia dobrze współgrała z przystosowawczą taktyką lo-
kalnych przywódców, którzy mogli promować centralną rolę nowe-
go ośrodka, powiązanego nie z  dawnymi siedzibami wodzów wi-
kińskich, lecz z najważniejszymi obecnie zasobami gospodarczymi 
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(przebogate łowisko lofockie) i  stanowiącego organizacyjny odpo-
wiednik scentralizowanej władzy państwowej. Nowi kandydaci na 
liderów i  niektórzy członkowie tradycyjnych elit, nie mogąc pod-
trzymać funkcjonowania wodzowskiej struktury dominacji, promo-
wali zapewne nowe relacje zależności i autonomii powiązane z mo-
narchią. „Przejście od wodzostwa do państwa odbywa się [bowiem 
właśnie] przez działania ludzi dążących do uzyskania lub zabezpie-
czenia swoich przywilejów” (Kipp, Schortman 1989: 379).

W  późnym okresie wikińskim norweska północ utrzymywała 
rozległe kontakty z  państwami zachodnioeuropejskimi. Można by 
zatem oczekiwać tam „obecności idei państwa lub modeli tworze-
nia państwa, z których mogli skorzystać pretendenci do zwierzch-
nictwa i ich stronnicy” (Giddens 1984: 253). Dla wikińskich podróż-
ników, odwiedzających (w celach handlowych i/lub rabunkowych) 
europejskie monarchie, atrakcyjna mogła być stabilna pozycja tam-
tejszych elit – nie tylko zinstytucjonalizowana jak w systemach wo-
dzowskich, ale też przekazywana dziedzicznie w ramach lineaży ary-
stokratycznych. Nie mogąc samodzielnie zdobyć wystarczających 
środków materialnych i poparcia społecznego, ambitni przywódcy 
arktyczni przyłączali się więc do ulokowanego na południu centrum 
władzy, która deklarowała swoją zwierzchność nad całą Północą.

Te deklaracje były legitymizowane przez podkreślanie praw ro-
dowych i manipulowanie nową uniwersalistyczną ideologią chrześ- 
cijańską. Jednak kontrola nad ogromnym terytorium była raczej 
problematyczna w  sytuacji niedorozwoju administracji. Zatem lo-
kalni członkowie tradycyjnie dominujących rodów, wiążąc się z wła-
dzą monarszą, zapewniali sobie korzystną ciągłość systemu sprawo-
wania władzy (Foote, Wilson 1970: 138).

Rekrutacja stronników królewskiej polityki podlegała zinsty-
tucjonalizowanym mechanizmom funkcjonowania drużyny przy-
bocznej (hird). Jej istnienie i zasady regulujące jej funkcjonowanie 
służyły skanalizowaniu stosowania przemocy, które pod państwo-
wą kontrolą stało się bardziej przewidywalne i  mniej dewastujące 
w skutkach dla lokalnych populacji niż wcześniej, kiedy permanent-
ne współzawodnictwo pomiędzy wodzami mogło wybuchać kon-
fliktami militarnymi. Członkowie drużyny (hirdmenn) promowa-
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184 ROZDZIAŁ 6

li więc królewską politykę państwową, realizując jednocześnie swe 
własne strategie osiągnięcia wysokiej pozycji społecznej. Król wypo-
sażał ich w niezbędne środki materialne (ziemia oraz udział w do-
chodach z renty gruntowej i z podatków) i udzielał symbolicznego 
wsparcia (oficjalne tytuły), a  także protekcji prawnej. Wszystko to 
jest dobrze opisane w Sadze o św. Olafie.

Podsumowując te rozważania, można stwierdzić, że najważniej-
szym skutkiem transformacji struktur władzy, jakie nastąpiły w XI w., 
była zmiana poziomu integracji. Wcześniejsze społeczeństwo wo-
dzowskie, „którego granice wyznacza pewne załamanie interakcji 
zachodzących między nim a jego otoczeniem” (Mann 1986: 13) było 
organizacyjnie ześrodkowane przez wodzowską strukturę integrują-
cą, która utrzymywała swoją względną niezależność w opozycji do 
sąsiednich społeczeństw wodzowskich. Wraz z pojawieniem się naj-
pierw militarnych, a potem gospodarczych interwencji ekspandują-
cej monarchii, te lokalne rozgrywki „integracji i niezależności” stra-
ciły na znaczeniu.

Lokalne elity znalazły swój polityczny odpowiednik i źródło le-
gitymacji władzy poza regionem arktycznym. Jednym z widocznych 
rezultatów było pojawienie się Vagan jako regionalnego centrum. 
W  ten sposób lokalne granice straciły (choć na pewno nie całko-
wicie) swe znaczenie organizacyjne, a  północne wybrzeże weszło 
w skład federacyjnej struktury państwa jako zintegrowana regional-
nie prowincja. Miała ona już tylko jedną granicę oddzielającą ją od 
„południa”, z którym toczono teraz grę – „integracja kontra niezależ-
ność”. Później ta sytuacja została zinstytucjonalizowana i usankcjo-
nowana przez rozwijającą się sieć administracji państwowej. „Masy 
ludzi, uczestniczących głównie w lokalnych sieciach interakcji o ma-
łej skali, zostały także włączone do dwóch innych sieci tworzonych 
przez kapryśną siłę odległego państwa i bardziej spójną, ale też płyt-
ką władzę półautonomicznych lokalnych notabli” (Mann 1986: 16).
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Zmiany gospodarcze

Pod koniec I  tysiąclecia podstawami arktycznego systemu ekono-
micznego były wyrafinowane metody eksploatacji lokalnych zaso-
bów, dobrze rozwinięta współpraca gospodarcza z zamieszkującymi 
górski interior Samami oraz eksport poszukiwanych na europejskich 
rynkach futer i kłów morsów, które zastępowały afrykańską kość sło-
niową. Do tej listy trzeba też dodać wyruszające ze wszystkich re-
jonów Skandynawii wikińskie wyprawy rabunkowe, dzięki którym 
duże ilości cennych przedmiotów, zabranych głównie z zachodnio-
europejskich kościołów i  klasztorów, zostały przewiezione na pół-
noc. Towarzyszyło im złoto i  srebro uzyskane przez wymuszanie 
trybutów i okupów. Ten swoisty, zmasowany import towarów luk-
susowych sprawił, że „koszt utrzymania statusu i władzy w Skandy-
nawii [znacznie] wzrósł” (Sawyer 1989: 39), co dotyczyło też jej pół-
nocno-zachodniego wybrzeża.

Na co dzień arktyczni wodzowie związani byli z  rolnictwem, 
które zapewniało ich rodzinom podstawy całorocznej egzystencji 
(Storli 1985). Istotną częścią ich aktywności był też handel daleko-
siężny, który dostarczał im luksusowych przedmiotów niezbędnych 
do manifestowania statusu społecznego, ale też i informacji o świe-
cie zewnętrznym. Ich główną ofertą eksportową były futra cenione 
na europejskich rynkach za ich doskonałą jakość. Szczególnie po-
szukiwane były futra gatunków nieznanych na południu. Wyliczył 
je Adam z Bremy, pisząc, że „tylko Nortmannia ma czarne lisy i za-
jące [oraz] białe kuny i niedźwiedzie tej samej barwy, które żyją pod 
wodą” (Adam IV, 31)6. Futra te zdobywano, polując lub organizując 
wyprawy handlowe w rejon Morza Białego (Bjarmeland) i do miesz-
kających w górach Samów. Zyski z handlu futrami uznawane były 
przez wielu historyków za jeden z czynników, który ułatwił proces 
jednoczenia zachodniej Skandynawii w  królestwo Norwegii (Koht 
1933; Bratrein 1970b; Holmsen 1976: 55 i n.).

6 „sola vero Nortmannia vulpes habet nigros et lepores, martures albos eiusdem- 
que coloris ursos, qui sub aqua vivunt”.
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Arktyczna część norweskiego wybrzeża jako źródło tak strate-
gicznych politycznie produktów musiała więc stać się obiektem za-
interesowania usadowionej na południu monarchii, która w typowy 
dla wczesnego średniowiecza sposób poszerzała swą bazę gospodar-
czą przez ekspansję militarną. Włączenie całej Północy w  system 
scentralizowanej gospodarki państwowej oznaczałoby, że arktycz-
ne wybrzeże stałoby się peryferią poddaną ekonomicznej eksploata-
cji, podczas gdy ośrodek akumulacji zysków znalazłby się daleko na 
południu. Pozbawiłoby to tamtejsze elity środków niezbędnych do 
podtrzymania ich dominacji. To zagrożenie sprawiło, że wielu ark-
tycznych wodzów stało się nieprzejednanymi wrogami monarchii, 
przyczyniając się walnie do klęski i śmierci Olafa II pod Stiklestad 
w 1030 r.

Specyficzną cechą norweskiej Północy była absolutna domina-
cja transportu morskiego, który jako najbardziej efektywny, najtań-
szy i najbezpieczniejszy zapewniał mieszkańcom Arktyki decydujące 
dla funkcjonowania organizacji wodzowskich kontakty ze światem 
zewnętrznym. Strategiczna rola kontaktów dalekosiężnych spowo-
dowała wręcz uzależnienie arktycznych społeczeństw od stabilnych 
relacji z  „południem”. To stamtąd pochodziły przecież wszystkie 
przedmioty luksusowe, niezbędne do podtrzymania statusu, a więc 
i władzy lokalnych przywódców. Aby je uzyskać, trzeba było zaofero-
wać poszukiwane na południu towary. Stymulowane popytem ryn-
kowym zwiększanie ich podaży prowadziło do postępującej specja-
lizacji w produkcji „eksportowej” (Ringstedt 1988: 92).

W ciągu XI w. zmienił się model arktycznej produkcji „proeks- 
portowej”. Dawny system kontrolowany przez lokalnych wodzów 
został prawdopodobnie zniszczony wskutek opisanej już interwencji 
monarchii dążącej do zmonopolizowania lub przynajmniej podda-
nia kontroli eksportu arktycznych produktów. Poza tymi napięciami, 
wynikającymi ze zmiany układu sił, coraz bardziej zdominowane-
go przez centrum władzy państwowej, trzeba też uwzględnić wpływ 
zmian, jakie na przełomie tysiącleci zachodziły w handlu europej-
skim. „Kontynuowano handel przedmiotami luksusowymi, który 
jest zawsze obecny, ale był on coraz bardziej usuwany w cień przez 
rosnący handel towarami podstawowymi, często objętościowymi 
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[...] drewnem, nabiałem, tkaninami, wełną, rybą, tłuszczem”. Ozna-
czało to „zwiększenie handlu towarami o stosunkowo małej warto-
ści, którymi opłaca się handlować tylko w dużych ilościach” (Sawy-
er 1978: 29).

W norweskiej Arktyce towarem, który skutecznie zastąpił futra, 
były suszone ryby. Ich zimowa produkcja była „od zawsze” trady-
cyjnym zajęciem mieszkańców północnego wybrzeża, obfitującego 
w świetne łowiska. I właśnie ta sfera działalności gospodarczej sta-
ła się ofertą, która pozwoliła zrekompensować straty spowodowa-
ne agresywną polityką norweskich monarchów. Ta specyficznie pół-
nocna specjalizacja produkcyjna miała bowiem ogromny potencjał 
intensyfikacji, gdyż nie kolidowała z kalendarzem najważniejszych 
prac rolniczych. Stała się zatem atrakcyjnym alternatywnym źró-
dłem zysków. Przy tym rybołówstwo, którym zajmowali się wszy-
scy mieszkańcy północnego wybrzeża, było dużo trudniejsze do ob-
jęcia monopolizującą polityką fiskalną państwa niż handel futrami. 
Otworzyło to przed arktycznymi elitami nową możliwość wzmoc-
nienia swojej pozycji w  konfrontacji z  ekspansywną monarchią. 
Rozwój tej sfery podtrzymania intensywnej wymiany z „południem” 
zależny był od popytu na rynkach europejskich. A  był on stymu-
lowany zwiększającym się wpływem chrześcijaństwa na codzienne 
życie Europejczyków, którym Kościół narzucał ścisłe przestrzeganie 
restrykcji dietetycznych. W pełnym średniowieczu już niemal poło-
wa dni w roku była objęta obowiązkowym postem.

Suszone na mrozie ryby stanowiły więc atrakcyjny towar, tym 
bardziej, że się nie psuły i nie wymagały wyspecjalizowanego trans-
portu. Nie było to jednak pożywienie tanie i  powszechnie konsu-
mowane, lecz towar drogi i  dostępny tylko bogatym. Stwarzało to 
bardzo korzystne relacje wartości handlowej, co pozwalało czerpać 
zyski z produkcji suszonych ryb zarówno przez bezpośrednich pro-
ducentów, przez lokalne elity (posiadaczy statków transportowych), 
pośredników z południowej Norwegii (organizatorów eksportu na 
rynki europejskie), jak i królów nakładających na nich wszystkich 
podatki.

Nie wiemy, jaki był faktyczny podział zysków pomiędzy tymi 
uczestnikami „rybnego interesu”. Nie wiemy bowiem, na ile była 
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188 ROZDZIAŁ 6

skuteczna, będąca „zasadniczym źródłem władzy państwowej”, kon-
trola fiskalna nad produkcją i dystrybucją nadwyżek (Kipp, Schort-
man 1989: 371). Nie wiemy też, jak dalece elity arktyczne poddały 
kontroli ten nowy dział produkcji eksportowej, który oferował waż-
ne źródło dochodów, pozwalających podtrzymać strukturę domina-
cji. Co do pośredników to wiemy, że na ogół „przybywa ludzi zaan-
gażowanych w wymianę. Powstają też nowe instytucje zajmujące się 
przejmowaniem, przemieszczaniem i  dystrybucją towarów” (Ren-
frew 1986: 10).

W każdym razie znaczne zyski stymulowały komercjalizację pro-
dukcji suszonych ryb oraz ich produktu ubocznego – tranu wyrabia-
nego z wątrób dorszy. Ta hossa wzmacniała rolę Vagan na Lofotach 
jako arktycznego centrum połowów, przetwarzania i sprzedawania 
suszonych dorszy. Wynikało to nie tylko z bliskości najlepszego z eu-
ropejskich łowisk przybrzeżnych, ale też z jego położenia poza ob-
szarem dawnych ośrodków władzy arktycznych wodzów (Holand 
1988: mapa na s. 11). Było to korzystne zarówno dla monarchii, jak 
i dla lokalnych elit. Strategie obu tych konkurujących ze sobą stron 
zmierzały przecież do zorganizowania nowych struktur dominacji, 
tj. „środków wykonawczych” i do osiągnięcia „zdolności uzyskiwa-
nia [zaplanowanych] rezultatów” (Giddens 1984: 283, 257).

Nawet okresowe zgromadzenia rybaków musiały dawać impuls 
rozwojowi sezonowego ośrodka wymiany towarów i informacji oraz 
jakiejś specjalizacji rzemieślniczej. Z kolei „funkcjonowanie rynku 
implikuje jakiś rodzaj porządku, bezpieczeństwa, a ostatecznie [...] 
jurysdykcji [...] utrzymywanej przez władzę centralną, która siebie 
finansowała z podatków (tj. monetarnej formy redystrybucji)” (Ren-
frew 1984: 93). Akceptacja porządku zapewnianego przez kontrolę 
administracyjną gwarantuje jednolitą interpretację konfliktów oraz 
zapewnienie bezpieczeństwa funkcjom rynkowym. Jest to istotne 
dla stabilności, tj. trwania i rozwoju jakiegokolwiek miejsca odwie-
dzanego z powodów ekonomicznych. Dla monarchii życiowo waż-
ne było zdobycie kontroli fiskalnej nad systemem rynkowym, co jest 
tym łatwiejsze, im bardziej jest on skoncentrowany.

Z  upływem czasu można oczekiwać jakiejś akceptacji królew-
skich gwarancji porządku i  bezpieczeństwa w  zamian za podatki 
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płacone przez tych, którzy przypływali do Vågan. We Frostatingslo-
ven7 znajduje się informacja o pobieraniu „podatku pięciu ryb” od 
wszystkich przybywających do Vågan. Historycy podejrzewają, że 
prawo to może być znacznie starsze od czasu jego zapisania ok. 1105 r. 
Wprowadzenie tego podatku było możliwe dzięki wcześniejszemu 
skoncentrowaniu skomercjalizowanej produkcji suszonych dorszy. 
Normalnie rozproszone rybołówstwo byłoby bowiem logistycznie 
bardzo trudne do scentralizowanej kontroli. Jeżeli do tych docho-
dów dodamy zyski z  łatwego do opodatkowania dalekosiężnego 
handlu, który musiał korzystać z przybrzeżnego szlaku żeglugowego, 
to łatwo zrozumieć, że zlokalizowany na Lofotach „interes rybny” 
był dla monarchii niezwykle atrakcyjnym źródłem finansowania.

Nie ma bezpośrednich dowodów, że handel suszonymi rybami 
był rozwinięty już w  XI w., jak sugerują niektórzy autorzy (Helle, 
Nedkvitne 1977: 224, 248; Bratrein 1983: 38). To samo można po-
wiedzieć o  sugestii Olava Sverre Johansena (1982: 66), że począt-
ki Vågan jako centralnego portu handlowego północnej Norwegii 
można cofnąć do XI w. Nie ma też dotąd archeologicznych argu-
mentów na rzecz tak wczesnej chronologii8. Niemniej jest to hipote-
za, która logicznie pasuje do sugerowanego tu rozwoju sytuacji.

Skutkiem zmiany specjalizacji eksportowej z  futer na ryby 
było prawdopodobnie rozłożenie produkcji eksportowej pomię-
dzy wszystkich mieszkańców północnego wybrzeża, którzy zajmo-
wali się rybołówstwem zarówno w pobliżu swoich gospodarstw, jak 
i w Vågan, gdzie przypływali w trakcie zimowego sezonu połowów 
dorsza. Transport na południe pozostawał w rękach posiadaczy od-
powiednich statków (byrding), którzy dyktowali warunki wspólnych 
wypraw (felagh) z  towarami na południe. To z nich wywodziły się 
nowe elity, które mogły manipulować warunkami rynkowymi, dą-
żąc do maksymalizacji swoich zysków i podporządkowania sobie ry-
baków.

7 Pochodzący z początku XII w. zwód praw uchwalonych na tingu zwoływanym 
w miejscowości Frosta.

8 Niestety, nie opublikowano dotąd wyników wykopalisk przeprowadzonych w Va-
gan w latach 1985–1986 i 1988–1998.
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Specjalizacja i  koncentracja produkcji, zwiększające jej stabil-
ność i przewidywalność oraz ułatwiające jej kontrolowanie, są nie-
zbędnymi cechami kompleksowych społeczeństw. Stopniowa ko-
mercjalizacja rybołówstwa arktycznego spowodowała szybki rozwój 
specyficznej sfery aktywności gospodarczej. Zimowe połowy dorszy 
różnią się bowiem radykalnie od codziennego rybołówstwa na wła-
sne potrzeby. Konieczne etapy cyklu produkcji i transportu wyma-
gały długookresowego planowania i szczególnej organizacji. Było to 
inwestowanie pracy w przedsięwzięcie o opóźnionym zysku (tak jak 
uprawa ziemi i hodowla) – w przeciwieństwie do innych sposobów 
eksploatacji zasobów wodnych (np. polowania na ssaki morskie, co-
dzienne rybołówstwo na własne potrzeby, zbieranie małży), które 
dawały natychmiastowy zysk w postaci pożywienia.

Ekspansja wczesnośredniowiecznej chrześcijańskiej cywilizacji 
miejskiej w  Europie miała więc duży pośredni wpływ na społecz-
ności arktyczne. Rosnący popyt na suszone ryby, tani i bezpieczny 
transport wodny oraz rozwój wspieranej przez państwo ekstensyw-
nej sieci handlowej przyczyniły się do włączenia norweskiej Arktyki 
w europejski system gospodarczy jako jednej z jego peryferii.

Samowystarczalne i  niezależne społeczności były poddawane 
presji zwiększania produkcji daleko ponad własne potrzeby egzy-
stencyjne i coraz bardziej wiązały się z tym systemem jako produ-
cenci „zakontraktowanych” surowców, stając się w ten sposób eks-
ploatowanym marginesem cywilizacji chrześcijańskiej.

Wyzwanie ideologiczne

Mimo że „zróżnicowanie polityczne nie może być ściśle symbolicz-
ne, ale musi się wywodzić z  kontroli gospodarczej” (Earle 1987a: 
290), zmiany w sferze religijnej też zasługują na szczególną uwagę, 
gdyż ideologia jest „praktyką, która zapewnia reprodukcję relacji do-
minacji i ukrywanie sprzeczności pomiędzy strukturalnymi zasada-
mi ukierunkowującymi działania pojedynczych ludzi i  grup w  ra-
mach danej formacji społecznej” (Shanks, Tilley 1982: 130). Jeżeli 
„ideologie aktywnie wyrażają i  legitymizują relacje społeczne, ale 
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ich nie determinują” (Hood 1988: 130), to należy oczekiwać jakie-
goś świadectwa aktywnego manipulowania systemami symboliczny-
mi w celu wzmocnienia powstałych w XI w. na północy struktur do-
minacji oraz umożliwienia ich odtwarzania.

W okresie wikińskim istniał „ścisły związek między przywódz-
twem religijnym [...] i  przywództwem politycznym” (Bagge 1986: 
151). Wódz był dla swoich zwolenników nie tylko liderem politycz-
nym i militarnym, ale też często ich reprezentantem religijnym, spra-
wując najważniejsze rytuały. Istniała więc współzależność między 
statusem politycznym i religijnym, a egzekwowanie ładu ideologicz-
nego było lokalnie zinstytucjonalizowane, zabezpieczając interesy 
dominujących elit. „Religijna podstawa władzy centralnej [...] pod-
kreśla [bowiem] ogólną naturę przywództwa” (Earle 1987a: 286 i n.).

Sagi wymieniają z imienia dwóch arktycznych wodzów, którzy 
byli też „wielkimi ofiarnikami” (blotmadr mikill). Byli to: zamiesz-
kały na Lofotach Tore Hjort i  jego polityczny partner Raud z Go-
doy w Salten. Obaj zostali zabici przez króla Olafa I Tryggvasona, 
stawiając zacięty opór jego drugiej po nieudanej wyprawie z 996 r. 
ekspedycji chrystianizacyjnej. Chociaż autorzy dwóch zachowanych 
wersji Sagi o Olafie Tryggvasonie różnie opisali tę historię (T. M. An-
dersson 1977), to obaj podkreślili sukces drugiej ekspedycji z 1000 r. 
(Urbańczyk 2001b: 93–95). Nie ulega jednak wątpliwości, że był to 
sukces doraźny i ograniczony do tymczasowego układu polityczne-
go. Kościół bowiem nie istniał wtedy jeszcze w Norwegii jako scen-
tralizowana instytucja z  hierarchicznie zorganizowanym klerem. 
Promowanie nowej religii opierało się na osobistym autorytecie kró-
la i  jego sile militarnej, demonstrowanej podczas objazdów pod-
porządkowanych terytoriów (P. S. Andersen 1977: 124): „zarówno 
młotek Thora jak i krzyż Chrystusa były tylko »znaczkami klubowy-
mi«, oznakami, że dany człowiek należał do tego lub tamtego klubu” 
(Brøgger1928: 27).

Powierzchowność wymuszonej przez Olafa I konwersji ujawni-
ła się już podczas rządów Olafa II Haraldssona. Arktyczni wodzowie 
dalecy byli od zrzeczenia się suwerenności nad swoimi terytoria-
mi – nawet w  imię chrześcijańskiej jedności. Ich pozycja w struk-
turze społecznej wiązała się przecież z  rolą, jaką odgrywali w  sfe-
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192 ROZDZIAŁ 6

rze kultu pogańskiego (Bagge 1986: 51). Częściowa kontrola, jaką 
sprawowali nad systemem symbolicznym, dostarczała im narzędzia 
do reprodukowania struktury dominacji przez ideologiczne wspar-
cie relacji zależności.

Ale wpływy z  „południa” powodowały stopniowe zmiany nie 
tylko w  sferze religii, ale też i  stosunków społeczno-politycznych. 
Jedną z ważniejszych było wprowadzenie koncepcji „królewskiego 
miru, który wiele przestępstw poddał bezpośredniej jurysdykcji mo-
narszej” (Sawyer 1989: 40). Ta idea, rozwinięta w  chrześcijańskiej 
Anglii, w XI w. dotarła do Danii, gdzie złamanie miru królewskie-
go podlegało karom przewidzianym prawem spisanym w 1085 r. Na 
dalekiej północy proces ten nie był tak gwałtowny jak tam, gdzie 
przyspieszała go bezpośrednia obecność władcy. Konwersja była tu 
skomplikowana: raczej formalna niż faktyczna, raczej powierzchow-
na niż uświadomiona, raczej powolna niż gwałtowna.

Już w  okresie poprzedzającym królewską strategię połącze-
nia misji chrystianizacyjnej z  powiększaniem terytorium na pół-
noc, duża mobilność Skandynawów w okresie wikińskim pozwoli-
ła im zapoznać się z niektórymi elementami nowej wiary w trakcie 
wizyt w  krajach chrześcijańskich. Dotyczyło to przede wszystkim 
kupców, którzy musieli stosować rozmaite strategie przystosowaw-
cze, aby ułatwić kontakty w państwach chrześcijańskich. Saga o Egi-
lu (rozdz. 50) wspomina angielskiego króla Athelstana (924–939), 
który radził Egillowi Skallagrímssonowi, aby złożył prima signa-
tio, tj. potwierdził znakiem krzyża chęć ochrzczenia się. Miał to być 
gest częsty wśród przebywających w Anglii skandynawskich kupców 
i wojów. Takie „wstępne” chrześcijaństwo spełniało funkcję pośred-
nika ideologicznego, tworząc płaszczyznę porozumienia łagodzą-
cego różnice międzykulturowe. „Ci, którzy przyjęli prima signatio, 
mogli swobodnie przebywać i pośród chrześcijan, i pośród pogan, 
a sami mogli wyznawać taką wiarę, jaka najbardziej była po ich my-
śli” (Saga o Egilu, rozdz. 50).

Z czasem lokalni przywódcy arktyczni coraz bardziej wchodzili 
w struktury organizacyjne chrześcijańskiego państwa. Mając „pro-
blemy z  legitymizowaniem swojej dominacji przez tradycyjne ry-
tuały” (Schanche 1986: 134), zaczęli promować konwersję religij-
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ną, która oferowała im legitymizację nowej struktury społecznej, 
ułatwiając umocnienie swego statusu przez przyjęcie delegacji wła-
dzy od chrześcijańskiego króla. Wykorzystywanie sfery religijnej do 
symbolicznego wzmacniania struktury dominacji dobrze ilustrują 
późniejsze przepisy prawne, regulujące odległość od kościoła, w ja-
kiej należało pochować królewskiego lendmanna i zwykłego gospo-
darza (hauldr). Jest to jeden z  przykładów tego, jak Kościół „legi-
tymizował jakościowe różnice między panami a chłopami” (Mann 
1986: 384).

Można uznać, że w 1 połowa XI w. zaczął się na dalekiej pół-
nocy okres religijnego dualizmu (lub synkretyzmu). Zapewne „spo-
łeczności chrześcijańskie i pogańskie [...] żyły obok siebie przez dłu-
gi czas”, tak jak to stwierdzono na Gotlandii (Thunmark-Nylen 1989: 
223). Był to etap, kiedy ideologia była aktywnie używana do wspiera-
nia konkurencyjnych interesów społeczno-gospodarczych. Dopro-
wadziło to do splecenia dwóch systemów symbolicznych w swoisty 
„inter-tekst”, który łagodził dzielące je sprzeczności. Taka koegzy-
stencja może przetrwać stulecia, w  czasie których pewne elemen-
ty starych wierzeń są gwałtownie porzucane, inne powoli zamierają, 
a jeszcze inne trwają w różnych formach. Niektóre z nich przetrwa-
ły nawet do dzisiaj, chociaż są uznawane za irracjonalne przesądy.

Brak przesłanek, aby podejrzewać, że w  norweskiej Arktyce 
podjęto jakąś wspólną decyzję o konwersji tak, jak na Islandii i na 
Grenlandii9. Nie ma też danych archeologicznych, które dostarczyły-
by wskazówek chronologicznych. Niestety, nie opublikowano dotąd 
pełnych wyników badań chrześcijańskiego zapewne cmentarza, bada-
nego w 1987 r. w Haug na wyspie Hadsel. Jeżeli jednak w Trondelag, 
tj. w centralnej prowincji chrześcijańskiego królestwa, najstarsze gro-
by z pochówkami o niewątpliwie chrześcijańskim rytuale pogrzebo-
wym datowane są dopiero na 2 połowę XI w. (Farbregd 1986: 41), to 
trudno przypuszczać, że daleko na północy wcześniej upowszechni-
ły się narzucane przez Kościół rygory rytualne.

Havard Dahl Bratrein (1970b: 48) uznał, że wskutek długich 
kontaktów z  chrześcijaństwem, polityką lokalnych elit oraz akcja-

9 Por. podrozdz. Islandia oraz podrozdz. Grenlandia.
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194 ROZDZIAŁ 6

mi misyjnymi Olafa I i Olafa II, cała północna Norwegia, wraz z za-
chodnią częścią Finnmarku, zostały ostatecznie schrystianizowane 
„nie później niż ok. połowy XI w.” Nie widać jednak dotąd danych, 
które mogłyby przekonująco wesprzeć taką hipotezę. „Dramatycz-
ną zmianę ideologii”, która nastąpiła podczas XI w., można odnieść 
chyba tylko do współzawodnictwa wewnątrz arktycznej struktury 
dominacji, zmieniającej się pod wpływem ekspansji królestwa. „Po-
gaństwo przegrało, gdyż było niezgodne z nowymi stosunkami poli-
tycznymi” (Steinsland 1989: 210).

Jednak Adam z Bremy (IV, 31) napisał; „Omnes vero sunt chris- 
tianissimi qui in Norvegia degunt, exceptis illis qui trans arctoam 
plagam circa occeanum remoti sunt”. Na dowód tej opinii wspo-
mniał, że mieszkańcy północnej Norwegii używają magicznych 
sztuczek, gdy „wyciągają na ląd ogromne potwory morskie, mrucząc 
potężne słowa”. Nie możemy też zignorować uwagi zapisanej w Mor-
kinskinna (s. 384), że kiedy król Eystein Magnusson fundował w Va-
gan kościół w 1115 r., to wciąż „niektórzy byli tam poganami” (nag- 
liga var adr heithit). Część tych uwag mogła się jednak odnosić nie 
do norweskich rolników, lecz do zamieszkujących górski interior Sa-
mów, których chrystianizacja zajęła jeszcze kilkaset lat.

Następcy św. Olafa kontynuowali jego politykę sankcjonowa-
nia nowej religii i  jej instytucjonalizacji. Legitymizowała bowiem 
ich status i  dostarczała konsolidującej społeczeństwo uniwersali-
stycznej ideologii, potrzebnej do promowania i sankcjonowania idei 
wspólnego państwa. Chrześcijaństwo było „potężnym instrumen-
tem legitymizowania i poszerzania władzy królewskiej” (Champion 
1989: 13). Transcendentalne wsparcie władzy monarszej uzasadnia-
ło pretensje królów do zwierzchności nad sferą świecką, wyposaża-
jąc jednocześnie królestwo w  „ideologiczną platformę do promo-
wania przejścia od społeczeństwa skoncentrowanego na relacjach 
rodowych do społeczeństwa państwowego” (Steinsland 1989: 207). 
Chrześcijaństwo zapewniało także „podstawową normatywną pacy-
fikację, substytut pacyfikacji wymuszanej” (Mann 1986: 381).

Jednym z  ważnych ośrodków politycznych na północy było 
wspomniane już Trondenes na wyspie Hinnoya, gdzie wódz Sigurd 
Toreson organizował uroczystości sakralne (blot). Takie rytuały 
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grupowe, organizowane w  ustalonych miejscach i  w  szczególnych 
okresach, odgrywały ważną rolę jednoczącą społeczeństwa okresu 
winkińskiego. Przy tym charakterystyczne dla Skandynawii było łą-
czenie funkcji centrum politycznego z funkcjami religijnymi, wieco-
wymi i rynkowymi (Koht 1966b : 114 i n.; Helle 1979: 22; Blindheim 
1982: 14). Miejsca takie skupiały wokół siebie relacje społeczne, ofe-
rując kontrolującym je ludziom efektywne środki nadzoru nad prze-
pływem informacji.

Takie tradycyjne miejsca spotkań, dając ludziom okazję do kon-
taktów i wymiany informacji w różnych sferach rzeczywistości spo-
łecznej (religijnej, prawnej i  gospodarczej), były często używane 
przez wczesne monarchie w  całej Europie do wzmocnienia nowo 
ustanowionych związków z  centrum władzy państwowej. Podpo-
rządkowanie sobie takich ośrodków miało nie tylko wagę symbo-
liczną, ale służyło też jako środek egzekwowania nowego prawa oraz 
kontroli fiskalnej. Był to symboliczny wyraz włączenia danego tere-
nu do systemu państwowego.

Funkcję ośrodka kultowego często kontynuowano, budując 
w tym samym miejscu kościół, symbolicznie reprezentujący uniwer-
salną instytucję i promujący sakralną legitymizację nowej struktury 
władzy. Stanowił on łącznik ze światem zewnętrznym i jego norma-
tywnym porządkiem uniwersalistycznym. Był też bezpośrednią ma-
terialną manifestacją potęgi nowego systemu. Jeden z najstarszych 
(według sag) arktycznych kościołów został zbudowany właśnie 
w  ośrodku wodzowskim w  Trondenes. Inny wzniesiono w  Vagan, 
gdzie powstał nowy ośrodek gospodarczy i polityczny. Oba kościoły 
były fundacjami królewskimi, reprezentując polityczne, ideologicz-
ne i gospodarcze interesy korony. Nie dziwi więc, że zostały zareje-
strowane przez królewskich kronikarzy.

Nie można jednak wykluczyć, że budowano też małe prywatne 
kaplice lub nawet kościoły fundowane przez lokalnych przywódców, 
szukających ideologicznego wsparcia swego statusu. Takie działa-
nia, typowe dla wczesnośredniowiecznej Norwegii, były regulowa-
ne przepisami dotyczącymi kościołów prywatnych (egenkirkeretten). 
Tak jak na Islandii, kościół taki podlegał kontroli fundatora, który 
mając szerokie prerogatywy decyzyjne mógł „potencjalnie kontrolo-
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196 ROZDZIAŁ 6

wać treść przekazywanych informacji, sposób ich transmisji, odbio-
ru i interpretacji” (Hood 1988: 73).

Chrystianizacja arktycznej Norwegii była procesem raczej po-
wolnym, rozwijającym się równolegle z konsolidacją państwa i usta-
nawianiem organizacji kościelnej, która wkroczyła na północne wy-
brzeże najpóźniej w początkach XII w. wraz z ufundowanymi przez 
króla kościołami w Vagan i w Trondenes. Było to prawdopodobnie 
poprzedzone fazą, kiedy księża misyjni, wysyłani na północ przez 
monarchów lub biskupów Nidaros, próbowali podważyć symbolicz-
ne znaczenie tradycji przypisanej miejscom, w  którym sprawowa-
no pogańskie obrzędy kultowe, urządzano rytualne uczty, grzebano 
zmarłych itd. O tym, jak trudne to było zadanie, świadczy edykt kró-
la Sverre Sigurdssona z początków XIII w., którym zabroniono prak-
tyk pogańskich (m.in. sypania kopców), wciąż jeszcze widać żywych 
w Norwegii (NgL I, 430). Dokument nie wymienia żadnego szcze-
gólnego regionu, ale problem na pewno dotyczył też (a może szcze-
gólnie) północnych rubieży królestwa.

Mimo problemów typowych dla okresu przejściowego, promo-
wana przez państwo uniwersalna ideologia chrześcijańska penetro-
wała mentalność mieszkańców dalekiej północy, dając im poczucie 
zbiorowej identyfikacji normatywnej i  świadomość przynależno-
ści do wspólnoty ideologicznej, obejmującej niemal cały kontynent. 
Ułatwiało to „narodową” integrację w ramach struktur państwa, któ-
re wchłonęło populacje o różnych tradycjach kulturowych. Chrześ- 
cijańska normatywna pacyfikacja kontaktów międzyludzkich uła-
twiała też rozwój gospodarki rynkowej i zwiększenie bezpieczeństwa 
kluczowych dla mieszkańców północy dalekosiężnych kontaktów 
handlowych.

Własność ziemi i zmiany struktury społecznej

Społeczeństwa z końca I tysiąclecia n.e. budowały grupową solidar-
ność wokół wspólnie eksploatowanych terytoriów, które stanowiły 
podstawowy element identyfikacji etnicznej (Schanche 1986: 112). 
Ich jedność wewnętrzna oparta na faktycznym i/lub mitycznym po-
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krewieństwie oraz grupowy dostęp do zasobów energii, a także iden-
tyfikacja z lokalną populacją były wzmacniane przez sterującą funk-
cję ośrodków wodzowskich. Te lokalne organizacje utrzymywały 
stan względnej równowagi w  regionalnym systemie ekonomii po-
litycznej, w którym utrzymanie kontroli (zarówno wewnętrznej, jak 
i  zewnętrznej) było często problematyczne i  zależało zarówno od 
liczby stronników jak i od doraźnych sojuszów.

Skutki królewskiej polityki wobec północnego wybrzeża nało-
żyły się na zmiany w stosunkach społecznych, które i tak zachodzi-
ły w północnej Europie pod wpływem konsolidacji i ekspansji wcze-
snych monarchii. Najbardziej widocznym przejawem tego procesu 
było kształtowanie się nowych ośrodków władzy organizowanych 
przez i  wokół monarchów. W  związku z  tym tradycyjne elementy 
określania statusu (np. posiadanie niewolników, relacje pokrewień-
stwa, utożsamianie się z  lokalną wspólnotą gospodarczo-religijno-
-polityczną) straciły swoje znaczenie na rzecz podkreślania pozycji 
zajmowanej w hierarchii państwowej, kontroli nad siłą roboczą oraz 
zróżnicowania dostępu do zasobów produkcyjnych, z których naj-
ważniejsza stawała się ziemia rolna.

„Elity są pod ciągłą presją współzawodnictwa” (Earle 1987b: 67), 
ale może to dotyczyć różnych sfer. „Ekspansja rynku na coraz szer-
sze sfery powoduje nieodwołalne wypieranie konkurowania o status 
i władzę przez konkurowanie o bogactwo” (Kipp, Schortman 1989: 
375). Własność ziemi jako źródła stabilnych dochodów miała pod-
stawowe znaczenie w walce o dominację społeczną, gdyż „ewolucja 
stratyfikacji społecznej opiera się na kontroli gospodarczej wynika-
jącej na ogół z panowania nad zasobami (ziemią)” (Earle 1987b: 67).

Pośrednie informacje o  przedśredniowiecznej strukturze wła-
sności ziemi na północy pochodzą z  analiz archeologicznych. In-
ger Storli (1985) stwierdziła korelację między lokalizacją ośrodków 
politycznych a położeniem najlepszych ziem rolniczych. Uznała też, 
że w arktycznych społecznościach wodzowskich produkty rolnicze 
miały nie tylko wartość gospodarczą, ale też prestiżową, jak to już 
sugerowałem.

Wczesną koncentrację własności ziemskiej wzdłuż wybrzeża do-
strzegł już Per Sveas Andersen (1977: 213). Może był to rezultat za-
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198 ROZDZIAŁ 6

stosowanej przez elity polityczne strategii stopniowej zmiany rela-
cji władzy opartych gospodarczo na handlu i wyprawach wikińskich 
na dominację wspieraną przede wszystkim przez stabilne zaplecze 
rolnicze. W tej perspektywie koncentrację własności ziemskiej, bę-
dącą przejawem feudalizacji stosunków społecznych w  społeczeń-
stwach średniowiecznych, można uznać za kontynuację rozpoczęte-
go już wcześniej procesu wzmacniania pozycji politycznej wodzów 
arktycznych przez poddanie swej kontroli najlepszych ziem. System 
prawny państwa mógł zapewnić legitymizację tych dawnych preten-
sji, formalizując je w dziedziczne prawo własności.

Nie wszystkie jednak ośrodki wodzowskie przetrwały okres 
transformacji. Dobrze to ilustrują losy dwóch sąsiadujących ze 
sobą centrów politycznych na Lofotach – w Bjarkoy i w Trondenes, 
będących siedzibami dwóch gałęzi tego samego rodu. Posiadłości 
gałęzi z Trondenes zostały prawdopodobnie skonfiskowane za bez-
pośrednie wystąpienie Ásbjörna Sigurđssona przeciw Olafowi II. 
Sugeruje to późniejsze uposażenie tymi ziemiami ufundowane-
go tam na początku XII w. kościoła. Natomiast ośrodek wodzow-
ski w Bjarkoy wprawdzie „został powstrzymany w swojej ekspansji 
[lokalnej] przez monarchię ekspandującą na poziomie »narodo-
wym«” (L. I. Hansen 1990: 87), ale potomkowie wodza Tore Hunda 
nie tylko zatrzymali swoje ziemie, ale też zdołali w XII i XIII w. osią-
gnąć najwyższy status materialny (największych posiadaczy ziem-
skich w państwie) i prestiżowy (najbliższych doradców króla). Już 
pod koniec XI w. wnuk Tore Hunda, Vidkunn Jonson wymienia-
ny jest w kręgu najbliższych doradców i stronników króla Magnu-
sa III Berrfota.

Z prominentnych rodów arktycznych tylko linia z Bjarkoy prze-
trwała wszystkie kryzysy towarzyszące długiej integracji państwa. 
Na pewno warto by więc zbadać szczegółowo zastosowane przez 
członków tego lineażu strategie, które pozwoliły im nie tylko utrzy-
mać swój wysoki status, ale też pomnożyć swe zasoby w zmiennych 
warunkach politycznych, ideologicznych i gospodarczych. Byłaby to 
opowieść o tym, jak ród wodzowski przekształcił się w lineaż arysto-
kratyczny; jak lokalny ośrodek władzy zdobył środki na ekspansję 
przez eksploatowanie możliwości oferowanych przez struktury pań-
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stwowe; jak kontrola nad centralną farmą została wykorzystana do 
podporządkowania sobie coraz większych posiadłości.

Nie znamy wielkości królewskich posiadłości na północnych ru-
bieżach państwa, ale wydaje się oczywiste, że „najstarsza monarchia 
norweska nie mogła funkcjonować jako instytucja zwierzchnia nad 
mniejszymi lub większymi częściami państwa bez objęcia kontrolą 
położonych tam mniejszych lub większych posiadłości” (P. S. Ander-
sen 1977: 295). Majątki monarsze rozrzucone po całym terytorium 
państwa były nie tylko bazami kontroli i rozbudowy aparatu admi-
nistracyjnego, ale miały też wartość prestiżową, dostarczając jedno-
cześnie władcom znaczących dochodów – w  tym nadwyżek prze-
znaczanych na handel. Posiadłości te składały się przede wszystkim 
z ziem skonfiskowanych tym, którzy zbrojnie przeciwstawili się wła-
dzy królewskiej. Władcy deklarowali też swoją suwerenność nad 
całą ziemią, która nie była stale użytkowana – np. cała prowincja 
Finnmarku. Wszystkie te ziemie były rezerwą, z której można było 
przydzielać majątki ludziom zasłużonym dla korony.

Niemniej wciąż dominującą grupą właścicieli ziemi byli samowy-
starczalni rolnicy-rybacy. To oni odgrywali decydującą rolę w syste-
mie obrony wybrzeża (leidang). W przeciwieństwie do reszty Europy, 
gdzie militarna przewaga zamieszkującego swój zamek ciężkozbroj-
nego konnego rycerza nad zwykłym chłopem była miażdżąca, ark-
tyczne wybrzeże, pozbawione systemu komunikacji lądowej i  sta-
łych skupisk osadniczych, zrównywało szanse na ewentualnym polu 
bitwy – często rozgrywanej na morzu. Musiała to być jedna z przy-
czyn, dla których zwykli mieszkańcy Norwegii zachowali swą rolę 
polityczną, zinstytucjonalizowaną w postaci wieców. Regionalne tin-
gi stanowiły swoistą „demokratyczną” przeciwwagę dla siły monar-
chii, kontynuując w ramach monarchii feudalnej dawne tradycje ju-
rysdykcyjne.

Nawet królowie byli częściowo uzależnieni od samodzielnych 
farmerów, gdyż korona nie była automatycznie dziedziczona. Bę-
dąc faktycznie lub deklaratywnie członkami rodu królewskiego, pre-
tendenci do tronu mieli prawo do najwyższego tytułu, ale musiało 
ono zostać zaakceptowane przez regionalne zgromadzenia wolnych 
mieszkańców. Zatem pretendent był „akceptowany na króla”, „do-
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stawał tytuł króla”, „uznawany był za godnego korony” itp., jak to 
nazywają najstarsze źródła. Ta tradycja przyznawania korony przez 
lud była sprzeczna z chrześcijańską ideologią wywodzenia autoryte-
tu monarchy od Boga i wielokrotnie powodowała w Norwegii po-
ważne kryzysy polityczne.

Silna pozycja wolnych farmerów sprawiała, że system feudal-
ny w  Norwegii nigdy nie rozwinął typowej struktury „piramido-
wej”, gdyż władzę i  status arystokracji ograniczały polityczno-mi-
litarne funkcje formalnie wolnych, choć od XII w. coraz częściej 
gospodarczo uzależnionych farmerów-rybaków. Innym czynnikiem 
ograniczającym wyłonienie się licznej i silnej arystokracji był brak 
dużych obszarów nadających się do uprawy, co szczególnie dotyczy-
ło dalekiej północy. Toteż w ciągu następnych stuleci „klasa posia-
daczy ziemskich w Norwegii była dużo biedniejsza niż w Danii czy 
w Szwecji” (Schreiner 1935: 91).

Nie ma źródeł, które pozwoliłyby na precyzyjną analizę struktury 
własności w północnej Norwegii na początku średniowiecza (tj. ok. po-
łowy XI w.), ale archeologia nie dostrzega ekstensywnej penetracji 
osadnictwa rolniczego na nowe tereny, tj. w  głąb fiordów (Schan-
che 1986; L. I. Hansen 1990). Sugeruje to, że nawet jeżeli rozpoczął 
się już wówczas proces dzielenia farm na mniejsze części (ekspansja 
wewnętrzna), to nie spowodował on jeszcze presji na pozyskiwanie 
ziemi poza terenami zasiedlonymi już w  I  tysiącleciu. Zamieszka-
ne wówczas miejsca, dobrze pasujące do systemu samowystarczal-
nej gospodarki arktycznej, zasiedlone były przez następne stulecia. 
Natomiast te zlokalizowane w  strefach marginalnych mogły mieć 
całkiem dramatyczne dzieje – z kilkakrotnym opuszczaniem i po-
nownym zagospodarowywaniem (por. podobne obserwacje Bjor-
na Myhre poczynione dla południowonorweskiej prowincji Jaren – 
1984: 180 i n.).

Brak jest źródeł do badania wczesnego wpływu ekspansji poszu-
kującego wciąż hojnych darczyńców Kościoła na strukturę własno-
ści ziemi. „Potrzeba uposażania Kościoła majątkami, które miały być 
posiadane w nieskończoność, musiała wpłynąć na koncepcję posia-
dania ziemi, tak jak to się stało w Anglii” (Sawyer 1989: 40, 1978: 
155 i n.). Dokonywanie tego rodzaju donacji nie mogło funkcjono-
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wać bez jasnego systemu prawnego, regulującego posiadanie ziemi. 
Najstarsze uposażenia fundacyjne arktycznych kościołów przez kró-
la Eysteina Magnussona są poświadczone na początku XII w., ale 
mogły one nastąpić, jeżeli już wcześniej istniały po temu odpowied-
nie warunki.

Ogólnie rzecz biorąc, XI-wieczny system osadniczy arktycznej 
Norwegii można uznać za stabilny i ciągły – oprócz prawdopodob-
nego cofnięcia północnej granicy osadnictwa rolniczego z północ-
nego Troms do rejonu Malangen. W  średniowieczu ciągle użyt-
kowano farmy zasiedlone już w  I  tysiącleciu n.e. (Johansen 1982; 
Schanche 1986: 95). Ich liczbę w połowie XI stulecia oszacowano na 
ok. 1000 (Holmsen 1977: 108). Niektóre centralne rejony zdają się 
wykazywać dużą stabilność osadnictwa od okresu wpływów rzym-
skich aż do kryzysu późnego średniowiecza. Przykładem może być 
wyspa Vestvagoya w archipelagu Lofotów, gdzie przez cały ten czas 
użytkowano 115–131 farm zamieszkanych przez 1200–1900 osób 
(Johansen 1982: 63).

Nie było też zasadniczej zmiany w arktycznym systemie gospo-
darczym, polegającym na kombinacji rolnictwa, rybołówstwa, my-
ślistwa i zbieractwa. Mógł się, co prawda, pojawić nacisk na zwięk-
szanie produkcji suszonych ryb poza własne potrzeby gospodarstw 
domowych, ale jej pełna komercjalizacja nie nastąpiła przed XII w. 
Trzeba jednak uwzględnić społeczne konsekwencje tego nacisku na 
intensyfikację rybołówstwa. Coraz częstsza sezonowa (zimowa) nie-
obecność mężczyzn, wypływających na najlepsze łowiska lofockie, 
musiała być rekompensowana przez zwiększającą się odpowiedzial-
ność kobiet za przetrwanie rodzin w trakcie najtrudniejszego okre-
su zimy i wiosny. Była to zresztą tendencja już wcześniej widoczna 
w Arktyce, gdzie strategia gospodarcza wymagała od mężczyzn dłu-
gotrwałego opuszczania domu (Bertelsen 1983: 21).

Mimo dużej roli eksploatacji zasobów morskich jednak to zie-
mia rolnicza determinowała lokalizację farm w  całej strefie przy-
brzeżnej Norwegii (Sandnes 1973). Ta strategiczna rola najlepszych 
ziem została potwierdzona później przez powtarzający się wzór 
zmian osadniczych, wywołanych kryzysem późnego średniowiecza 
(Ellingsen 1979; Nielsen 1977; Fossheim 1980; Remen 1983; Gut-
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tormsen 1983). Innym czynnikiem stabilizującym wczesnośrednio-
wieczne osadnictwo mogło być wprowadzanie nowych zabiegów 
agrotechnicznych. „Dzięki intensywniejszemu użyciu mierzwy mie-
szanej z odpadkami domowymi oraz z torfem i humusem pola mo-
gły być uprawiane co roku bez konieczności odłogowania” (Myhre 
1985: 69). Ciężki pług z żelaznym krojem i z odkładnicą oraz podko-
wy końskie mogły dotrzeć do północnej Skandynawii już pod koniec 
I tysiąclecia n.e. Ten postęp agrotechniczny umożliwił objęcie upra-
wą cięższych i  wilgotniejszych, ale żyznych ziem dolinnych. Moż-
liwe jest też wczesne stosowanie drenowania przez kopanie rowów 
odwadniających, co stwierdzono podczas wykopalisk w Stauran, ko-
muna Skånland (Urbańczyk 1991).

Ograniczona ilość ziemi rolniczej i ekstensywna struktura pół-
nocnego osadnictwa, rozproszonego na jednodworcze osady, nie 
stwarzały warunków do stałego wyżywienia większej liczby ludzi 
nieuczestniczących w produkcji żywności. Nie było tam też innych 
czynników stymulujących koncentrację osadnictwa, takich jak far-
my królewskie czy siedziby biskupów. Spowodowało to na północy 
brakprocesów urbanizacyjnych, tak charakterystycznych dla euro-
pejskiego średniowiecza.

Wcześniejsze, prawdopodobne ośrodki wymiany handlowej, 
zidentyfikowane tylko na podstawie charakterystycznych nazw 
(np. Bjarkoy i Sandtorg na wyspie Hinnoya) znanych z innych czę-
ści Skandynawii, nie przetrwały XI w. i nie zostały zarejestrowane 
w źródłach pisanych. Mogło to być spowodowane ich zbytnią za-
leżnością gospodarczą od pobliskich ośrodków wodzowskich, wią-
żących swoje interesy handlowe z rejonem Morza Białego (Bjarme-
land) i z Samami, a akurat te sfery pozyskiwania cennych towarów 
zostały objęte kontrolą królewską. A  może były związane z  tymi 
ośrodkami wodzowskimi, które zostały zniszczone przez interwen-
cje monarchii? Jedynym miejscem, gdzie można podejrzewać za-
mieszkiwanie większej populacji, było wspominane już Vagan na 
Lofotach, gdzie wykopaliska archeologiczne ujawniły elementy ty-
powe dla aglomeracji miejskich (z gęstą zabudową i podziałem na 
regularne działki). Wydaje się jednak, że koncentracja ludzi miała 
tam charakter sezonowy, więc nie mogła się rozwinąć trwała infra-
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struktura miejska i relacje zależności miasto–otoczenie (Urbańczyk 
1992: rozdz. 6).

Podsumowując ten podrozdział, można powiedzieć, że drama-
tyczne zmiany, jakie zaszły w politycznych relacjach władzy, oraz re-
strukturyzacja ideologii, którą manipulowano, aby legitymizować te 
zmiany, nie miały równie dramatycznego odpowiednika na poziomie 
regionalnych relacji społecznych. Przyczyną tego była stabilizująca 
rola arktycznego rolnictwa, rozproszona sieć osadnicza, „demokra-
tyczna” organizacja wysiłku militarnego i niczym nieograniczony do-
stęp do eksportowej produkcji suszonych ryb. Pomogło to większości 
mieszkańców północy utrzymać względną niezależność mimo zabie-
gów lokalnych elit, które z kolei musiały walczyć o swoją względną 
niezależność od ekspansywnego centrum władzy królewskiej. Region 
arktyczny utrzymał zatem swoją strukturę społeczno-gospodarczą, 
której podstawą były samowystarczalne gospodarstwa rodzinne.

Stosunki etniczne

Widoczne są różnice w  sposobach ujmowania stosunków między 
Norwegami a Samami przez historyków i archeologów. Przykład po-
dejścia „historycznego” można znaleźć w książce Larsa Ivara Hanse-
na z 1990 r. Uznał on, że w I tysiącleciu Samowie-myśliwi zostali „in-
stytucjonalnie” związani z systemami redystrybucyjnymi lokalnych 
organizacji wodzowskich. Miało to być spowodowane wzajemnymi 
korzyściami gospodarczymi oraz militarną przewagą i presją demo-
graficzną ludności rolniczo-rybackiej.

Myślę, że można pominąć wątpliwy argument o przymusowym 
charakterze udziału Samów w tej współpracy, który wydaje się pod-
stawową koncepcją we wszystkich rozważaniach historyków (Bjorgo 
1986: 51). Hipoteza o instytucjonalnej kontroli nad Samami jest in-
terpretacją nieudokumentowaną źródłowo. Trzeba raczej rozważać 
wpływ popytu na arktyczne towary na rynkach europejskich, z któ-
rymi kontaktowali się norwescy żeglarze. Należy też uwzględnić po-
średnictwo Samów w  kontaktach między zachodnim wybrzeżem 
Skandynawii a rejonem północnego Bałtyku.
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Archeolodzy od dawna podkreślali korzyści, jakie pod koniec 
I tysiąclecia czerpali z wzajemnych kontaktów zarówno Samowie jak 
i Norwegowie (Sjøvold 1974: 349; Stenvik 1979: 137). Wniosek ten 
oparto na przekonaniu o komplementarnym charakterze obu syste-
mów gospodarczych, eksploatujących różne nisze ekologiczne i po-
wiązanych transakcjami partnerskimi (Odner 1983: 7, 27, 69, 117, 
1985: 6). Knut Odner użył braku wyrazistych etnicznie znalezisk 
w skandynawskim interiorze jako argumentu na rzecz istnienia rela-
cji niekonfliktowych, a więc niewymagających symbolicznego pod-
kreślania przez Samów odmienności etnicznej (Odner 1983: 62). 
Wniosek oparto na etnograficznych badaniach afrykańskich Iana 
Hoddera (1979), który stwierdził, że etniczność jest demonstrowana 
tym silniej, im bardziej napięte są relacje gospodarcze.

Knut Odner (1983: 24, 117 i n.) także sugerował, że Samowie byli 
mocno związani z norweskimi wodzami jako profesjonalni myśliwi 
dostarczający futer. Wniosek ten oparł na niepewnych wzmiankach 
z sag i opowieści arktycznego wodza Othere, zanotowanej w kroni-
ce króla Alfreda Wielkiego z końca IX w. Wydaje się jednak, że wła-
śnie w sagach można znaleźć wyraźne argumenty przeczące tej kon-
cepcji. W Sadze o św. Olafie (rozdz. 170, 193) wyraźnie powiedziano, 
że obaj słynni wodzowie Tore Hund i Hårekhandlowali z „Finnami” 
w trakcie zimowych wypraw, specjalnie organizowanych do górskie-
go interioru. Także anonimowy autor Historiae Norvegiae informu-
je, że mieszkańcy północy, tj. Halogalandu, „handlowali z Finnami”.

Wzmianki te sugerują bezkonfliktowy charakter kontaktów 
z Samami w okresie wikińskim. Znaleziska archeologiczne nie wska-
zują też ekspansji osadnictwa rolniczego w głąb fiordów, co świad-
czy o  stabilności granicy między terenami eksploatowanymi przez 
obie grupy etniczne. To kazało Knutowi Odnerowi podejrzewać ist-
nienie jakiejś umowy między arktycznymi wodzami, którzy wspól-
nie czerpali korzyści z kontaktów z Samami (por. podobny pomysł 
w: Holmsen 1976: 58). Audhild Schanche (1986: 100, 105 i n., 111) 
próbowała rozwiązać ten problem nie w  kategoriach determinacji 
gospodarczej, lecz w kategoriach terytorialności etnicznej, narzuco-
nej przez ludność rolniczą, która rezygnowała z  zajmowania tere-
nów Samów.
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Znaleziska archeologiczne z początku II tysiąclecia (nowe typy 
domów i grobów, systemy pułapek na renifery i depozyty przedmio-
tów metalowych) każą domyślać się zmian zachodzących wśród Sa-
mów. Niektóre znaleziska interpretowane są w  kategoriach sym-
bolicznego sygnalizowania egalitaryzmu organizacji społecznej 
myśliwych-zbieraczy, zagrożonej przez bliską obecność inaczej zor-
ganizowanych społeczności rolniczo-rybackich (Storli 1986), a przy-
pisywane Samom depozyty metalowe znajdowane są po norweskiej 
stronie Gór Skandynawskich (Zachrisson 1984). Można jednak te 
obserwacje archeologiczne uznać za skutki nie rzeczywistego zagro-
żenia zewnętrznego, lecz wewnętrznych zmian organizacji społecz-
nej Samów, „zagrożonej” procesem stratyfikacji ekonomicznej.

Tak czy inaczej bodźcem, który uruchomił proces zmiany były 
zmiany w stosunkach Samów z ich osiadłymi na wybrzeżu sąsiada-
mi, którzy w ciągu XI w. próbowali się przystosować do nowej sy-
tuacji, wymuszanej przez procesy zachodzące na południu. Był to 
wpływ komercjalizujących się kontaktów z  rynkami europejskimi, 
któremu towarzyszyła ekspansja monarchii. Bardzo korzystne rela-
cje rynkowe w handlu arktycznymi futrami upowszechniały na pół-
nocy pojęcie zysku jako podstawowej kategorii rynkowej. Z  kolei 
agresywna polityka władców norweskich utrudniała zdobycie odpo-
wiednich ilości towarów „eksportowych”, powodując napięcia wyni-
kające ze zwiększonej konkurencyjności.

Wcześniej przepływ towarów wewnątrz i  pomiędzy organiza-
cjami wodzowskimi oparty był na kontaktach osobistych, w trakcie 
których dokonywano wymiany mającej głównie charakter ceremo-
nialny lub redystrybucyjny. Nowe mechanizmy rynkowe promowa-
ły zaś bezosobowe szacowanie wartości, oparte na „założeniu mak-
symalizacji zysku/wartości pomiędzy stronami [wymiany]” (Kipp, 
Schortman 1989: 372). Implikuje to „zachowanie przedsiębiorcy, na-
stawione na zysk i motywowane zyskiem” (Adams 1974: 239). Pene-
trację idei mierzenia i szacowania wartości towarów mogą sugero-
wać znajdowane na północy wagi, odważniki i monety (Skare 1976: 
mapy 5, 8, 12) datowane już na okres wikiński.

Idea zysku, penetrująca społeczności wikińskie, zmieniła za-
pewne charakter stosunków Skandynawów z Samami. Sagi wskazu-

© C
op

yri
gh

t b
y W

yd
aw

nic
tw

o N
au

ko
we U

niw
ers

yte
tu 

Miko
łaj

a K
op

ern
ika



206 ROZDZIAŁ 6

ją, że początkowo była to raczej stabilna forma równoważnej wy-
miany barterowej, realizowanej przez samych wodzów arktycznych, 
którzy udawali się w tym celu na tereny zamieszkane przez Samów. 
Z czasem nastąpiła zmiana w kierunku handlu nastawionego tylko 
na zysk. Proces ten był przyspieszany przez monopolistyczną polity-
kę monarchii, posługującej się „wynajętymi” przedstawicielami. In-
tensyfikację kontaktów handlowych z Samami w XI w. poświadcza 
skład depozytów przedmiotów metalowych, znalezionych w  pół-
nocnej Szwecji (Zachrisson 1988: 85, 93).

Włączenie obszaru arktycznego jako odległej peryferii do króle-
stwa Norwegii zmieniło pozycję Samów w ich kontaktach z miesz-
kańcami wybrzeża. We wcześniejszych relacjach z  lokalnymi wo-
dzami byli względnie równorzędnymi partnerami w  obopólnie 
korzystnych transakcjach. Kiedy na arktyczną scenę wkroczyło też 
państwo, Samowie zostali sprowadzeni do poziomu eksploatowanej 
peryferii, leżącej na obrzeżu arktycznej peryferii monarchii.

Prawdopodobnie już w XI w. królowie podjęli próby „opodatko-
wania” Samów. Już w następnym stuleciu przecież kilka źródeł (Hi-
storia Norvegiae, Rimbegla, Sverris saga) mówi o podatku finnskat-
ten, który Samowie płacili norweskim władcom. Saga o Egilu odnosi 
tę sytuację nawet do IX w., ale jest to zapewne retrospekcyjny zabieg 
autora piszącego w końcu XII w. Wkrótce Samowie zostali też pod-
dani „opodatkowaniu” przez władców Szwecji (za pośrednictwem 
tajemniczych Birkarler) i przez Nowogród.

Innym problemem, który pojawił się w  XI w., były pretensje 
królów norweskich do zwierzchności nad terenami zamieszkany-
mi przez Samów. Wkrótce spowodowało to przełamanie tradycyj-
nej granicy między nadbrzeżnym osadnictwem rolniczym a górskim 
interiorem. Trudno to wydatować, ale nie ulega wątpliwości, że już 
na początku „chrześcijańskiego średniowiecza” w południowej czę-
ści regionu Troms osadnicy norwescy zaczęli zajmować ziemie po-
łożone w głębi fiordów (L. I. Hansen 1986: 19 i n.). Intensywniejsza 
eksploatacja fiordów i pobliskich terenów już w XIII w. zaowocowała 
powstaniem stałych osad i zepchnięciem Samów w głąb lądu.

To wczesna monarchia wprowadziła do Arktyki mechanizmy 
politycznej i  gospodarczej ekspansji, wzmocnionej ideologicznie 
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przez nową religię. Lokalnie popierali ten proces ci, którzy związa-
li się z nowym centrum władzy i upatrywali swoich interesów w eks-
pansji do skandynawskiego interioru zamiast w wyprawach zamor-
skich. „Skutkiem norweskiej imigracji na obszary fiordowe była 
ekologiczna »marginalizacja« terenów zamieszkanych przez Sa-
mów” (Schanche 1986: 135).

Osłabienie kontroli, jaką wodzowie wikińscy obejmowali wcze-
śniej kontakty z Samami, spowodowało pojawienie się agresywne-
go stosunku do półkoczowniczych mieszkańców interioru. Styl ży-
cia (rolniczo-rybacki albo zbieracko-myśliwski) stał się głównym 
czynnikiem identyfikacji etnicznej. Średniowieczne źródła staran-
nie podkreślają te różnice między Norwegami (stabilne osadnic-
two i rolnictwo) a Samami (ciągłe przemieszczanie się i myślistwo). 
Przez takie przeciwstawianie systemów gospodarczych autorzy sag 
definiowali zróżnicowanie etniczne średniowiecznych mieszkańców 
północno-zachodniej Skandynawii.

Jednoczesna ekspansja uniwersalistycznej religii z  jej naka-
zem misyjnym wzbogaciła symboliczną sferę identyfikacji etnicznej 
i ukształtowała negatywny stosunek do pogan. Widać to w powta-
rzających się uwagach średniowiecznych autorów o czarach stoso-
wanych przez Samów (Hætta1980; Simonsen 1982: 642–662). Taka 
manipulacja sferą ideologiczną kształtowała wśród chrześcijan-rol-
ników agresywne poczucie cywilizacyjnej wyższości nad pogana-
mi-koczownikami. Skutkiem tego była nowa koncepcja norweskiej 
identyfikacji etnicznej, która w Arktyce opierała się na podkreślaniu 
odmienności sąsiadów zajmujących się myślistwem, zbieractwem 
i rybołówstwem. Nawet w tak odległej przecież Bremie Adam sły-
szał, że „w najdzikszych górach są brodate kobiety, podczas gdy leśni 
mężczyźni rzadko mają [brody]. Ubierają się w futra zwierzęce i mó-
wiąc do siebie raczej zgrzytają zębami tak, że nawet najbliżsi sąsiedzi 
z trudem ich rozumieją” (Adam IV, 31).

Zmian implikowanych przez widoczną w  źródłach archeolo-
gicznych intensyfikację materialnej manifestacji etniczności Sa-
mów nie da się wyjaśnić tylko procesami gospodarczymi, jak suge-
rowało wielu autorów (Baudou 1981: 143; Storli 1986: 20). Trzeba 
bowiem uwzględnić też rosnący konflikt rozgrywający się w sferze 
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208 ROZDZIAŁ 6

symbolicznej i  ideologicznej, który przyśpieszył proces etnicznej 
konsolidacji Samów i pogorszył ich stosunki z norweskimi sąsiada-
mi (Urbańczyk 1988: 447–451). To wtedy „powstał fundament ich 
egzystencji jako mniejszości etnicznej” (Schanche 1986: 135). Uni-
wersalizm chrześcijaństwa uświadomił Norwegom przynależność 
do „całego świata” z jego symbolicznym centrum w Rzymie/Jerozo-
limie. To, wraz z misyjną ideologią, mogło stymulować negatywne 
nastawienie mieszkańców stref pogranicznych chrześcijaństwa do 
swych pogańskich sąsiadów. Analogiczny problem wystąpił też po 
drugiej stronie Atlantyku, gdzie „europejscy” Grenlandczycy z  sa-
mobójczą niemal determinacją ignorowali doświadczenia eskimo-
skich sąsiadów10.

10 Por. rozdz. Kryzys i zagłada kolonii grenlandzkiej.
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rozdział 7
Początek II tysiąclecia na zachodzie regionu... 

północnoatlantyckiego

Dla zachodniego krańca omawianego tu regionu nie da się przepro-
wadzić analizy sytuacji społeczno-politycznej i gospodarczej na ta-
kim poziomie szczegółowości, jaki umożliwiają wykorzystane w po-
przednim rozdziale źródła, odnoszące się do europejskiego wybrzeża 
północnego Atlantyku. Ani historia, ani archeologia grenlandzka nie 
dysponują taką ilością danych, która pozwoliłaby na podjęcie dobrze 
ugruntowanej dyskusji nad strukturą tamtejszych społeczności i nad 
procesami zmian, jakim podlegały. Skazani więc jesteśmy na snucie 
przypuszczeń i uzupełnianie luk faktograficznych wnioskami opar-
tymi na ogólnej wiedzy antropologicznej. Nie mogą to więc być dwie 
historie równorzędne pod względem szczegółowości rekonstrukcji 
i  wagi osiągniętych wniosków. Są to dwie historie równoległe, ale 
nieporównywalne.

Sagi „Grenlandzkie”

Chociaż najbardziej nas tu interesujące sagi spisano anonimowo do-
piero około przełomu XII/XIII w. (Granlendiga saga) i  w  połowie 
XIII w. (Eiriks saga rauda), a znamy je ze znacznie późniejszych od-
pisów1, to badacze są zgodni co do tego, że obie zawierają znaczną 
ilość wiarygodnych informacji, których wartość potwierdziły wyniki 
badań archeologicznych na Grenlandii i na Nowej Fundlandii. Opi-

1 Sagę o Eryku Rudym Haukr Erlendsson włączył na początku XIV w. do kompi-
lacji nazwanej Háuksbók. Saga o Grenlandii zachowała się jako „przypadkowa” 
wstawka do Sagi o Olafie Tryggvasonie w znanym jako Flateyjarbók rękopisie, 
skompilowanym przez Magnúsa Þórhallssona ok. 1387 r.
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210 ROZDZIAŁ 7

sy są tak dokładne, że bez problemu zidentyfikowano wymienione 
w nich fiordy i góry. Te świadectwa pisane, wsparte wynikami wyko-
palisk, oferują dość bogaty obraz okresu kolonizacyjnego, ale znacz-
nie mniej jest danych do śledzenia późniejszego rozwoju sytuacji. 
Toteż wciąż pozostają do rozstrzygnięcia ważne kwestie struktury 
społecznej i podstaw ideologicznych społeczeństw, które w średnio-
wieczu zamieszkiwały brzegi Grenlandii.

Spróbujmy więc przejrzeć obie sagi, szukając dostępnych, choć 
nie zawsze od razu widocznych informacji. Punktem wyjścia tej ana-
lizy będzie okres kolonizacji. Jest on przedstawiony w tekstach spi-
sanych wiele generacji po opowiedzianych w nich zdarzeniach. Sagi 
oferują więc wersje skonstruowane z tego, co przetrwało w pamię-
ci i  co zostało przeorganizowane, przeinterpretowane i uzupełnio-
ne w procesie mniej lub bardziej świadomego kreowania takiej prze-
szłości, jaka miała spełnić zapotrzebowanie czasów, w których żyli 
ich autorzy.

Proces przetwarzania historii dobrze ilustrują zmiany wprowa-
dzone do dziejów Grenlandii i Winlandii w trakcie tych kilku dekad, 
jakie prawdopodobnie upłynęły między skomponowaniem zapisu 
umieszczonego w  Sadze o Grenlandii a  spisaniem wersji nazwanej 
Sagą o Eryku Rudym. Zmiany te niewątpliwie utrudniają rekonstruk-
cję najwcześniejszych zdarzeń, ale mogą być pomocne w zrozumie-
niu, dlaczego dzieje „europejskiej” Grenlandii skończyły się klęską. 
W końcu XII w. i w połowie XIII w. wciąż jeszcze kontakty między 
Islandią, gdzie spisano obie sagi, a Grenlandią, którą w nich opisano, 
były dość ożywione i oba społeczeństwa reprezentowały ten sam po-
ziom rozwoju kulturowego. Możemy zatem przypuszczać, że ogólne 
opinie wyrażone przez zazwyczaj dobrze poinformowanych Island-
czyków można z pewnym zaufaniem odnieść do Grenlandii.

Zapisane w obu sagach dzieje Grenlandii i Winlandii nie mogą 
posłużyć jako całkowicie wiarygodne źródła do badań nad organi-
zacją społeczną i ideologią zdobywców Nowego Świata. Ukazują one 
raczej, co żyjący w XII–XIII w. autorzy sag myśleli o  rzeczywisto-
ści społecznej X–XI w. Zatem każda dyskusja odnosząca się do tych 
czasów musi mieć wsparcie koncepcji teoretycznych. Wielu autorów 
badało możliwości opisania i  zrozumienia skandynawskich społe-
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czeństw z  okresu wikińskiego za pomocą antropologicznych kon-
cepcji odnoszących się do organizacji wodzowskich oraz ekono-
micznych koncepcji opisujących systemy polityczno-gospodarcze, 
oparte nie na mechanizmach rynkowych, lecz na zasadzie redystry-
bucji nadwyżek2.

Sieć tak zorganizowanych społeczeństw, chociaż mogła być dość 
stabilna, tworzyła dynamiczny konglomerat, którego elementy mo-
gły się przesuwać (np. migrować) i/lub ekspandować, ale też zmniej-
szać się, a  nawet zniknąć. Takie wspólnoty mogły przeprowadzić 
skuteczną kolonizację nowych ziem, gdyż ich członków jednoczy-
ła świadomość wspólnego losu i zaufanie do „szczęśliwej ręki” przy-
wódców. Wykazywały one dużą solidarność i dyscyplinę nawet pod-
czas długich i ryzykownych wypraw.

Taką sytuację wydają się potwierdzać nieliczne, ale wyraźne wzmian-
ki, które przetrwały w dwóch zachowanych wersjach sagi o  Gren-
landii i Winlandii. Dla tych rozważań nie są więc ważne pseudo- 
precyzyjne informacje3 czy faktografia poszczególnych opowieści, 
lecz raczej marginalne uwagi lub ogólne spostrzeżenia, które zdają 
się informować o ważnych cechach społecznej rzeczywistości kolo-
nii grenlandzkiej. Zacznę od analizy Granlendiga saga, próbując wy-
łowić wzmianki interesujące z powyższego punktu widzenia. Potem 
przejdę do Eiriks saga rauda, aby pokazać, jakie zmiany wprowadzo-
no do pierwotnej wersji opowiadania w trakcie kilku generacji, któ-
re dzieliło spisanie obu sag. Interesują mnie przede wszystkim róż-
nice, a nie podobieństwa obu opowieści4.

Przyjmuję tu tradycyjny pogląd sformułowany przed niemal 
półwieczem przez Jóna Jóhannessona (1956), który odwrócił do-
minujące wcześniej przekonanie o starszeństwie Sagi o Eryku i roz-
dzielił czas powstania obu utworów niemal półwieczną przerwą. To 
przekonanie podziela dziś większość badaczy, którzy jednak spiera-
ją się, czy autor Sagi o Eryku znał wcześniejszą wersję opowieści, jak 

2 Por. opis w podrozdz. Polityka i gospodarka okresu przedpaństwowego.
3 Dobrym przykładem inwencji autorów sag są podawane przez nich wielkości 

poszczególnych ekspedycji do Winlandii, które stanowią zawsze iloczyn liczby 5.
4 Rekonstrukcji tych wątków, które mają potwierdzenie w obu wersjach dokonał 

Jónas Kristjánsson (1991: 36 i n.).
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212 ROZDZIAŁ 7

chciał Jóna Jóhannesson, czy też oba teksty powstały zupełnie nieza-
leżnie (Halldórsson 1978: 31–33; Kristjánsson 1991: 30). To akurat 
nie ma większego znaczenia dla poniższej analizy, której celem jest 
pokazanie, jak jedna opowieść zmieniła się z upływem czasu.

*

Powtarzane za Księgą zasiedlenia Sturli Þórđarssona tłumaczenie 
odkrycia i zasiedlenia nowych ziem presją spowodowaną przelud-
nieniem Skandynawii, nie znajduje potwierdzenia w  omawianych 
sagach. Ich autorzy przypisali bowiem przedkolonizacyjne spene-
trowanie Islandii i Grenlandii uciekinierom politycznym. Zarówno 
Ingólfr Arnarson, który jako pierwszy planowo osiedlił się na Islan-
dii w 870/871 r., jak i pierwszy „Grenlandczyk” Eryk Thorvaldsson 
Rudy, musieli opuścić rodzinne strony skazani na banicję za zabój-
stwa. Znalezienie nowych, niezamieszkanych terenów było więc dla 
nich jedyną szansą odzyskania przywódczego statusu. Obaj wyru-
szyli za morze, kierując się pogłoskami o wcześniejszym odkryciu 
odległych wysp. Grenlandię przypadkowo dostrzegł Gunnbjörn Úlfs-
son ok. 900 r. Nieudaną próbę jej zasiedlenia Snobjorn Galti miał 
podjąć w  977 r. Również Winlandia została dostrzeżona przypad-
kowo w 985 r. przez zagnanego sztormami ku wybrzeżom Ameryki 
Północnej Bjarni Herjólfssona, podążającego za ojcem, który porzu-
cił Islandię, aby osiedlić się z Erykiem na Grenlandii (Granlendiga 
saga5: rozdz. 2).

Wszystkie te odkrycia nowych wysp były ubocznym skutkiem 
żeglarskiej aktywności wczesnośredniowiecznych Skandynawów, 
którzy przemierzali znane i nieznane morza w poszukiwaniu szczę-
ścia na odległych lądach. Wyprawy wikińskie stanowiły dla młodych 
mężczyzn okazję do wykazania swej waleczności i odwagi, zgroma-
dzenia majątku oraz zdobycia sławy niezbędnej do zyskania prestiżu 
społecznego. Toteż na przykład Bjarni Herjólfsson co dwa lata „że-
glował do obcych krajów”. Wkrótce też „zyskał bogactwo i dobrą re-
putację” oraz dorobił się własnego statku (GS 2). Po wyprawie do 

5 Dalej będę operował skrótami: Granlendiga saga = GS; Eiriks saga = ES.
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Winlandii także Leif Eiriksson „wielce zyskał na bogactwie i reputa-
cji” (GS 4). Karlsefni, który wyprawiał się do Europy, był oczywiście 
„człowiekiem bardzo majętnym” (GS 7). Wyróżniające się osiągnię-
cia młodości pozwalały później mężczyźnie osiąść na swojej farmie 
i cieszyć się powszechnym mirem do końca życia, spokojnie upra-
wiając ziemię. Tak właśnie spędzili dojrzałe lata bohaterowie sag 
grenlandzkich – Eryk, Bjarni, Leif i Karlsefni.

Udział w zamorskich wyprawach pozwalał też młodym ludziom 
wykazać się zdolnościami przywódczymi. Jeszcze lepszą okazją do 
zdobycia niekwestionowanego przywództwa były wyprawy kolo-
nizacyjne. Przywilejem odkrywcy nowego lądu był bowiem wybór 
najlepszej ziemi na swoją farmę oraz przydzielanie „działek” swym 
zwolennikom, którzy dali się namówić na podjęcie trudu migracji. 
To oczywiście zapewniało odkrywcy i jego rodzinie dominującą po-
zycję w grupie osadników – pozycję przeliczalną zarówno na prestiż, 
jak i na uprzywilejowany udział w zyskach z handlu.

Nie ulega wątpliwości, że Eryk Thorvaldsson Rudy, któremu po 
wyjeździe z Norwegii nie udało się zdobyć na Islandii pozycji od-
powiadającej jego ambicjom, wyruszył, „aby poszukać ziemi na za-
chodzie” w nadziei ustanowienia tam nowego społeczeństwa pod-
danego jego przywództwu. Wiedział oczywiście, że na zachód od 
Islandii leży jakiś ląd, do którego już kilka lat wcześniej pożeglo-
wał Snobjorn Galti. Spędził na tej wyprawie trzy lata, szczegółowo 
badając nowe tereny. Nadał nazwy charakterystycznym miejscom 
i wybrał najlepszą ziemię dla siebie. Wymyślił też atrakcyjną pro-
pagandowo nazwę dla swojej wyspy (Granland = Zielona Ziemia), 
zanim powrócił na Islandię, gdzie oczekiwali go przyjaciele gotowi 
do popłynięcia z nim na zachód (GS 1). Od tego czasu Eryk „cie-
szył się wielkim respektem, a  ludzie na Grenlandii uznawali jego 
autorytet” (GS 2).

W ślady Eryka poszedł jego najstarszy syn. Leif wiedział, że Bjar-
ni Herjólfsson widział jakiś ląd położony na południe od Grenlandii. 
Najpierw skierował się na zachód i po osiągnięciu wybrzeży Labra-
doru płynął na południe, nadając nazwy wyróżniającym się topogra-
ficznie miejscom. Najlepszą lokalizację wybrał do zbudowania swo-
jej farmy (GS 3). I on też wymyślił dla nowej ziemi bardzo atrakcyjną 
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214 ROZDZIAŁ 7

nazwę (Vinland = Ziemia Winorośli6). Następnie wrócił do domu ze 
statkiem „pełnym towarów” (GS 4). Te osiągnięcia, które odbiły się 
szerokim echem w grenlandzkiej społeczności, pozwoliły mu „zdo-
być majątek i reputację” oraz zyskały mu przydomek „Szczęściarza” 
(GS 4). Toteż po śmierci ojca, która wkrótce nastąpiła, przejął zarów-
no jego najlepszą na wyspie farmę w Brattahlid, jak i jego przywód-
czy status.

Nie ryzykował już więcej wypraw zamorskich, ale skrzętnie pil-
nował swoich praw do założonej w Winlandii osady. Osobiste kie-
rowanie kolejnymi ekspedycjami nie przysporzyłoby mu już więcej 
prestiżu, a prerogatywy odkrywcy nowego lądu pozwalały mu i tak 
kontrolować dalszy rozwój wydarzeń i  czerpać zyski z następnych 
wypraw. Jego prawa w  tym względzie były powszechnie respekto-
wane. Toteż organizatorzy kolejnych wypraw musieli się z nim kon-
sultować przed wypłynięciem na południe. Za każdym razem Leif 
odmawiał sprzedania domów, które pozostawił w Winlandii, a któ-
re nazywano Leifs buđir (domy Leifa). Natomiast chętnie je wynaj-
mował, zapewniając sobie udział w przyszłych zyskach (GS 5, 7, 8).

Zyski te miały postać atrakcyjnych produktów nowego lądu: wi-
nogron (GS 4), „futer wszelkiego rodzaju” (GS 7) itd. Jednak naj-
ważniejsze dla uczestników wypraw winlandzkich było chyba drew-
no konstrukcyjne. Już Leif podczas pierwszej wyprawy kazał ścinać 
„drzewa do załadowania”, a w drodze powrotnej „zabrał pełen ładu-
nek drewna” (GS 4). Już po powrocie do Brattahlid uznał za koniecz-
ne wysłać statek, aby „zabrać drewno, które Thorir zostawił na rafie” 
(GS 4). Podobnie „Karlsefni kazał ścinać drzewa i ciąć je na kawałki 
odpowiednie do załadunku” (GS 7). Także „Freydís ścinała drewno 
do załadunku” (GS 8). W opowieściach o wszystkich wyprawach na 
południe zwraca się uwagę na lasy, upatrując w nich głównej atrakcji 
Winlandii (GS 2, 3, 5). Były one bowiem najbliższym źródłem drew-
na konstrukcyjnego niezbędnego Grenlandczykom, którzy w bezle-
śnym terenie za wszelką cenę próbowali kontynuować europejski styl 

6 Jak już wspomniałem, wielu badaczy uważa, że taką błędną etymologię wpro-
wadził do średniowiecznej literatury Adam z Bremy, który pomylił staronorwe-
skie słowa vín (= wino) i vin (= łąka).
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życia. A musieli przecież budować domy o szkieletach drewnianych 
i reperować statki pełnomorskie. Podobne problemy mieli Islandczy-
cy, ale mogli się zaopatrzyć w doskonałej jakości drewno w Norwegii 
lub zadowolić się pniami wyrzucanymi przez morze. Według wcze-
snej tradycji już król Olaf II Haraldsson nadał Islandczykom przywi-
lej ścinania drzew w królewskich lasach (NgL I, 437).

Pozostałe dzieci Eryka Rudego też próbowały brać przykład 
z  ojca i  starszego brata. Pierwszy wyruszył na południe Thorvald 
Eiriksson, szukając własnej drogi do zdobycia sławy wikińskiej. Po-
płynął jeszcze dalej niż Leif, aby odkryć ląd, który stałby się jego do-
meną. Tym razem to on nadawał nazwy miejscom, które zwróciły 
jego uwagę. Wybrał też sobie siedzibę w Krossaness, gdzie zamierzał 
zbudować swe własne domy. Ten obiecujący rozwój wydarzeń prze-
rwała nagła śmierć Thorvalda (GS 5), która sprawiła, że początkowe 
nadzieje legły w gruzach.

Jednakże ekspedycje do Winlandii wciąż „uznawano za źródło 
sławy i fortuny” (GS 8). Toteż wkrótce pojawili się kolejni kandyda-
ci do wytyczenia nowych szlaków kolonizacyjnych. Nie znaczy to, że 
droga do Winlandii otwarta była dla wszystkich. Sądząc z zachowa-
nej tradycji, inicjatywa należała każdorazowo do członków rodziny 
Eryka Rudego, a Leif starał się zachować kontrolę nad kolejnymi wy-
prawami. Świadczy o tym śledztwo, jakie przeprowadził po powro-
cie czwartej ekspedycji, aby zbadać przestępstwa popełnione przez 
swoją siostrę Freydís (GS 9).

Interesującym aspektem dziejów Winlandii jest wybór statków 
używanych w kolejnych wyprawach. Początkowo wyruszano na tym 
samym statku, którym płynął Bjarni Herjólfsson, kiedy pierwszy raz 
zobaczył brzeg Ameryki Północnej (GS 2). Statek ten odkupił Leif 
Eiriksson i popłynął nim na Nową Fundlandię (GS 3). Tego same-
go statku użył też jego brat Thorvald (GS 4). Również trzeci z braci 
Thorstein „przygotował ten sam statek” (GS 6). Najwyraźniej organi-
zatorzy tych ryzykownych ekspedycji liczyli na magiczne właściwo-
ści szczęśliwego statku, który już odbył podróże do Winlandii. Do-
piero klęska wyprawy dowodzonej przez Thorsteina sprawiła chyba, 
że słynna jednostka straciła swą symboliczną moc, gdyż organizator-
ki dwóch ostatnich ekspedycji popłynęły już statkami, które przyby-
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216 ROZDZIAŁ 7

ły z Norwegii. A może po prostu statek Bjarniego rozpadł się ze sta-
rości lub uległ jakiejś katastrofie?

Dzieje Winlandii opowiedziane w  Granlendiga saga skonstru-
owano tak, aby wykazać, że potomstwo Eryka było szczególnie ak-
tywne w przedsiębraniu brawurowych akcji i wykazywało zdolności 
przywódcze. Nie wszystkim jednak sprzyjało szczęście, tak jak Leifowi, 
który jako jedyny mógł się pochwalić faktycznym sukcesem. To po-
zwoliło mu zbudować silną pozycję wśród Grenlandczyków i prze-
jąć autorytet przywódczy po śmierci ojca. Autor sagi wyraźnie tak 
skonstruował swoją opowieść, aby pokazać, że każda kolejna wypra-
wa synów Eryka miała coraz mniejsze znaczenie. Świadczy o  tym 
choćby zmniejszająca się liczebność wyruszających na południe za-
łóg. O ile więc Leif „zaangażował załogę złożoną z 35 ludzi” (GS 3), 
to Thorvald wziął ze sobą 30 (GS 5), a Thorstein już tylko 25 (GS 6), 
chociaż wszyscy płynęli przecież tym samym statkiem. Również wy-
niki tych wypraw były coraz gorsze, dzięki czemu utrwalała się sła-
wa Leifa Szczęściarza.

Odmiennie przedstawiono dwie ostatnie wyprawy do Winlan-
dii. Ich opisy są bardzo do siebie podobne (GS 7, 8). W obu wzię-
ło udział po sześćdziesięciu mężczyzn (Freydís potajemnie zmieni-
ła ten plan) oraz po pięć kobiet. Celem obu było trwałe zasiedlenie 
Winlandii, chociaż tylko w przypadku ekspedycji Gudrid zostało to 
wyraźnie powiedziane (GS 7). W obu wypadkach popłynięto stat-
kami przybyłymi z Norwegii. W obu wypadkach to kobiety namó-
wiły islandzkich kapitanów do podjęcia ryzyka wyprawy na niezna-
ny im ląd. W obu wypadkach ustalono równy podział ewentualnych 
zysków pomiędzy wszystkich uczestników. Te podobieństwa opisów 
pozwalają wręcz podejrzewać, że z jednej pierwotnie ekspedycji zro-
biono później dwie.

Przyczyną mogły być potrzeby „propagandowe” ludzi, którzy 
kontrolowali i zapewne sponsorowali spisanie tych heroicznych wy-
darzeń, aby posłużyły autogloryfikacji ich rodów przez odpowied-
nie spreparowanie przeszłości. Obie opowieści zostały skonstru-
owane przez przeciwstawienie sobie współliderek dwóch ostatnich 
wypraw. Jednej przypisano same zalety, podczas gdy drugą przed-
stawiono w krzywym zwierciadle. O ile więc „Gudrid była kobietą 
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o uderzającym wyglądzie, była bardzo inteligentna i wiedziała, jak 
się zachować wśród obcych” (GS 6), o  tyle „Freydís była aroganc-
ka, pyszna” (GS 2) i wręcz „nikczemna” (GS 8). Równie skontrasto-
wane były zapowiedzi dalszych losów ich rodów. Potomstwo Gudrid 
miało być „wielkie i żywotne, mądre i wspaniałe, słodkie i pachną-
ce [sic!]” (GS 6), podczas gdy potomkowie Freydís „nigdy nie mieli 
zaznać pomyślności” (GS 9). Te jednoznaczne manipulacje opowie-
ścią łatwo zrozumiemy, pamiętając, że trzech prominentnych bisku-
pów islandzkich było potomkami właśnie Gudrid. A to oni przecież 
mieli decydujący (?) wpływ na kształt wykładni przeszłych zdarzeń.

Dla naszych rozważań o strukturze społecznej Grenlandczyków in-
teresujące jest, że saga odzwierciedla głębokie przekonanie autora(ów) 
o  decydującej roli przywódcy każdego przedsięwzięcia. Wszelkie 
plany miały więc szanse powodzenia tylko wtedy, kiedy liderzy po-
dejmujących ryzyko grup odznaczali się niezbędnymi, pozytywny-
mi cechami. Nie było litości dla tych, którym się nie powiodło. Mogli 
winić tylko samych siebie za to, że nie wykazali roztropności, odwa-
gi, ogłady czy też po prostu nie mieli szczęścia.

Wszyscy ci, którzy odnieśli sukcesy, odznaczali się szczególny-
mi cechami: Bjarni Herjólfsson mógł żeglować po nieznanych mo-
rzach oraz do nieznanych lądów i trafiał „zawsze dokładnie do farmy 
swojego ojca” (GS 2); Eryk Rudy „miał więcej szczęścia niż ktokol-
wiek inny z jego krewnych” (GS 3); Leif zaś miał „wzrok o wiele lep-
szy” niż jego załoganci (GS 4). Poza tym był „wysoki, silny i o ude-
rzającym wyglądzie [...] bystry [...] i zawsze umiarkowany w swoim 
zachowaniu” (GS 3). Tylko człowiek wyróżniający się szczególnymi 
cechami mógł zgromadzić wokół siebie ludzi, którzy zawsze „robili-
by to, co on uznał za najlepsze” (GS 2). Dawali mu mandat zaufania, 
licząc na udział w jego sukcesach. Była to relacja obustronna, gdyż 
w zamian za lojalność przywódca musiał wziąć odpowiedzialność za 
swoich ludzi – nawet kosztem własnej wygody. Przykład takiej po-
stawy dał Thorstein Eiriksson, który najpierw „znalazł zakwaterowa-
nie dla swoich ludzi, a sam z żoną Gudrid musiał pozostać na pokła-
dzie [...] przez kilka dni” (GS 6).

Inną cechą przywódcy była gościnność, niezwykle ważna w spo-
łecznościach złożonych z małych grup/rodzin zamieszkujących od-
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218 ROZDZIAŁ 7

dalone od siebie gospodarstwa. Dzięki temu każdy kupiec, który 
przebył długą drogę z Europy, mógł liczyć na zaproszenie do prze-
zimowania na którejś z farm, a każdy rozbitek lub ktoś, kto zgubił 
drogę, mógł znaleźć schronienie w najbliższym domu (GS 4, 6, 7). 
Dlatego też odmowa Freydís dzielenia dachu nad głową z  osoba-
mi w potrzebie została przedstawiona jako nikczemna ekstrawagan-
cja (GS 8). W Granlendiga saga nie znajdziemy natomiast żadnych 
odniesień do tak pożądanej u  przywódców szczodrości. Pienią-
dze, w które Freydís „zaopatrzyła swoich towarzyszy”, były przecież 
w  rzeczywistości łapówką, mającą pomóc utrzymać w  sekrecie jej 
zbrodnie (GS 9), które i tak później wyszły na jaw.

Ciekawe, że jej liczne wykroczenia przeciw obowiązującym zwy-
czajom nie zostały jednak ukarane. Zadbał o  to jej brat Leif, któ-
ry jako przywódca grenlandzkiej kolonii miał pewne prerogaty-
wy sądownicze i wykazał nieoczekiwaną tolerancję w stosunku do 
podstępnej siostry. Pomogły mu w tym niejasne okoliczności trage-
dii, którą zakończyła się czwarta wyprawa do Winlandii, oraz brak 
krewnych, którzy domagaliby się zemsty za tych, którzy nie wrócili 
do domów. Autor sagi uznał jednak za konieczne zrekompensować 
tę jawną niesprawiedliwość i zapewnił czytelnika, że wskutek zbrod-
ni Freydís „nikt już nie miał o niej i o jej rodzinie innej opinii jak tyl-
ko złą” (GS 9). Było to swoiste zadośćuczynienie moralne, które mia-
ło zrównoważyć ludzką niesprawiedliwość. Miało to posłużyć jako 
ostrzeżenie, że nieakceptowane zachowanie zawsze zostanie ukara-
ne – choćby tylko pośrednio i w przyszłości.

Społeczna akceptacja była przecież bardzo ważna dla niewielkiej 
społeczności grenlandzkiej, która za wszelką cenę usiłowała konty-
nuować europejskie tradycje. Grenlandczycy wyraźnie czuli się czę-
ścią skandynawskiej części znanego im świata. Z czasem logistyczne 
trudności w utrzymywaniu szerokich kontaktów zawęziły ich kon-
tynentalne pole odniesienia do samej Norwegii. Najwyższym auto-
rytetem politycznym był więc norweski dom królewski, a służba na 
tamtejszym dworze przyczyniała się do podniesienia prestiżu każde-
go powracającego na zachodnie wyspy.

Nie bez powodu więc saga odnotowała, że Bjarni Herjólfsson, 
zanim osiadł w Herjólfssnes, przebywał u norweskiego władcy Jar-
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la Eryka (1000–1015), do którego „drużyny się zaciągnął” (GS 3). 
Nawet tak mało znaczący na pierwszy rzut oka związek z odległym 
centrum władzy monarszej był doceniony na odległych wyspach, 
których mieszkańcy pielęgnowali tradycję swojego pochodzenia 
właśnie z Norwegii. Jednocześnie nie można zapominać, że motyw 
podróży na odległe dwory, gdzie mężczyzna zdobywał uznanie i sła-
wę, był standardowym sposobem gloryfikacji protagonistów opisy-
wanych we wczesnym średniowieczu dziejów.

Interesujące jest, że mimo wyraźnych oznak poczucia wspólnoty 
kulturowej, jaka łączyła mieszkańców północnoatlantyckich kolonii, 
autor Granlendiga saga w żaden sposób nie podkreśla jedności et-
nicznej mieszkańców odległych wysp. Jednocześnie uwagę czytelni-
ka zwraca skłonność Grenlandczyków do stosunkowo łatwego włą-
czania „obcych” do swojej społeczności. Jeden z nich Tyrkir (= Turek 
lub Południowiec) był Niemcem, który „przez długi czas” przeby-
wał w rodzinie Eryka Rudego. Najwyraźniej był bardzo brzydki, ale 
„miał bardzo zręczne ręce”. Zapewne opiekował się dziećmi swe-
go pana, bo Leif Eiriksson nazywał go „piastunem”. Zabrał go na-
wet ze sobą na wyprawę do Winlandii (GS 4). Słyszymy też o jakimś 
poecie (zapewne Iro-Szkocie), którego z Hebrydów na Grenlandię 
przywiózł Herjólfr Bárđarson (GS 2) – ojciec Bjarniego, który pierw-
szy zobaczył brzegi Ameryki Północnej. Jego akceptacji społecznej 
nie przeszkodziło nawet to, że był chrześcijaninem, chociaż „mia-
ło to miejsce na piętnaście lat zanim chrześcijaństwo zyskało praw-
ne uznanie na Islandii” (GS 1), a i „Grenlandia była wtedy wciąż kra-
jem pogańskim” (GS 2).

Tolerancja religijna była typowa dla wczesnośredniowiecznych 
społeczności pogańskich, które akceptowały religijną inność, gdyż 
wyznawcy politeizmu na ogół nie dążą do wyłączności swojej wia-
ry (Urbańczyk 2000a: 149). Taką postawę spotykamy i później, kiedy 
„chrześcijaństwo na Grenlandii było jeszcze w powijakach”, a Thor-
stein Eiriksson spotkał Thorsteina Czarnego (GS 6). Chrześcijań-
skiego autora spisującego sagę w końcu XII w. nie dziwiła też po-
wszechna wiara w  złe omeny (GS 3), gadające trupy (GS 6), czy 
duchy rozmawiające z  ludźmi (GS 7). Bo też przeżytki pogaństwa 
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220 ROZDZIAŁ 7

wciąż były na Islandii obecne (por. analizę Jóns saga helga Gunnlau-
gra Leifssona w: Vésteinsson 1996: 97 i n.).

Rzeczywista chrystianizacja społeczeństwa, którym nie zarzą-
dzała posługująca się przymusem władza centralna, była procesem 
długim i trudnym. To głównie wiodące rody poszukiwały wzmoc-
nienia swej dominacji przez promowanie monoteistycznej religii, 
która legitymizowała scentralizowaną strukturę społeczeństwa. To-
też wszystko, co czytamy w Granlendiga saga o chrześcijaństwie, to 
albo sztuczne wstawki niezbyt zręcznie wtrącone do głównego wąt-
ku opowieści (GS 1, 2, 6), albo też informacje utwierdzające czy-
telnika, że rodzina Eryka Rudego i ich krewna Gudrid byli chrześ- 
cijanami (GS 5, 6, 9). Natrętność tych zabiegów propagandowych 
nietrudno zrozumieć, bo przecież biskupi islandzcy nie mogli mieć 
pogańskich przodków.

Podczas gdy europejscy Grenlandczycy akceptowali swe kultu-
rowe, etniczne, a nawet religijne zróżnicowanie, byli bardzo ostroż-
ni i nieufni w kontaktach z tubylcami. Podczas drugiej wyprawy do 
Winlandii podstępne zabójstwo ośmiu „Skralingów”, już podczas 
pierwszego spotkania z  autochtonami, doprowadziło do konfliktu 
zakończonego śmiercią Thorvalda Eirikssona (GS 5). Nie lepsze były 
następne kontakty „międzykontynentalne”. Podczas piątej wyprawy 
Karlsefni otoczył się palisadą i zabarykadował w domu, widząc nad-
chodzących tubylców. Podejrzewał bowiem Skralingów o chęć skra-
dzenia mu broni, ale udało mu się ich ułagodzić, oferując im mleko 
za skóry i futra, które przynieśli. Następnym razem jednak wybuchło 
otwarte starcie, które zmusiło osadników do rezygnacji z pozostania 
na Nowej Fundlandii (GS 7).

Oczywiste problemy wynikające z  tego, że „żadna ze stron nie 
rozumiała języka tych drugich” (GS 7) nie mogły być jedyną przy-
czyną niechęci do Skralingów. Najwyraźniej koloniści nie byli przy-
gotowani do kontaktów z ludźmi reprezentującymi całkowicie inną 
kulturę7. Ich kupieckie podejście do dalekich wypraw sprawiło, że 
brali wymianę darów za wymianę towarów i uznali skrajną nieekwi-
walentność dokonanej transakcji (mleko za futra) za dowód ewi-

7 Por. następny rozdz. Kryzys i zgłada kolonii grenlandzkiej.
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dentnej głupoty Skralingów. Cały też czas podejrzewali tubylców 
o  chęć skradzenia broni, co również okazało się nieuzasadnione, 
gdyż ci wyrzucili zdobyty topór, nie widząc dla niego zastosowania. 
Konflikty narastające na tle takich uprzedzeń prowadziły do ukształ-
towania się powszechnej opinii o tubylcach jako o ludziach prymi-
tywnych, wrogich i niebezpiecznych.

Powyższa analiza starszej z dwóch sag ukazuje Grenlandczyków 
z przełomu tysiącleci jako ludzi odznaczających się cechami istotny-
mi dla pionierów zasiedlających nowy ląd: przywiązaniem do tra-
dycji kulturowej (tj. europejskich korzeni), zdolnościami organi-
zacyjnymi, wysokim poziomem wewnętrznej tolerancji, względnie 
wysoką pozycją kobiet i spłaszczoną strukturą władzy opartej na re-
spekcie, jaki wzbudzali ludzie sukcesu, którzy spełniali też pewne 
funkcje jurysdykcyjne. W  obrazie tym widać jednak słabe strony, 
które zapowiadają przyszłe kłopoty: brak własnych statków, zależ-
ność od importu drewna konstrukcyjnego, brak strategii kontaktów 
międzykulturowych i podatność na powtarzające się epidemie.

Saga o  Grenlandii „opowiada o  bogobojnych ludziach, którzy 
dokonują wielkich czynów, odkrywają nowe lądy i eksplorują nowe 
szlaki, ale ostatecznie wracają do rodzinnych domów i pozostawiają 
potomków szlachetnego gatunku” (Kristjánsson 1991: 40).

*

Upłynęło kilka dziesięcioleci do czasu kiedy spisano nową wersję 
dziejów Grenlandii i Winlandii. Choć można w niej dostrzec wiele 
podobieństw, to jednak Eiriks saga rauda8 tak się różni od Granlen-
diga saga, że trzeba wątpić, czy jej autor widział starszy manuskrypt. 
Wydaje się, że oparł się na powszechnie znanych fragmentach Íslen-
digabók i Landnámabók, na wciąż żywej tradycji ustnej i na jakichś 
innych źródłach. Choć ta nowa wersja sagi „jest dokładniejsza i le-
piej opowiedziana [...] to wydaje się bardziej oddalona od tradycji 
ustnych, a włączona do niej dodatkowa materia musi być inwencją 
autora” (Kristjánsson 1991: 40). Porównanie GS i ES daje fascynu-

8 Dalej stosowany będzie skrót ES.
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jącą możliwość zaobserwowania zawsze przecież obecnego w dzie-
jach ludzkości procesu ciągłego przekonstruowywania przeszłości, 
tj. tworzenia takiej historii, która odpowiadałaby aktualnym potrze-
bom politycznym elity społecznej.

Zatem główna opowieść została zmieniona i  zracjonalizowa-
na w celu osiągnięcia efektu logicznego wynikania przyczynowego, 
ale też jeszcze silniejszego podkreślenia roli Gudrid córki Thorbjör-
na Vífilssona, która stała się najważniejszą postacią sagi. A przecież 
kobiety rzadko były głównymi bohaterami spisanych przez sagama-
drów opowieści. Słusznie więc stwierdził kiedyś Ólafur Halldórsson 
(1985: 340 i n.), że najlepszym tytułem dla tego utworu byłaby Saga 
o  Gudrid Thorbjarnardóttir. Była przecież żoną dwóch dowódców 
wypraw do Winlandii; namówiła męża na wyprawę do Winlandii; 
powiła pierwszego Europejczyka, jaki urodził się w Ameryce; odbyła 
też pielgrzymkę do Rzymu, a w końcu została mniszką. Tę skłonność 
do przypisywania największych zasług najważniejszym rodom po-
twierdza zmiana pierwszego odkrywcy Winlandii. O ile w GS nowy 
ląd dostrzegł jako pierwszy nieznany bliżej Bjarni Herjólfsson, o tyle 
w ES odkrycie przypisano już samemu Leifowi Eirikssonowi. Obie 
prominentne postacie zostały też obdarzone w ES „prehistorią” po-
przedzającą opisane wydarzenia – przedstawiono ojca Gudrid i opi-
sano wizytę Leifa na norweskim dworze Olafa Tryggvasona.

Jednak nie te zmiany są najważniejsze dla niniejszych rozważań. 
Tak jak w przypadku GS nie będę bowiem traktował ES jako w peł-
ni wiarygodnego źródła do badania szczegółowych dziejów Gren-
landii/Winlandii w X–XI w., lecz jako zasób informacji umożliwia-
jących poznanie rzeczywistości społecznej, czy też raczej – poznanie 
percepcji tej rzeczywistości w połowie XIII w., tj. w czasie kiedy po-
wstała nowa wersja sagi. Ważniejsze dla niniejszych rozważań są 
więc nie podane w sagach „fakty”, lecz komentarze, jakimi je opa-
trzono.

Omawiając Eiriks saga rauda, trzeba wpierw zarysować sytuację 
społeczno-polityczną, w  której spisano tę wersję opowieści o  od-
kryciu Grenlandii i Winlandii. W połowie XIII w. na Islandii wciąż 
nie było centralnego ośrodka władzy i rody przewodzące poszcze-
gólnym regionom ostro i krwawo ze sobą współzawodniczyły, sto-
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sując różne strategie w celu zdobycia przewagi nad konkurentami. 
Jedną z nich było odwoływanie się do heroicznej przeszłości i daw-
nych zasług własnych przodków. Analizowane tu źródła pozwala-
ją stwierdzić, że dzieje eksploracji Winlandii zostały wówczas zmo-
nopolizowane przez jeden ród, który zapewne zainicjował spisanie 
nowej, „poprawionej” wersji sagi, aby zaspokoić swe ambicje i legi-
tymizować pretensje do większego prestiżu. Rozbudowanie roli Gu-
drid i podkreślanie chrześcijańskich korzeni jej przodków miało być 
ważnym argumentem w ustalaniu pozycji jej potomków w islandz-
kiej strukturze władzy, która formalnie była wspólnotą wolnych go-
spodarzy.

Już w pierwszym rozdziale ES dowiadujemy się, kto jest protago-
nistą tej wersji opowieści o penetracji wybrzeży Ameryki Północnej. 
Żaden ze wspomnianych tam „królów” i dzielnych mężów, ani na-
wet Aud Głębokomyśląca, która jako jedna z pierwszych promowała 
na Islandii chrześcijaństwo, nie byli przodkami Gudrid. Jej dziadek 
Vifil był bowiem irlandzkim, piktyjskim lub angielskim niewolni-
kiem „pojmanym na Wyspach Brytyjskich”. Aud „dała mu wolność” 
i przydzieliła mu ziemię w Vifilsdal (ES 1). Dziwić może przyzna-
nie się do tak pospolitego pochodzenia tak potężnego później rodu. 
Trzeba jednak pamiętać, że w XII–XIII w. minęły już raczej czasy, 
kiedy monarchowie legitymizowali prawa do tronu, wywodząc swe 
rody od mitycznych bohaterów, nadnaturalnych stworów (np. Mero-
wingowie), a nawet od pogańskich bogów (np. królewskie rody An-
glosasów). Teraz przeważała moda na wyprowadzanie rządzących 
lineaży od prostych ludzi, którzy uzyskali wysoki status, nie dzięki 
urodzeniu, lecz dzięki swym szczególnym zaletom. Dwoma charak-
terystycznymi przykładami są legendy dynastyczne Piastów i Prze-
myślidów, którzy założycielami królewskich rodów zrobili prostych 
chłopów. To ich szczególne przymioty, czyny ich potomków i wspar-
cie Boga pozwoliły ich rodom zyskać respekt niezbędny do sprawo-
wania najwyższej władzy. Myślę, że w ten sposób można też wyjaśnić 
przyznanie się do niskiej pozycji społecznej młodego Vifila. Pozwo-
liło to bowiem pokazać, jak później osiągnął wysoki status społeczny 
dzięki temu, że „był wyróżniającym się człowiekiem” (ES 1).

© C
op

yri
gh

t b
y W

yd
aw

nic
tw

o N
au

ko
we U

niw
ers

yte
tu 

Miko
łaj

a K
op

ern
ika



224 ROZDZIAŁ 7

Nadzieję przyszłych sukcesów, tak dobrze zapowiedzianych po-
czątkiem dziejów założyciela rodu, wzmocniły później osiągnięcia 
kolejnych generacji. Thorbjörn – syn Vifila i ojciec Gudrid – „zo-
stał znaczącym człowiekiem; był gođordsmadr i  posiadał duże go-
spodarstwo” na Islandii (ES 3). To wbiło go w taką dumę, że choć 
był synem wyzwoleńca, to odmówił ręki swojej córki innemu syno-
wi wyzwoleńca Einarowi Þorgeirssonowi, choć ten przecież „odno-
sił sukcesy w zamorskich wyprawach handlowych” i „nie brakowa-
ło mu ani ziemi, ani pieniędzy” (ES 3). Sam Thorbjörn Vifilsson był 
„wojownikiem” odkrywcy Grenlandii Eryka Thorvaldssona Rudego 
i razem ze swoim przywódcą został skazany na banicję (ES 2). Kiedy 
się zorientował, że jego „pieniądze szybko się rozpływają”, zdecydo-
wał się wyemigrować na Grenlandię jako jeden z trzydziestu najbliż-
szych towarzyszy Eryka (ES 3). Tam dostał od niego ziemię w Stok-
kaness (ES 4). To jego statkiem popłynął do Winlandii trzeci syn 
Eryka Thorstein (ES 5).

Córka Thorbjörna Gudrid „była kobietą bardzo piękną i wyjąt-
kową pod każdym względem” (ES 3), „dobrze wyglądającą i uzdol-
nioną” (ES 7). Była też bardzo dobrze wykształcona. Dlatego, choć 
była chrześcijanką, znała „pieśni Warlocka” i pogańskie ceremonie 
(ES 4). Potrafiła śpiewać „tak dobrze i pięknie, że słuchaczom wyda-
wało się, iż nigdy nie słyszeli piękniejszego śpiewu” (ES 4). Było więc 
oczywiste, że „zapoczątkuje wielki i eminentny ród” (ES 4). Nawet jej 
teściowa przyznawała, że „Gudrid była wyjątkową kobietą” (ES 14). 
To właśnie jej mąż Thorfinn Karlsefni, sam „bardzo bogaty i ze szla-
chetnej linii [...], uznawany za wyróżniającego się kupca” (ES 7), 
miał zainicjować jedyną poważną próbę zasiedlenia Winlandii i zo-
stał bohaterem drugiej części ES. Nic dziwnego, że taka para zapo-
czątkowała ród, który dał Islandii czterech ważnych biskupów w XII 
i XIII w. Również „wielu innych wielkich ludzi Islandii jest potomka-
mi Karlsefniego i Gudrid” (ES 14 w wersji Hauksbók).

To, że jej dziadek był obcym, nie stanowiło problemu w społe-
czeństwie, w  którym inkorporacja ludzi o  odmiennym pochodze-
niu etnicznym była zjawiskiem dość częstym9. Nie zmienia to fak-

9 Por. rozdz. Kim byli osadnicy? oraz podrozdz. Zagadka prostokątnych półziemianek.
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tu, że wszyscy wymienieni w ES obcy zostali zmuszeni do udziału 
w ekspedycjach kolonizacyjnych: Aud Głębokomyśląca przywiozła 
ze sobą na Islandię „niewolników z Wysp Brytyjskich” (ES 1); Król 
Olaf I Tryggvason podarował Leifowi Eirikssonowi Szczęściarzowi 
„parę Szkotów” (ES 8), których ten zabrał na Grenlandię; Karlsefni 
schwytał w  Winlandii dwóch chłopców, których „nauczył języka 
i ochrzcił” (ES 12), a później z pewnością zabrał na Islandię.

Pobieżna lektura może sugerować, że ES jest bardziej „schry-
stianizowana” niż GS, ale jednocześnie ukazuje dziwny konserwa-
tyzm w  opisach społecznej rzeczywistości populacji wyspiarskich. 
Położono w  niej większy nacisk na tradycyjne funkcje i  przymio-
ty modelowego przywódcy, chociaż wywodzą się one z czasów po-
gańskich. Przyczyny tego można upatrywać w niepokojach społecz-
no-politycznych, jakie trapiły Islandię w XIII w. Ich kulminacją był 
tzw. Okres Sturlungów (1220–1262), obfitujący w krwawe konflikty. 
Frakcje wyłonione wśród wodzów sprawujących funkcje gođord to-
czyły ze sobą walki o zdobycie dominacji politycznej na wyspie. Le-
gitymizacji swoich ambicji upatrywali m.in. w odległej przeszłości. 
Sponsorowali więc spisywanie dawnych dziejów w sposób, który glo-
ryfikowałby ich własnych przodków – zarówno rzeczywistych, jak 
i wymyślonych. Było to zresztą typowym zjawiskiem we wczesno- 
średniowiecznej Europie, gdzie domy królewskie gromadziły „doku-
menty” świadczące o ich świetlanej przeszłości.

Na Islandii brakowało zasobów naturalnych wystarczających do 
sfinansowania scentralizowanej struktury władzy, co uniemożliwia-
ło (?) rozstrzygnięcie współzawodnictwa między wiodącymi rodami, 
prowadząc do niekończącej się spirali konfliktów. Powstrzymała ją 
w 1262–1264 r. akceptacja zwierzchnictwa monarchów norweskich. 
Dopiero to odwołanie się do zewnętrznego autorytetu i ustanowie-
nie ostatecznej instancji spacyfikowało bezwzględnie konkurujące 
rody. Wzbogaciło to także repertuar strategii walki propagandowej. 
Odwoływanie się do historycznych sentymentów przez przywoły-
wanie zasług z odległej przeszłości można było bowiem wzmocnić 
przez powoływanie się na rzeczywiste lub fikcyjne poparcie królew-
skie. Manipulacje takie ułatwiał fakt, że dwór norweski znajdował się 
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226 ROZDZIAŁ 7

bardzo daleko i nie miał narzędzi skutecznej egzekucji swoich decy-
zji na Islandii, nie mówiąc już o Grenlandii.

Autor ES miał wyraźną świadomość politycznej wagi rezydują-
cego za morzem monarchy. Pisząc o  odległej przecież przeszłości, 
zdaje się wyrażać przekonanie o konieczności istnienia zwierzchnie-
go, choćby i zewnętrznego autorytetu, do którego można się odwo-
ływać, rozwiązując wewnętrzne konflikty. Pokazał to, opisując, jak 
Leif Eiriksson przekonał króla Olafa I Tryggvasona, że zdoła zreali-
zować swe zamiary tylko przez wspomożenie swojej szczęśliwej ręki 
szczęściem towarzyszącym królowi. Ten więc Leifa „obdarzył wiel-
kimi zaszczytami” i  mianował swoim misjonarzem na Grenlandię 
(ES 5). Chodziło o pokazanie, że nawet na tak odległych forpocztach 
cywilizacji europejskiej królewska delegacja władzy zawsze miała 
wagę istotnego argumentu w sporach między konkurującymi roda-
mi, co Leif wykorzystał do zapobieżenia rozłamowi, jaki mogła spo-
wodować źle przygotowana chrystianizacja. Deklarowane poparcie 
norweskiego monarchy pomogło też zachować dominującą pozycję 
społeczną rodowi Eryka, po którym Leif przejął przywództwo gren-
landzkiej kolonii.

Oczywiście samo odwołanie się do monarszego autorytetu nie 
wystarczało. Każdy, kto zajmował wysoką pozycję społeczną, mu-
siał bowiem wykazywać przymioty, których tradycyjnie oczekiwa-
no od przywódcy. W tym dydaktycznym aspekcie ES nie różni się 
zbyt od innych tekstów wczesnośredniowiecznych, w których potęż-
ne rody są gloryfikowane, ale jednocześnie przypomina się im wciąż 
o ich obowiązkach społecznych. W tej wersji sagi o Grenlandii/Win-
landii znajdziemy więc wiele interesujących informacji o oczekiwa-
niach stawianych przed dobrym liderem.

Jednym z nich było wzięcie odpowiedzialności za los swoich lu-
dzi. Kiedy więc Eryk Rudy wyruszał z Islandii na wygnanie, to za-
pewnił swoich przyjaciół, że „z całych sił odpłaci im za ich poparcie, 
jeżeli kiedyś będą tego potrzebować” (ES 2). Dotrzymał słowa, za-
bierając ich ze sobą na Grenlandię. Nawet kiedy ojciec Gudrid Thor-
björn Vifilsson przypłynął tam nieco później, to „Eryk Rudy przywi-
tał go z otwartymi ramionami” oraz dał mu ziemię w Stokkanes do 
zbudowania sobie domu (ES 4). Jego syn Thorstein Eiriksson po po-
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wrocie z pechowej ekspedycji winlandzkiej uznał, że „byłoby szla-
chetnym gestem zaopatrzyć tych, którzy pozbawieni są teraz środ-
ków” (ES 5). Skrajnego przykładu takiej postawy dostarczył Bjarni 
Grimolfsson, który stracił życie, odstępując swoje miejsce w  łodzi 
ratunkowej młodemu członkowi załogi, którego wcześniej zapewnił 
o końcowym sukcesie wyprawy (ES 13). Przy innej okazji autor ES 
jako oczywiste wspomniał, iż „ponieważ Thorkel z Herjolfsness był 
wiodącym gospodarzem w regionie, to uważano za jego powinność 
stwierdzenie, kiedy skończą się obecne kłopoty [tj. głód]” (ES 4).

Kolejnym ważnym atrybutem człowieka sukcesu była ostenta-
cyjna gościnność, którą powinien okazywać ludziom w  potrzebie, 
ale przede wszystkim swoim stronnikom i  przyjaciołom. Regular-
ne wyprawianie wystawnych uczt było obowiązkiem każdego, kto 
chciał podtrzymać społeczną akceptację swoich zdolności przywód-
czych. Toteż „Thorbjörn miał w zwyczaju wydawać jesienne uczty”, 
a „na wiosnę znów wydał wspaniałą ucztę dla swoich przyjaciół” 
(ES 3). Na Grenlandii Thorkell, który był „wiodącym gospodarzem 
w regionie”, wydawał zimowe uczty, a jego obowiązkiem było „do-
starczenie wszystkiego, co było potrzebne” (ES 4). Uczta bożona-
rodzeniowa Eryka Rudego „była tak wystawna, że ludziom się wy-
dawało, iż rzadko widzieli równie wspaniałą” (ES 7). A tylko uczty, 
na które „przyszło wielu gości” uznawano za „wielki sukces” (ES 6). 
W widomy sposób poświadczały bowiem zdolności przywódcze go-
spodarza.

Zarówno na Islandii jak i na Grenlandii skromność lokalnych za-
sobów naturalnych na pewno stwarzała częste problemy tym, którzy 
musieli dbać o zadowolenie swoich stronników. Toteż, kiedy „pro-
blemy finansowe” osłabiły pozycję Thorbjörna Vifilssona na Islan-
dii, stwierdził: „raczej porzucę swoją farmę, niż zaprzepaszczę swoją 
godność”. Uznał niemożność wystawnego ugoszczenia swych przyja-
ciół za tak hańbiącą, że postanowił wyemigrować. „Sprzedał swoją zie-
mię i kupił statek”, aby przewieźć swą rodzinę i trzydziestu przyjaciół 
na Grenlandię, gdzie spodziewał się więcej szczęścia (ES 3). Wybrał 
więc raczej ryzyko emigracji niż przyjęcie pomocy zaoferowanej mu 
przez Einara. To oznaczałoby bowiem zobowiązanie się do rewanżu, 
którym zapewne byłoby oddanie Einarowi ręki Gudrid, czego jej oj-
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228 ROZDZIAŁ 7

ciec nie chciał zrobić. Liczył pewnie na lepszą partię dla swojej pięk-
nej i  mądrej córki, którą faktycznie wydał na Grenlandii za Thor-
steina – najmłodszego syna tamtejszego przywódcy Eryka Rudego.

Okresowe kłopoty nie omijały tegoż Eryka, któremu raz zabra-
kło żywności na obowiązkową ucztę bożonarodzeniową. Miał on 
jednak za wiele do stracenia i był za stary, aby po raz trzeci emigro-
wać. Przyjął więc pomoc od Karlsefniego, który dostarczył mu pro-
duktów wystarczających do przygotowania „bogatej uczty”. Taka po-
moc wymagała oczywiście odwzajemnienia. Toteż Karlsefni zażądał 
ręki Gudrid – wdowy po synu Eryka Thorsteinie – „i uczta bożo-
narodzeniowa przedłużona została w ucztę weselną” (ES 7). W ten 
sposób nagły kryzys, znany też z innych sag10 został skutecznie za-
żegnany.

Innym ważnym elementem utrzymania pozycji przywódczej 
było okazywanie szczodrości manifestowanej przez bogate prezen-
ty. Nawet zbankrutowany Thorbjörn Vifilsson „dał prezenty swoim 
gościom”, którzy przyszli na jego ostatnią przed opuszczeniem Islan-
dii ucztę. „Był bowiem mężem wielkiej szczodrości” (ES 3). Także 
„Eryk nie pozwalał się prześcignąć w szczodrości” i chcąc zachować 
swój autorytet przywódcy kolonii grenlandzkiej, musiał odpowied-
nio postępować (ES 7). Kiedy zaś spróbował ukryć „skrzynię pełną 
złota i srebra”, został natychmiast ukarany bolesnym upadkiem z ko-
nia (ES 5). Zrozumiał ten znak i wydobył kosztowności. Przywód-
ca nie powinien był bowiem dążyć do powiększania osobistego ma-
jątku, lecz inwestować posiadane nadwyżki w „zadowolenie” swoich 
przyjaciół. Zatem próba ukrycia przed nimi swoich pieniędzy była 
występkiem przeciw ładowi społecznemu. Ten obowiązek szczodro-
ści za wszelką cenę musiał często wywoływać kryzysy w procesie cią-
głego legitymizowania zdolności przywódczych.

Analiza ES pokazuje postępującą chrystianizację stosunków 
społecznych. Uzupełnienia, zmiany i  komentarze wniesione przez 
jej autora w  dobrze znaną opowieść odzwierciedlają poglądy jego  
i/lub jego promotorów. Podczas gdy w GS odniesienia do chrześci-
jaństwa i  wymaganych przez nie wzorców zachowania są całkiem 

10 Por. rozdz. Początek II tysiąclecia na wschodzie regionu północnoatlantyckiego.
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marginalne i niezwiązane z opisywaną historią, to w ES znajdujemy 
opowieść tak przetransformowaną, żeby odzwierciedlała typowe ce-
chy średniowiecznego społeczeństwa.

Chrześcijaństwo, które na przełomie tysiącleci szybko ekspan-
dowało w Europie Północnej i Środkowej, spowodowało w następ-
nych stuleciach głębokie przekształcenia mentalności. Poza zmia-
ną osobistego stosunku do sił ponadnaturalnych zapoczątkowało 
też gospodarczą i  polityczną reorganizację na niespotykaną skalę 
(Urbańczyk 1992: rozdz. III.5 i III.6). Już w okresie pogańskim wie-
lu Skandynawów powierzchownie zapoznało się z chrześcijaństwem 
w trakcie częstych wizyt w miastach kontynentalnych i w emporiach 
handlowych oraz podczas pobytów na chrześcijańskich dworach.

Bogactwo bezlitośnie łupionych chrześcijan i wznoszone przez 
nich imponujące wielkością budynki murowane musiały kusić i in-
trygować przybyszów z ubogiej Skandynawii. Stabilna hierarchicz-
na organizacja społeczeństw chrześcijańskich finansowana przez 
system regularnego opodatkowania musiała się wydawać atrakcyj-
na wikińskim liderom, którzy musieli bez końca potwierdzać swo-
je prawa do przywództwa. Toteż niektórzy z nich promowali u siebie 
chrześcijaństwo, szukając sposobów ustabilizowania i  wzmocnie-
nia swojej władzy przez zastosowanie rozwiązań zaobserwowanych 
w trakcie podróży po kontynencie.

Na obszarach bliskich głównym ośrodkom chrześcijaństwa pro-
ces centralizacji władzy zaczął się wcześniej i postępował szybciej, 
prowadząc do wyłonienia się wczesnych państw rządzonych przez 
dynastie deklarujące monopol eksploatacji określonych terytoriów11. 
Te pretensje legitymizowano przez odwołania do nowej ideologii 
wywiedzionej z monoteistycznej religii. Natomiast na odległych pe-
ryferiach „europejskości” (jak Islandia i Grenlandia) konwersja po-
magała utrwalić dominację wiodących rodów (Vésteinsson 1996: 
rozdz. II.2.1).

Ideologia chrześcijańska i  jej zinstytucjonalizowana manifesta-
cja w postaci Kościoła, który przystosował się do koegzystencji ze 
scentralizowanymi organizacjami państwowymi, dobrze służyły po-

11 Por. podrozdz. Wczesne państwa skandynawskie.
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230 ROZDZIAŁ 7

litycznym oczekiwaniom wyspiarskich elit. Nowa i  dobrze zorga-
nizowana religia była świadomie wykorzystywana i  manipulowa-
na w celu legitymizowania politycznego rozwarstwienia tamtejszych 
społeczeństw, które oficjalnie deklarowały i  przestrzegały porząd-
ku „demokratycznego”. Zmiany wprowadzone do opowieści o Gren-
landii/Winlandii w ciągu kilku dziesięcioleci dzielących spisanie GS 
i ES pokazują właśnie, jak heroiczna przeszłość była coraz bardziej 
„chrystianizowana” i  jak zasługi przodków wiodących rodów były 
wymyślane i poprawiane oraz jak podkreślano ich rolę w promowa-
niu chrześcijaństwa.

Już Aud Głębokomyśląca, która przywiozła z Irlandii Vifila, dziad-
ka Gudrid, „była przekonaną chrześcijanką” i „postawiła wiele krzyży” 
na Islandii (ES 1). Syn Vifila Thorbjörn, ojciec Gudrid, był tak dobrym 
chrześcijaninem, że „odmówił pozostania w domu, kiedy odprawia-
no praktyki pogańskie” (ES 4). W pierwszym impulsie również Gu-
drid odmówiła udziału w pogańskich praktykach, „deklarując się jako 
chrześcijanka” (ES 4). Tylko głęboka wiara w opiekę i litość boską po-
zwoliły jej jednak „podjąć ryzyko rozmowy” z trupem swego pierw-
szego męża Thorsteina Eirikssona (ES 6). Drugiego męża Karlsefniego 
poślubiła dokładnie w Boże Narodzenie (ES 7). Toteż jej potomkowie, 
katoliccy biskupi Hólar i Skálholt, mogli chlubić się takimi przodkami, 
a ród mógł odwoływać się do ich zasług, aby wspierać swoje pretensje 
do przywództwa w wyspiarskim społeczeństwie.

Wydawałoby się oczywiste, że również Eryk Thorvaldsson Rudy, 
szanowany za „jego szczęśliwą rękę i przezorność” (ES 5), powinien 
być przedstawiony jako chrześcijanin. Widać zbyt dobrze zapamię-
tano go jednak jako upartego poganina „odmawiającego porzuce-
nia swojej starej religii” (ES 5). Za to innych członków jego rodziny 
autor zaprezentował jako aktywnych propagatorów chrześcijaństwa. 
Dowiadujemy się, że „jego żona Thjodhild od razu przeszła na nową 
wiarę i blisko zabudowań kazała zbudować kościół [...], gdzie ona 
i wielu innych, którzy przyjęli chrześcijaństwo, mogliby składać swo-
je modlitwy” (ES 5). Wiedziona misjonarską pasją „odmawia współ-
życia” ze swoim pogańskim mężem.

Jest to pewna odmiana dość typowego średniowiecznego sche-
matu opowieści o tym, jak dany kraj został schrystianizowany. Zgod-
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nie z tym wzorcem pogański przywódca/monarcha zostaje przeko-
nany przez swą żonę do ochrzczenia siebie i swojego ludu (Homza 
1997). Tak jak pierwsza polska władczyni, również Thjodhild two-
rzyła podwaliny Kościoła w  swoim kraju. „Odmówienie małżon-
kowi-poganinowi łoża przez żonę-chrześcijankę było [...] ważnym 
argumentem skłaniającym niewiernego do rewizji światopoglądu. 
Należało do działań mulieris suadentis, przejętej swoją rolą misjo-
narską” (Banaszkiewicz 2000: 91). Najbliższym wzorcem, z którego 
mógł skorzystać autor ES, była zarejestrowana przez Sakso Gramma-
tyka legenda o podstępie, jaki zastosowała Thyra – żona duńskiego 
króla Gorma Starego, któremu „wzbroniła przyjemności łoża mał-
żeńskiego, aby przez swoją wstrzemięźliwość przyprowadzić współ-
małżonka do religii chrześcijańskiej” (Saxonis Gęsta Danorum IX, 
IX, 2; tłumaczenie za Banaszkiewiczem – 2000: 92). Wszystkie te ko-
biety zapisały się trwale w tradycjach dynastycznych i wszystkie dały 
swoim krajom synów (Bolesław Chrobry, Harald Sinozęby i  Leif 
Eiriksson), którzy dokonali wielkich czynów.

Przeniesienie tego kanonu na Grenlandię i  zmiany, jakim go 
poddano, dostosowując opowieść do lokalnych realiów, umożliwiają 
pewien wgląd w strategię propagandową promotorów spisania dru-
giej wersji sagi grenlandzkiej. Najwyraźniej znane im były standar-
dy kształtowania przeszłości, jakie krążyły po północnoeuropejskich 
dworach. Jednym z nich było przypisywanie chrystianizacji poszcze-
gólnych państw wybitnym osobowościom z rodów monarszych. Po-
magało to ich potomkom uzasadniać swe roszczenia do władania 
ludami, które ich przodkowie wprowadzili na „drogę prawdy”. Nie 
można było zastosować takiego zabiegu politycznego mitologizowa-
nia przeszłości w odniesieniu do początków chrześcijaństwa na Islan-
dii, gdzie system „demokracji parlamentarnej” zapobiegał przejęciu 
całej władzy przez jeden ród. Może więc promotorzy XIII-wieczne-
go kronikarza przenieśli swoje marzenia o europejskim modelu cen-
tralnie zarządzanego społeczeństwa na Grenlandię? Może odnie-
sienie krążącego po europejskich dworach mitu dynastycznego do 
rodziny Eryka miało jeszcze dobitniej podkreślić wspólnotę losów 
odległej kolonii z  jej macierzystym kontynentem? A może była to 
próba propagandowego przygotowania do złamania systemu demo-
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232 ROZDZIAŁ 7

kracji parlamentarnej i przejęcia kontroli nad Islandią przez któryś 
z wielkich rodów? Nigdy się tego pewnie nie dowiemy, ale takie wy-
modelowanie wizji początków chrześcijaństwa na Grenlandii zwra-
ca uwagę umiejętnością dostosowania kanonu do realiów.

Synowie Thjodhild też byli gorliwymi chrześcijanami. Leif, któ-
ry „wykazywał ogromną wielkoduszność i dobroć”, działał na Gren-
landii jako misjonarz Olafa I Tryggvasona i „od razu zaczął naucza-
nie w kraju wiary katolickiej” (ES 5). Według ES to jego „szczęśliwa 
ręka” w  sprowadzeniu na Grenlandię chrześcijaństwa była powo-
dem nadania mu przydomku „Szczęściarza” (ES 5). Wiara Thorste-
ina znalazła przerażające potwierdzenie, kiedy jego martwe ciało 
powiedziało owdowiałej Gudrid, że „błogosławieni byli, którzy po-
zostali wierni swojej wierze, gdyż stamtąd pochodzi wsparcie i miło-
sierdzie”. Zmarły mąż przypomniał jej o obowiązku grzebania ludzi 
w poświęconej ziemi koło kościoła. „Namawiał ją też, aby oddała ich 
pieniądze Kościołowi lub biednym” (ES 6). W tej opowieści autor, 
używając dramatycznych środków wyrazu, przedstawił krótki prze-
pis na to, jak być dobrym chrześcijaninem.

Według autora ES pogan można było tolerować, ale nie zasłu-
giwali na nic dobrego – tak jak Eryk, który stracił kontakt z  żoną 
(ES 5). Wszyscy niewierni byli bardzo podejrzani, a  nawet groźni 
jak Sigrid, która umierając w Lysufjord męczona była przez piekiel-
ne wizje, a  jej agresywnego trupa trzeba było powstrzymać za po-
mocą siekiery wbitej „w jej pierś” (ES 6). Gardi, członek załogi Thor-
steina, „odpowiedzialny za wszystkie prześladowania” musiał zostać 
„spalony na stosie” (ES 6). Thorhall Łowca, służący Eryka, który „nie 
miał wiele do czynienia z chrześcijaństwem” był „niepohamowany”, 
„obelżywy w mowie” a więc i „niezbyt popularny”. To jego modły do 
„Czerwonobrodego” (tj. Thora) miały spowodować wyrzucenie na 
brzeg wieloryba, który po spożyciu okazał się trujący (ES 8). Wyda-
wało się więc słuszną karą, że jego statek zgubił drogę i silne wiatry 
zapędziły go aż do Irlandii, gdzie wszyscy jego ludzie „zostali brutal-
nie pobici i zniewoleni; i tam Thorhall zmarł” (ES 9).

Jeszcze bardziej niebezpieczni, wstrętni i  zdradzieccy byli obcy 
poganie. Skralingowie z  Labradoru i  Nowej Fundlandii byli „mali 
o złym wyglądzie, a ich włosy były nieporządne” (ES 10). Pociski tych 
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„nędznych łajdaków” czyniły „wstrętny harmider” (ES 11), a oni sami 
potrafili magicznie „zapaść się pod ziemię” (ES 12). Nie rozumieli cy-
wilizowanych sposobów komunikowania swych intencji za pomocą 
podnoszenia białych (na znak przyjaźni) lub czerwonych (jako ostrze-
żenie) tarcz (ES 10, 11). Głupi i naiwni jako kupcy, okazali się też tchó-
rzami, którzy atakowali tylko wtedy, kiedy mieli przewagę liczebną, ale 
też łatwo dali się postraszyć Freydís, która demonstrowała determina-
cję, uderzając się mieczem w obnażoną pierś (ES 11). To ich otwarta 
wrogość zmusiła Karlsefniego do wycofania się z Winlandii.

Znaczące jest, jak autor ES odwrócił kolejność krwawych starć. 
W GS to Grenlandczycy pierwsi zabili ośmiu śpiących Skralingów, 
podczas gdy w  ES to tubylcy pierwsi sprowokowali konflikt. Póź-
niejsze zabicie ich pięciu śpiących pobratymców wytłumaczono ko-
niecznością przedsięwzięcia środków przeciw podejrzanym „bani-
tom” (ES 11). Czytając tak spreparowaną wersję wydarzeń, można 
sobie łatwo wyobrazić, jak straszne historie opowiadali sobie Gren-
landczycy o  tych diabelskich karłach „ze splątanymi włosami, [...] 
wielkimi oczami i szerokimi kośćmi policzkowymi” (ES 10). Dale-
kie echo tych uprzedzeń można dostrzec w monumentalnym dziele 
Olausa Magnusa z 1555 r., gdzie zamieszczono drzeworyt przedsta-
wiający karła atakującego Europejczyka, który wylądował na Gren-
landii (ryc. 4).

ES prezentuje bardzo wyidealizowany obraz Winlandii, gdzie 
„ziemia była wspaniała” (ES 11), „kraj był piękny” i „wszędzie rosła 
wysoka trawa” (ES 8). Miejsce wybrane przez Karlsefniego na osa-
dę obfitowało w „dziką pszenicę rosnącą [...] wszędzie na nizinach 
i w winogrona na wyższych terenach. W każdym strumieniu roiło 
się od ryb”. Łatwo było złowić halibuta, a „w lasach pełno było wszel-
kiego rodzaju zwierzyny” (ES 10). Ta wyśniona wizja skoncentrowa-
na na zasobach, których brakowało na Grenlandii i na Islandii, ilu-
struje kształtowanie się wśród tamtejszych społeczeństw swoistego 
mitu utraconego Raju. A za tę stratę obwiniano prymitywnych i dzi-
kich Skralingów.

Pamięć o  tej stracie musiała być szczególnie bolesna dla ludzi 
żyjących na co dzień w ciężkich warunkach klimatu pogarszające-
go się wyraźnie od XIII w. Dla autora ES śmiertelne choroby (ES 3, 
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Ryc. 4. Drzeworyt Olausa Magnusa ukazuje zagrożenie ze strony zamiesz-
kujących Grnlandię wojowniczych tubylców.
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4, 6), niedojadanie i nawet klęska głodu musiały być częstymi do-
świadczeniami, skoro tak obrazowo opisał życie na Grenlandii, gdzie 
ludzie wciąż musieli się martwić o  to, „co przyniesie kolejna pora 
roku” (ES 4). „Ciężki głód panował na Grenlandii”, kiedy przypłynął 
tam Thorbjörn ze swoimi trzydziestoma ludźmi12. Ekspedycja Karl-
sefniego miała problemy z wyżywieniem nawet w Winlandii, gdzie 
„zabrakło im żywności” z powodu ciężkiej zimy (ES 8). Egzystencja 
wyspiarzy była więc ciężka, a czasem nawet ich życie znajdowało się 
w niebezpieczeństwie.

Następną różnicą w  stosunku do GS jest obniżenie w  ES spo-
łecznej pozycji kobiet. W  nowej wersji sagi są one przedstawione 
w sposób charakterystyczny dla średniowiecznej mentalności chrze-
ścijańskiej. Albo są podziwiane jako szacowne, głęboko religijne ma-
trony i żony (np. Aud Głębokomyśląca, Thjodhild i Gudrid), albo bu-
dzą obawę jako groźne czarownice i nienaturalne zjawy (Thorbjorg  
i Sigrid). Nie są już inicjatorkami i aktywnymi uczestniczkami wy-
praw do Winlandii. Jeżeli biorą w nich udział, to są ukryte za działa-
jącymi mężczyznami. Jedyny epizod, w którym Freydís próbuje się 
wtrącić w poważne sprawy, pokazany jest w sposób groteskowy – ra-
czej jako ostrzeżenie niż przykład do naśladowania. Średniowiecz-
na obawa przed seksualnością przeziera przez pośrednie obwinianie 
kobiet, że wśród winlandzkich osadników „często wybuchały kłót-
nie”, gdyż „nieżonaci wciąż niepokoili żonatych” (ES 12).

Średniowieczne standardy myślenia wyczuwamy też w sposobie 
ukazywania świata zewnętrznego, który w ES jest tajemniczy i nie-
bezpieczny. Nowe lądy zamieszkane są przez złych tubylców i strasz-
liwe stwory, takie jak Jednonóg (einfatingr), który zabił Thorvalda 
Eirikssona (ES 12). Nawet tak bliskie skandynawskim żeglarzom 
morze mogło być groźne jak te wody „zarojone robakami”, które za-
topiły statek Bjarniego Grimolfssona (ES 13). Północny Atlantyk, 
dobrze przecież znany wyspiarskim żeglarzom, został przedstawiony 
jako akwen nieprzewidywalny i niebezpieczny. Większość opisanych 
w ES wypraw miała poważne problemy spowodowane złą pogodą – 

12  Wróżka Thorbjorg, zapytana o koniec tego nieszczęścia, przytomnie odpowie-
działa, że „warunki poprawią się z wiosną”.
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236 ROZDZIAŁ 7

opisano sześć przypadków zwiania statków z  zaplanowanego kur-
su (Thorbjörn, dwa razy Leif Eiriksson, Thorstein, Thorhall i Bjarni 
Grimolfsson) i jedną katastrofę morską. Jeżeli Saga o Eryku rzeczy-
wiście powstała dopiero w połowie XII w., to obawy przed żeglugą 
miały swoje uzasadnienie w wyraźnie pogarszającym się klimacie. 
Badania paleoklimatyczne sugerują, że wówczas zwiększyła się ilość 
opadów i sztormów oraz częściej pojawiał się dryfujący lód. W każ-
dym razie ostrzegawcze opowieści miały zapewne tłumaczyć brak 
prób ponownego dotarcia do atrakcji Winlandii oraz rozluźnienia 
kontaktów nie tylko z Europą, ale i z Islandią.

Podsumowując, można powiedzieć, że ES ukazuje Grenlandczy-
ków jako ludzi znacznie mniej żywotnych i  bardziej pesymistycz-
nych. Pamiętając, że została spisana na Islandii, można podejrzewać, 
że to tam panowała w XIII w. ciężka atmosfera spowodowana pogar-
szaniem się warunków codziennego życia wskutek kryzysu gospo-
darczego i niepokojów politycznych13. Jednak wspólnota kulturowa 
obu społeczeństw, podtrzymywana przez bliskie więzy gospodar-
cze i kościelne oraz związki krewniacze, pozwala podejrzewać, że to 
samo odnosiło się do Grenlandii. Jej mieszkańcy byli jeszcze bar-
dziej odizolowani od macierzystego kontynentu. Toteż poza Nor-
wegią Europa nie jest wspominana w  ES, podczas gdy dla autora 
GS kontakty z Bremą, gdzie do 1104 r. rezydował archidiecezjalny 
zwierzchnik wszystkich Kościołów skandynawskich, a nawet podróż 
do Jerozolimy, były czymś naturalnym, choć niezwyczajnym.

Wszystkie te widoczne w ES negatywne zmiany nie zostały za-
trzymane w XIII w. Wręcz przeciwnie – sugerują one proces, który 
dalej trwał, podobnie jak i w innych częściach Europy. Na Grenlan-
dii mógł przybrać skrajną postać, gdyż była to skrajnie odległa for-
poczta cywilizacji średniowiecznej. Grenlandczycy, choć żyli z dala 
od Europy, tam właśnie upatrywali swych afiliacji kulturowych i de-
finiowali swoją tożsamość przez odwoływanie się do europejskich 
standardów. Osiedleni na odległej „placówce”, pozbawionej regular-
nych kontaktów z  metropolią, tym bardziej rygorystycznie mu-
sieli przestrzegać standardów „cywilizacji”, żeby samym sobie do-

13 Por. podrozdz. Islandia.
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wieść, że wciąż są członkami „cywilizowanego” świata. To była ich 
jedyna szansa przetrwania jako uporządkowanego społeczeństwa – 
nawet jeżeli ceną za to miało być wymarcie 14.

Saga o Egilu i Saga o Njállu

Równoległe, choć trochę inne procesy zmian mentalności i  trady-
cyjnego systemu wartości następowały też na Islandii, gdzie XIII w. 
przyniósł kryzys gospodarczy, wojnę domową sprowokowaną przez 
dążące do dominacji wielkie rody i wreszcie utratę niezależności na 
rzecz dworu norweskiego. I znów porównawcze analizy napisanych 
w  różnych okresach sag pozwalają prześledzić zmiany trudne do 
bezpośredniego uchwycenia. Dobre pole do takich badań stwarza-
ją najsłynniejsze chyba z dzieł islandzkich sagamadrów, tj. Egills saga 
i  Njálls saga (por. podobną propozycję Vésteina Ólasona – 1998: 
191–205). Napisane w przełomowym XIII w. zdają się reprezento-
wać dwie opcje polityczne i  dwie wizje porządku społeczno-poli-
tycznego.

Tę pierwszą spisał w latach 1220–1240 zapewne sam Snorri Stur-
luson (Labuda 1974: 233 i n.) – najwybitniejsza postać islandzkiej 
sceny politycznej tego okresu. Był członkiem potężnego rodu Stur-
lungów, walczącego o  zdobycie kontroli polityczno-gospodarczej 
nad całą wyspą. Był jednym z najbogatszych ludzi na Islandii, a jego 
siedziba w Reykjaholt15 stała się ośrodkiem życia umysłowego. W la-
tach 1222–1231 był rzecznikiem praw, tj. faktycznym przewodniczą-
cym Altingu. Ten wybitny prawnik, historyk, pisarz, poeta, ale też 
wiking i  rolnik prowadził ryzykowną grę polityczną, włączając się 
w walki frakcyjne w Norwegii, której królom służył swoim piórem 
gloryfikującym ich przodków. Na swego promotora wybrał ostatecz-
nie potężnego jarla Skule Bárdssona, którego jego królewski brata-
nek Hakon IV Hakonsson (1217–1263) mianował zwierzchnikiem 
północnej Norwegii (Urbańczyk 1992: rozdz. 6). Konflikt o władzę 

14 Por. rozdz. Kryzys i zagłada kolonii grenlandzkiej.
15 Dzisiaj znajduje się tam siedziba prezydentów Islandii.
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238 ROZDZIAŁ 7

zwierzchnią, który w  latach 30. XIII w. podzielił stryja i bratanka, 
odbił się dalekim echem na Islandii, gdzie Hakon IV wsparł wrogów 
Snorriego, którzy zamordowali poetę 23 września 1241 r.

Saga o Egilu (dalej będę używał skrótu SE), napisana w schył-
kowym okresie republikańskim, jest peanem na cześć tradycyjnych 
przymiotów wikińskich, upatrującym w przeszłości wszelkich wzor-
ców zarówno dla indywidualnych zachowań, jak i  dla organizacji 
społeczno-politycznej. Dla Snorriego, którego matka Guđný wywo-
dziła się z rodu Egila, saga była argumentem w dążeniu do zdomi-
nowania życia politycznego Islandii. Jednocześnie mogła stanowić 
inspirację w walce o utrzymanie niezależności od Norwegii, której 
polityka pod rządami Hakona IV skupiła się na kierunku zachod-
nim. Jest to kontrast w stosunku do wydźwięku jego sag królewskich, 
gloryfikujących dzieje dworu norweskiego, i do działań politycznych 
Snorriego, który w 1220 r. wrócił na Islandię jako lennik króla i zwo-
lennik podporządkowania mu wyspy. Pamiętając jednak, że w koń-
cu zginął jako zdeklarowany przeciwnik Hakona IV, możemy uznać, 
że w „prywatnej” sadze o swoich przodkach zawarł myśli lepiej ilu-
strujące jego faktyczne poglądy, pozbawione politycznego oportuni-
zmu wyzierającego z sag „oficjalnych”.

Wspominając odległe, co prawda, czasy akcji zjednoczenio-
wych Haralda I Pięknowłosego w Norwegii z początku IX w. i Alfre-
da Wielkiego w Anglii w 2 połowie IX w., autor wyraźnie ostrzegał 
przed skutkami centralizmu monarchicznego: „We wszystkich pro-
wincjach przywłaszczył sobie król Harald całą ziemię dziedziczną 
i wszystek grunt uprawny i nieuprawny, co więcej, wszystkie wody: 
morze, jeziora i rzeki. Tak możni panowie, jak ongiś wolni gospoda-
rze, mieli odtąd być tylko dzierżawcami na równi z ludem” (SE 4); 
„Alfred Wielki odebrał lennym książętom ich tytuły i władzę. Wszy-
scy ci, którzy poprzednio byli królami albo synami królewskimi, no-
sili odtąd miano jarlów” (SE 51). Skutki oporu były na ogół mizer-
ne, bo „nieszczególny los czeka tych, którzy się buntują [...]. Część 
z nich pójdzie na wygnanie, a część zaciągnie się do marnej służby 
u obcych” (SE 6). Saga pokazuje też, że władza królewska stanowiła 
zagrożenie dla tradycyjnych metod rozstrzygania sporów, gdyż sto-
sowała siłę w celu uzyskania korzystnego wyroku (SE 56).
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Dla autora SE podstawą porządku społecznego była niezależność 
wolnych ludzi, którzy sami decydowali o wsparciu konkurencyjnych 
opcji politycznych, reprezentowanych przez przywódców regional-
nych i kandydatów do tronu, nie poddając się jednak całkowicie ich 
władzy. Im wyższa była osiągnięta pozycja społeczna, tym ważniejsze 
było utrzymanie odpowiedniego marginesu wolności – „Ci wodzowie 
wierzą, że mają absolutne prawa, których żaden król nie mógł podwa-
żyć” (Ólason 1998: 193). Czasem trzeba było nawet „wybrać śmierć, 
by nie stać się na stare lata poddanym” (SE 3). Natomiast dobrowolne 
zaciągnięcie się na służbę było powodem do dumy i drogą do osobi-
stego sukcesu. Król bowiem przyjmował „do swego hirdu ludzi nie-
przeciętnych, najwybitniejszych pod każdym względem. Móc stanąć 
w ich szeregu to najwyższe wyróżnienie”. Celem tego było osiągnię-
cie jak największych korzyści osobistych. To dwór królewski był bo-
wiem źródłem majątków, zaszczytów i urzędów, gdyż „mężowie ci 
otrzymują lepsze nagrody i mają większe znaczenie niż ktokolwiek 
inny w  państwie [...]. [Król] nie zwleka z  przyznawaniem dosto-
jeństw i oddawaniem rządów tym, którzy się do tego najlepiej nadają”  
(SE 6). Jednak łaska monarsza nie była pewna, bo „brama wjazdowa 
na królewski dworzec jest szeroka, ale wąska jest furtka wyjazdowa” 
(SE 68). Często więc trzeba było pójść „na służbę do króla angiel-
skiego albo do króla duńskiego, albo do króla szwedzkiego” (SE 18). 
Najlepsi byli ci władcy, którzy tak jak angielski Athelstan tolerowali 
nieprzewidywalne zachowanie swoich drużynników.

Stosunki z królami były grą polityczną obciążoną znacznym ry-
zykiem, o  czym przekonało się wielu bohaterów sag. Trzeba było 
umiejętnie balansować między niezależnością a lojalnością, tak jak 
Thorolf Kveldulfsson, świadomy, że władca „gdyby chciał, zmiaż-
dżyłby mnie i  uczynił swoim jeńcem” (SE 14). Jednocześnie czło-
wiek zajmujący wysoką pozycję nie mógł pozostawać na uboczu wy-
darzeń politycznych, bo „najgorsza rzecz ze wszystkich to nie być ani 
przyjacielem, ani wrogiem” (SE 6). Trzeba było albo opowiedzieć się 
po którejś ze stron wielu konfliktów, albo szukać spokoju na emigra-
cji – np. na Islandii, gdzie ostatecznie osiedli bohaterowie sagi. Ci, 
którzy narazili się władcy, ryzykowali nie tylko swoim życiem, ale 
i bezpieczeństwem „wszystkich krewnych i powinowatych [bo roz-
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240 ROZDZIAŁ 7

gniewany król] wypędził wielu z nich z kraju, a innym postawił wa-
runki nie do przyjęcia” (SE 70).

Z  treści sagi przebija przekonanie, że los człowieka i  jego sta-
tus zależą w dużym stopniu od przynależności do odpowiedniego 
rodu. Niedostatków urodzenia nie mógł zakamuflować sukces świe-
żej daty, tak jak w przypadku Hogniego z wyspy Leka, który „był nie-
zmiernie bogaty, wyróżniał się piękną postawą i wielką mądrością; 
był jednak niskiego pochodzenia i cały swój majątek zawdzięczał sa-
memu sobie” (SE 7). Trzeba też było uważać na swoje postępowanie, 
bo „podrzędne zajęcie nie przynosi honoru mężowi wysoko posta-
wionemu” (SE 70).

Istotną rolę w mentalności wikińskiej odgrywała wiara, że każ-
demu dana jest pewna porcja szczęścia, która pozwala mu utrzy-
mać wysoką pozycję społeczną. Przekonanie o sprzyjającym niektó-
rym ludziom szczęściu było bardzo ważnym elementem szacowania 
szans wypraw wojennych i  argumentem w  podejmowaniu decyzji 
o aliansach politycznych. Dosłownie ujął to Kveldulf – dziadek Egila, 
uznając, że nie ma sensu „ruszać przeciw Haraldowi I Pięknowłose-
mu, któremu szczęście sprzyja we wszystkim, podczas gdy nasz król 
nie ma szczęścia ani szczypty” (SE 3). Ostrzegał też syna Thorolfa: 
„Odwagi ci nie brakuje ani dzielności, ale nie masz takiego szczęścia, 
byś mógł się zmierzyć z Haraldem, co się zresztą nikomu nie udało” 
(SE 19). Bo też sam status społeczny świadczył dowodnie o szczęściu 
towarzyszącym jego nosicielowi. Wyższa pozycja w hierarchii spo-
łecznej musiała przecież wynikać z większego szczęścia. Þorsteinn 
Egilsson ostrzegał więc spierającego się z nim niewolnika: „wielka 
jest różnica w miarach szczęścia przydzielonych nam, odpowiednia 
do różnicy w naszych stanowiskach w społeczeństwie” (SE 81). Ro-
zumiał to też król Harald, odradzając swoim ludziom atak na swe-
go wroga: „Słusznie uważacie, że macie wszelki powód, by pozbawić 
Thorolfa życia. Ja jednak sądzę, że by tego dokonać, brakuje wam 
szczęścia” (SE 21).

Punktem honoru każdego przywódcy było zapewnienie swo-
im zwolennikom jak najwyższego poziomu życia16. Nic nie mogło 

16 Por. podrozdz. Polityka i gospodarka okresu przedpaństwowego.
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usprawiedliwić braku środków na bogate dary i  wystawne uczty. 
Tych, których opuściło szczęście zapewniające stałe i wysokie docho-
dy, liczne obowiązki redystrybucyjne mogły przywieść do gospodar-
czej ruiny. Zachwiało to nawet pozycją człowieka tak bogatego jak 
Thorolf, którego król pozbawił nagle znacznego majątku, ziemi i do-
chodów z handlu z Samami. Próbując przezwyciężyć poważny kry-
zys zaufania do jego przywódczych predyspozycji, „Thorolf sprzedał 
część ziemi, inną część dał w zastaw i w ten sposób utrzymał rów-
nie wielki dwór jak przedtem”. Aby dowieść swej siły, nie zmniejszył, 
lecz zwiększył poziom ostentacji swojego statusu: „Miał zastęp wo-
jów nie mniejszy niż poprzedniej zimy, a nawet przeciwnie, więk-
szy. Tak samo gdy chodziło o  uczty z  okazji różnych uroczystości 
i biesiady w gronie bliskich przyjaciół – urządzał je częściej i jeszcze 
wspanialej niż poprzednio” (SE 18).

Przynależność do wybitnego rodu rodziła obowiązek przestrze-
gania honorowego kodeksu bezwzględnego egzekwowania swo-
ich praw oraz dziedziczenie wielopokoleniowych konfliktów. Toteż 
w SE, podobnie jak i w wielu innych sagach, motorem wielu despe-
rackich przedsięwzięć był obowiązek zemsty. Kto nie potrafił po-
mścić mniej lub bardziej poważnych krzywd, jakie spotkały jego ród, 
ten nie mógł liczyć na poważanie. Nakręcało to wciąż spiralę krwa-
wej wendetty, uniemożliwiając pacyfikację stosunków społecznych.

Inne nastawienie do problemu zemsty rodowej miał już autor 
Sagi o Njállu (dalej będę używał skrótu NS), spisanej w latach 1275– 
–1295, a  więc w  czasie, kiedy niezależna republika islandzka już 
upadła, a wyspę poddano norweskim królom. Musiał on znać księ-
gę praw (Járnsíđa) narzuconych Islandii w  1271 r., ale przeżył też 
świadomie upadek dawnego systemu politycznego spowodowa-
ny konfliktami Okresu Sturlungów, w których chyba osobiście nie 
uczestniczył. W każdym razie nie ulega wątpliwości, że uznawał cza-
sy republikańskie za zamkniętą kartę, a zastąpienie pełnych konflik-
tów rządów lokalnych wodzów przez zwierzchnictwo dworu norwe-
skiego za oczywisty fakt polityczny.

W  sadze tej przedstawiono dzieje upadku potężnego rodu, 
którego członkowie nie potrafili się wyrwać ze złowieszczego cy-
klu odpłacania zemstą za doznane krzywdy. Główny bohater Njáll 
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242 ROZDZIAŁ 7

Þorgeirsson, jego żona i wnuk zostają spaleni żywcem, nie dlatego, 
że nie mogli uciec (NS 130). Wręcz przeciwnie – Njáll odrzuca szan-
sę ucieczki, wybierając raczej śmierć niż życie w hańbie wobec nie-
możności pomszczenia swoich synów. W  tamtym społeczeństwie 
wszyscy żyli w  przekonaniu nieuchronności zemsty, zdając sobie 
jednocześnie sprawę z jej strasznych skutków dla nich samych.

Opowieść wydaje się przestrogą przed niszczącą siłą niekończą-
cego się rewanżu, która doprowadziła do upadku dawnego porząd-
ku społecznego. „Prawo do zemsty jest konieczną obroną i zabezpie-
czeniem dla rodziny, która chce żyć w pokoju i powinno tym samym 
wspierać harmonię społeczną. Może też jednak kierować ludzi na dro-
gę zniszczenia ich samych i  ich rodzin, która może zagrozić społe-
czeństwu jako całości” (Ólason 1998: 198). Saga ukazuje groźny ob-
raz świata należącego już do przeszłości, który uległ autodestrukcji.

Prawo zemsty było w nim fundamentem ustalania relacji spo-
łecznych, gdyż nie istniała władza mająca nadrzędny autorytet i siłę 
egzekwowania porządku. Zdając sobie sprawę ze zmian spowodo-
wanych poddaniem się zwierzchniej władzy norweskiego króla, au-
tor sagi wplótł w opowieść wątki sugerujące, że bezpośrednią egze-
kucję indywidualistycznie pojmowanej sprawiedliwości powinno 
zastąpić odwoływanie się do społecznego autorytetu prawa repre-
zentowanego przez nadrzędne autorytety, tj. króla lub nawet papie-
ża, który w Rzymie udzielił rozgrzeszenia i godził niedobitków zwa-
śnionych rodów. Pozwalało to zapobiegać wciąganiu rozsądnych 
nawet ludzi w konflikty prowokowane przez szaleńców lub zwykłych 
desperatów. „Autor Sagi o Njállu z pasją próbuje artystycznie wpleść 
w narrację funkcjonowanie kodeksów i formuł prawnych, podczas 
gdy społeczeństwo zapamiętale stara się użyć prawa do zaprowadze-
nia pokoju” (Ólason 1998: 203).

Alternatywna adaptacja środowiskowa –  
kultury paleoeskimoskie

O  ile sagi pozwalają wejrzeć w  strukturę organizacyjną europej-
skich kolonizatorów Grenlandii, o  tyle oferują bardzo mało infor-
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macji o  ludach tubylczych. To milczenie źródeł pisanych znaczą-
co oddaje obojętność Skandynawów na zróżnicowanie kulturowe 
mieszkańców Ameryki Północnej. Źródła historyczne są tak skąpe, 
że tylko archeologia i wiedza etnograficzna mogły pomóc w  iden-
tyfikacji „sąsiadów” europejskich Grenlandczyków. Archeologiczna 
wiedza o tym, gdzie i kiedy przebywał jaki lud, wskazuje, z kim mo-
gli się kontaktować bohaterowie tej książki podczas penetracji tere-
nów otaczających ich stałe siedziby.

Kiedy Eryk Rudy badał nadający się do rolniczego wykorzysta-
nia skraj południowej Grenlandii, zastał tam ruiny domów, porzu-
conych wcześniej przez paleoeskimoską kulturę Dorset, kontynuują-
cą 4000-letnią tradycję pierwszych mieszkańców arktycznej Kanady. 
W XI w. Ari fróđi tak opisał to w Księdze Islandczyków: „zarówno 
we wschodniej jak i  w  zachodniej części kraju [osadnicy] znaleźli 
ludzkie siedliska, resztki skórzanych łodzi i przedmioty wykonane 
z kamienia”. Przyczyną wycofania się na kontynent i na północ tych 
myśliwych strefy zimnej było ocieplenie się klimatu w okresie sub- 
atlantyckiego optimum, które dla odmiany skłoniło właśnie do przy-
bycia europejskich rolników.

To zapewne Paleo-Eskimosów skandynawscy myśliwi spotkali 
ok. 1150 r. podczas swoich wypraw na północ (Nordsetur) po skóry 
białych niedźwiedzi i kły morsów. Anonimowa Historia Norvegiae 
napisana w latach 70. XII w. wspomina, że „po drugiej stronie Gren-
landii, na północy myśliwi spotkali małych ludzi [...]. Nie mają oni 
żelaza. Używają zębów morsa jako włóczni i zaostrzonych kamieni 
jako noży” (Gad 1970). Odtąd oba ludy musiały się stykać coraz czę-
ściej, choć źródła pisane o  tym milczą. Naszą wiedzę o północno-
amerykańskich sąsiadach Grenlandczyków musimy opierać jedynie 
na wynikach badań archeologicznych17.

Kultura Dorset zanikła całkowicie między XIII a XV w., ustępu-
jąc miejsca prężnie rozwijającej się neoeskimoskiej kulturze Thule, 
rozprzestrzeniającej się wraz z ekspandującymi z Alaski przodkami 
Inuitów. W XI–XII w. dotarli oni nad Zatokę Baffina, by w XV w. za-
jąć już całe wybrzeże Grenlandii, na której nie było już „Europejczy-

17 Por. rozdz. Kryzys i zagłada kolonii grenlandzkiej.
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244 ROZDZIAŁ 7

ków”. Zupełnie inne ludy spotykali natomiast uczestnicy wypraw do 
Winlandii, zamieszkanej przez przodków Indian Beothuk (na No-
wej Fundlandii) i Innu (na Labradorze) (Sutherland 2000: 238 i n.).

Spośród tych wszystkich ludów najważniejsi są dla nas Inuici. 
W XIII i XIV w. trwał „ciągły napływ ludzi Thule imigrujących z Ala-
ski przez Kanadę na Grenlandię” (Gulløv2000: 323). Szybką ekspan-
sję ułatwiały im nowe środki transportu – ciągnione przez psy sa-
nie i  duże łodzie skórzane umiak, które umożliwiły polowanie na 
wieloryby. Bardziej mobilni Neo-Eskimosi już ok. 1300 r. całkowicie 
zastąpili potomków Paleo-Eskimosów, kontynuujących wcześniej-
szą tradycję kultury Dorset. Przybysze przejęli od nich umiejętność 
wykorzystania lokalnych surowców (steatyt i  żelazo meteorytowe) 
i technikę wycinania bloków śnieżnych za pomocą specjalnych noży 
kościanych.

Warto tu zwrócić uwagę na jedyny chyba w swoim rodzaju para-
doks sytuacji, w której niedawno przybyli europejscy koloniści od-
grywali faktycznie rolę grenlandzkich tubylców wobec nadciągają-
cych ze wschodu „agresorów”, reprezentujących kilkutysiącletnią 
tradycję kulturowej adaptacji do arktycznych warunków północne-
go skraju Ameryki. Trudno się dziwić, że doskonale przystosowani 
do lokalnego środowiska obcy budzili w „Europejczykach” obawy. 
Pierwsza wzmianka o nadciągających z północy przybyszach pocho-
dzi ze „sprawozdania” z podróży, jaką w połowie XIV w. odbył na 
Grenlandię ksiądz Ivar Bardarsson, który miał nadzorować zbieranie 
należnych norweskiemu królowi podatków. Udał się w tym celu do 
enklawy północnej, stwierdzając, że „teraz Skralingowie mają całe 
Osiedle Zachodnie; są tam tylko dzikie konie, kozy, bydło i owce, ale 
nie ma mieszkańców – ani chrześcijan, ani pogan” (GHM III, 259).

Ta relacja sprawiła, że powszechnie przyjmuje się czas ok. 1350 r. 
za datę wyludnienia Osiedla Zachodniego. Chronologię taką pod-
ważyły wyniki wspomnianych już wykopalisk na farmie GUS18. 
Zwraca się też uwagę na małą wiarygodność Ivara Bardarssona, któ-
ry z pełną powagą przytacza też informacje całkowicie mityczne – 

18 Por. podrozdz. Grenlandia.
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np. wiadomość o „rajskiej” strefie położonej poza kryjącym wnętrze 
Grenlandii lodem.

Dopiero pod rokiem 1379 Roczniki islandzkie informują, że 
„Skralingowie zaatakowali Grenlandczyków [z Osiedla Wschodnie-
go?], zabili osiemnastu ludzi i porwali w niewolę dwóch chłopców” 
(GHM III, 33). I to jest właściwie ostatnia średniowieczna wzmian-
ka o eskimoskich sąsiadach tamtejszych chrześcijan, oparta na infor-
macjach pochodzących z samej Grenlandii. O jakichś późniejszych 
kontaktach świadczy informacja Olausa Magnusa z 1555 r. o  tym, 
że widział „te małe skórzane łodzie [eskimoskie] przyczepione do 
muru nad zachodnim wejściem do katedry w Oslo” (GHM III, 465). 
Pewnie takie same „małe łodzie bez kilów” zaatakowały w 1472–1473 r. 
statki wysłane na Grenlandię przez duńskiego króla Christiana I. To 
starcie przekonało Europę, że prawdziwa cywilizacja na Grenlan-
dii wymarła, chociaż w tym czasie na południu wyspy w Herjolfsnes 
wciąż jeszcze urządzano chrześcijańskie pochówki – wszyscy zmarli 
zostali pochowani w  drewnianych trumnach, do których włożono 
drewniane krzyże z napisami „Ave Maria” i „Jezu Chryste pomóż” 
(Gullov, Meldgaard 1991: 21, ryc. 10).

Po długiej przerwie, pierwszej bezpośredniej informacji o Inuitach 
dostarczył w swoich raportach wspomniany już Hans Egede, posłany 
na Grenlandię w 1721 r. Od tego czasu kolejni misjonarze, eksplora-
torzy, myśliwi i podróżnicy, a w XIX w. już etnografowie dostarczali 
coraz dokładniejszych opisów kultury, która okazała się lepiej przy-
stosowana do warunków arktycznych od wczesnośredniowieczne-
go modelu europejskiego. Prowadzone przez cały XX w. obserwacje 
etnologiczne i badania archeologiczne dostarczyły dość precyzyjne-
go obrazu trybu życia ludzi, którzy wyparli, czy też tylko przetrwali, 
„europejskich” kolonistów.

Wiemy dzisiaj, że kultura Inuitów ulegała podczas ich ekspansji 
na południe transformacjom, które mogły być częściowo spowodo-
wane kontaktem z pierwszymi europejskimi osadnikami na zachod-
nim wybrzeżu Atlantyku. Jedną z nich była zmiana architektury do-
mów mieszkalnych. Do połowy XV w. Inuici Thule zamieszkiwali 
zimą solidne, choć niewielkie, okrągłe domy budowane z  kamie-
nia, darni i kości wielorybich. Później zostały one zastąpione duży-

© C
op

yri
gh

t b
y W

yd
aw

nic
tw

o N
au

ko
we U

niw
ers

yte
tu 

Miko
łaj

a K
op

ern
ika



246 ROZDZIAŁ 7

mi prostokątnymi budynkami o podłogach zagłębionych w ziemię 
(Gulløv2000: ryc. 24.8). Oczywiście oprócz naśladowania domów 
„skandynawskich”, w których czasem znajduje się konstrukcje wbu-
dowane później przez Inuitów (Gulløv1997: 426 i  n.), albo przy-
najmniej ślady bytności Paleo-Eskimosów (J. Berglund 2000: 303), 
przyczyną tej zmiany mogła być zmiana struktury społecznej, w któ-
rej już nie rodzina podstawowa, lecz rodzina rozszerzona stała się 
najważniejszą jednostką gospodarczą. Pewien wpływ mogło też wy-
wrzeć postępujące ochładzanie się klimatu, zmuszające do minima-
lizacji strat ciepła.

Niezwykłym znaleziskiem jest osiem świetnie zachowanych mu-
mii (sześć kobiet i dwoje dzieci) znalezionych w Qilakitsoq w rejo-
nie Uummannaq – 450 km na północ od kręgu arktycznego. Zmarli 
zostali pochowani ok. 1475 r., a  ich ubrania są najstarszym świa-
dectwem adaptacji do warunków klimatu zimnego. Należeli oni 
do mniej więcej dziesiątej już generacji Inuitów Thule, od dawna 
osiedlonych w  tym rejonie i  dysponujących wieloma „wynalazka-
mi”, umożliwiającymi przetrwanie w trudnych warunkach północy,  
np. harpuny z ruchomym ostrzem blokującym się w ciele trafionego 
zwierzęcia, „świdry ogniowe”, dłuta do lodu, noże do cięcia śniegu 
czy gogle zapobiegające oślepianiu przez światło odbite od śniegu. 
Żaden z tych pomysłów nie zainteresował „europejskich” mieszkań-
ców Grenlandii, co wskazuje na całkowity brak porozumienia mię-
dzykulturowego.
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rozdział 8
Kryzys i zagłada kolonii grenlandzkiej

Jedną z frapujących zagadek dziejów europejskiej ekspansji transoce-
anicznej na zachód jest wymarcie kolonii grenlandzkich. Nie mamy 
zbyt wielu danych, które można by wykorzystać do badań wyjaśnia-
jących ten problem. Powoduje to, że o ile okres heroiczny, tak pięk-
nie opisany przez islandzkich sagamadrów, zawsze przyciągał uwagę 
zarówno naukowców jak i opinii publicznej, o tyle tajemniczy koniec 
pierwszej europejskiej placówki na zachodnim brzegu Atlantyku po-
zostawał na ogół w cieniu. Jednym z prawdopodobnych powodów 
mogło też być wstydliwe poczucie końcowej klęski kultury europej-
skiej w zderzeniu z odmiennymi warunkami egzystencji. Dużo bar-
dziej optymistyczna była wizja początkowego sukcesu.

Całkiem zrozumiałe wydaje się więc poszukiwanie zewnętrz-
nych przyczyn ostatecznej klęski. Najczęściej podkreślano:

1) załamanie się klimatu, które pogorszyło i tak trudne warunki 
hodowli oraz zakłóciło kontakty transoceaniczne, powodując rece-
sję pogłębianą przez izolację;

2) egoistyczną i  krótkowzroczną politykę władców Norwegii, 
którzy nie przewidzieli skutków swego dążenia do monopolizacji 
północnoatlantyckich szlaków handlowych;

3) wrogość autochtonów, która według autorów sag przyczyni-
ła się do porzucenia Winlandii i opuszczenia Zachodniego Osiedla 
na Grenlandii;

4) ograniczenia lokalnych zasobów naturalnych, które nie mogły 
dostarczyć ani energii wystarczającej do utrzymania tradycyjnego 
„europejskiego” modelu życia, ani koniecznych do tego surowców.

Mniej uwagi poświęcano argumentom odwołującym się do 
czynników wewnętrznych, tj. podkreślających strukturalną słabość 
europejskich społeczności, które w końcu I tysiąclecia zasiedliły za-
chodnie wybrzeże północnego Atlantyku. Ewentualnie rozważano 
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248 ROZDZIAŁ 8

rolę sfery gospodarczej i skutki upartego trzymania się trybu życia 
wywiedzionego z tradycji rolników północnoeuropejskich. Na mar-
ginesie rozważań pozostawiano determinującą rozwój kulturowy 
funkcję czynników ideologicznych (por. różne hipotezy wspomnia-
ne przez Joela Berglunda – 1986, Christiana Kellera – 1989 i Thoma-
sa McGoverna – 2000).

Wszyscy badacze losów kolonii północnoatlantyckich poświę-
cają wiele uwagi załamaniu się klimatu w trakcie rozpoczętej w póź-
nym średniowieczu tzw. małej epoki lodowcowej, kiedy to średnia 
temperatura roczna miała spaść o kilka stopni. Dzisiaj wiemy już, 
że kryzys nie był ani tak nagły, ani tak głęboki jak wcześniej sądzo-
no. Badania, operujących danymi z wierceń lądolodu grenlandzkie-
go i dna oceanu, klimatologów oraz badających źródła pisane histo-
ryków klimatu (Mayewski i in. 1994; Ogilvie, Barlow, Jennings 2000) 
wskazują, że mówiąc o generalnych trendach nie można zapominać 
o krótkoterminowych wahaniach. Tak jak w trakcie klimatycznego 
optimum subatlantyckiego we wczesnym średniowieczu nie brako-
wało lat znacznie zimniejszych od przeciętnej, tak i w późnym śre-
dniowieczu występowały lata wyraźnie ciepłe.

W badaniach nad dziejami całych społeczeństw liczy się jednak 
przede wszystkim średnia długookresowa, która po ok. 1350 r. nad 
północnym Atlantykiem wyraźnie się obniżyła. Już dwudziestolecie 
1342–1362 zaznaczyło się wyjątkowo chłodnymi sezonami letnimi 
(Barlow i in. 1997). W ciągu ostatnich siedmiuset lat właśnie XIV w. był 
najzimniejszym okresem (Ogilvie, McGovern 2000: 388). Już samo 
przedłużenie okresu spływu kry obniża temperaturę na lądzie, skra-
cając sezon wegetacyjny, utrudniając łowienie ryb i kontakty han-
dlowe. A zmiana średniorocznej temperatury nawet o 1°C oznaczała 
zysk lub stratę 15–25% zbiorów siana (wg Landnýting á Íslandi 1986: 
39 – za Sveinbjarnardóttir 1992: 15).

Ochłodzenie nie oznaczało, że Grenlandczycy zaczęli umierać 
z zimna, ale warunki ich egzystencji stawały się coraz cięższe. Decy-
dowała o tym zmniejszająca się produktywność łąk, które utrzymy-
wały przy życiu stada bydła i owiec przy jednoczesnym wydłużeniu 
się zim, co wymagało zebrania większej ilości zapasów. Dla niektó-
rych osadników, zamieszkujących tereny marginalne, przeżycie co-
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249KRYZYS I  Z AGŁ ADA KOLONII  GRENL ANDZKIEJ

raz dłuższych zim musiało być bardzo trudne. Świadczy o tym za-
wartość ostatnich warstw zawierających ślady obecności człowieka 
w Osiedlu Zachodnim. Znaleziono w nich kopyta bydlęce, łapki zaję-
cy i pardw oraz pocięte kości dużych psów myśliwskich. Psy zjedzono 
nawet na jednej z bogatszych farm w Sandnes (McGovern i in. 1983, 
2000: 337).

Ale zmiany klimatyczne miały też wpływ na wiele innych dzie-
dzin życia. Szczególnie na Grenlandii, gdzie gospodarka hodowlana 
od początku funkcjonowała na granicy możliwości ekologicznych. 
Zdobywcy północnego Atlantyku posuwali się stopniowo na za-
chód, wprowadzając wszędzie ten sam model gospodarki, wywodzą-
cy się z doświadczeń zdobytych na wschodnim skraju oceanu. Mimo 
zachowania podobnej szerokości geograficznej posuwanie się na za-
chód oznacza jednak faktycznie wkraczanie coraz głębiej w arktycz-
ną strefę klimatyczną. Decyduje o tym układ prądów morskich, któ-
re ogrzewają Europę, a chłodzą Grenlandię. Gospodarczy optymizm 
osadników z X w. okazywał się nieuzasadniony w długiej perspekty-
wie nieracjonalnej eksploatacji lokalnych zasobów.

Próbowano temu zapobiec, stosując standardowe strategie 
„przewidziane” w  przywiezionym ze Skandynawii modelu gospo-
darczym. Radykalnie zredukowano pogłowie świń, powodujących 
największe zniszczenia w  środowisku przez wykopywanie korzeni 
karłowatych brzóz i wierzb. Zmniejszono liczebność stad bydła na 
rzecz mniej wybrednych owiec/kóz. Znacznie zintensyfikowano po-
lowania – głównie na karibu i foki, których kości wyraźnie dominują 
w grenlandzkich kolekcjach osteologicznych (McGovern 2000: 332 i n). 
Nie zapobiegło to jednak stałemu zmniejszaniu się najważniejszego 
dla hodowcy kapitału – łąk i pastwisk.

Ochłodzenie oznaczało znaczne pogorszenie warunków żeglu-
gi transoceanicznej, która miała dla Grenlandczyków żywotne zna-
czenie gospodarcze. Większa liczba sztormów i długa obecność dry-
fującego lodu czyniły pływanie po tym i tak trudnym akwenie coraz 
bardziej ryzykownym (ryc. 5). Źródła pisane wspominają, że w la-
tach 1306, 1319–1321, 1350 i  1374 dryfujące kry pojawiły się la-
tem nawet u brzegów Islandii (Ogilvie w: Barlow i in. 1997). Okres 
między 1400 a 1420 r. zaznaczył się największymi w ciągu ostatnich 
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250 ROZDZIAŁ 8

8000 lat zmianami w cyrkulacji arktycznego powietrza nad Grenlan-
dią (Mayewski i in. 1994).

Na te problemy spowodowane zjawiskami przyrodniczymi nało-
żyły się perturbacje polityczne. Inkorporacja Grenlandii przez Nor-
wegię w 1261 r. miała zapewnić odległej prowincji kontakt z konty-
nentem, gdyż królowie norwescy, w zamian za trybuty, mieli wysyłać 
za ocean co najmniej dwa statki rocznie. Jednak skutki tej umo-
wy były chyba odwrotne od spodziewanych przez Grenlandczy-
ków. Zamiast ożywienia wymiany, zapewnienia niezbędnych do-
staw żelaza, ziarna, drewna szkutniczego itd., nastąpiła stagnacja 
spowodowana kontrolą, jakiej norwescy królowie poddali kontak-
ty transoceaniczne. Zmniejszone zainteresowanie kontaktami za-
chodnimi spowodowane było nie tyle zmniejszeniem zapotrzebo-
wania na grenlandzki eksport, ile zmianą polityki Norwegii, której 
władcy wkrótce po inkorporacji wysp północnoatlantyckich skiero-
wali swą uwagę w kierunku południowej Skandynawii, Niemiec i re-
gionu bałtyckiego.

Jednocześnie chęć ochrony własnego rynku przed konkurencją 
towarów produkowanych w zamorskich prowincjach skłoniła ich do 
poddania handlu transoceanicznego restrykcyjnej kontroli. Wspo-
mniane już dążenie do zmonopolizowania handlu z Islandią musiało 
się jeszcze boleśniej odbić na kontaktach Grenlandii z kontynentem. 
W Norwegii najwyraźniej zdawano sobie sprawę z kluczowego zna-
czenia regularnych kontaktów odległej kolonii z  Europą. Konungs 
skuggsjá (= Zwierciadło królewskie), dydaktyczny traktat norwe-
ski z połowy XIII w., tak opisuje związki wyspy z kontynentem: „Na 
Grenlandii jest tak [...], że wszystko, co sprowadza się z innych kra-
jów, jest bardzo drogie, gdyż ten kraj leży tak daleko od innych kra-
jów, że ludzie rzadko tam podróżują. Każdy przedmiot potrzebny 
ich krajowi muszą kupować od innych krajów – zarówno żelazo jak 
i drewno, z którego budują domy. Stamtąd eksportuje się: skóry ko-
zie, skóry wołowe, skóry focze i liny [...], które wycinają z ryby nazy-
wanej morsem [...] oraz jej zęby” (Konungs skuggsjá 1976).

Norwescy władcy jakby nie zauważali jednak groźnych skutków 
odcięcia odległej kolonii od produkowanych w  Europie towarów. 
Walcząc z konkurencją islandzkich producentów suszonych ryb, na 
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Ryc. 5. Niebezpieczeństwa żeglugi na Grenlandię, drzeworyt Olausa Magnusa
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252 ROZDZIAŁ 8

wszelki wypadek zakazywali cudzoziemcom wszelkiej żeglugi na za-
chód. Już w  1294 r. Eryk II Magnusson (1280–1299) zabronił za-
granicznym kupcom pływania do zamorskich prowincji Norwegii 
(DN V, 23). Hakon V Magnusson (1299–1319) dodał do tego zakaz 
wysyłania tam jakichkolwiek towarów (NgL III, 53). Król Norwegii 
i Szwecji Magnus VII Eriksson (1319–1355) powtórzył te restrykcje 
w 1348 r., kiedy system gospodarczy całej niemal Europy i tak był za-
chwiany wskutek pandemii czarnej śmierci. Dopiero w 1361 r. Ha-
kon VI Magnusson (1343–1380) nadał kupcom z Bergen przywilej 
handlowania z prowincjami zamorskimi (NgL III, 93).

Jednak, sądząc z  coraz rzadszych wzmianek w  źródłach pisa-
nych, było już za późno na przywrócenie systematycznych kontaktów 
z Grenlandią. Kryzys pogłębiła ok. 1369 r. katastrofa przeznaczone-
go specjalnie do pływania na drugą stronę Atlantyku królewskiego 
„statku grenlandzkiego” (Granland knarr) (Gad 1970: 141). Ostatnia 
udokumentowana ekspedycja dotarła na Grenlandię w 1410 r. Kiedy 
król Szwecji, Danii i Norwegii Eryk Pomorski (1397–1442) ponow-
nie zabronił cudzoziemcom w 1431 r. pływania na drugą stronę oce-
anu (DN XX, 794), odległa kolonia stanęła w obliczu katastrofy. Jej 
mieszkańcy nie mogli, tak jak Islandczycy czy Farejczycy, skorzystać 
z koniunktury na suszone ryby czy tkaniny wełniane. Na egoistyczną 
politykę Norwegii nakładały się bowiem trudności powodujące, że 
tańszych towarów masowych nie opłacałoby się wozić z tak daleka. 
Grenlandczycy kontynuowali więc strategię, która wcześniej przy-
niosła im sukces, dalej organizując wymagające wiele wysiłku po-
lowania na morsy i gromadząc kość „słoniową”, której cena na eu-
ropejskich rynkach spadła w XIV w. wskutek zwiększonych dostaw 
z Afryki i która w XV w. przestała już być modna na europejskich 
dworach.

Rozumiejąc, że przyczyny wymarcia kolonii grenlandzkiej mu-
siały być kompleksowe i  ich analiza powinna uwzględnić wszyst-
kie wspomniane czynniki, chciałbym się jednak skupić na społecz-
no-ideologicznej charakterystyce tamtego społeczeństwa, które nie 
zdołało się przystosować do zmieniających się warunków ekologicz-
nych. Szczególnie ważne wydało mi się wyjaśnienie: dlaczego po-
czątkowy sukces nie przeszedł w fazę rozwoju lub choćby stabiliza-
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253KRYZYS I  Z AGŁ ADA KOLONII  GRENL ANDZKIEJ

cji; dlaczego europejscy Grenlandczycy nie wykazali adaptacyjnej 
elastyczności; dlaczego potencjalnie dostępne rozwiązania alterna-
tywne wypracowane przez Inuitów nie zostały zaadaptowane i roz-
winięte, aby umożliwić fizyczne przetrwanie w  pogarszających się 
warunkach środowiska przyrodniczego?

Są to pytania, na które nie znajdziemy bezpośrednich odpo-
wiedzi mocno opartych na weryfikowalnych faktach. Są to pyta-
nia wymagające wyobraźni, która zastąpi luki w  wiedzy faktogra-
ficznej. Spróbuję zatem zastanowić się, jak sfera ideologiczna mogła 
się przyczynić do osiągnięcia początkowego sukcesu i jak spowodo-
wała brak kulturowej elastyczności, która tak bardzo przydałaby się 
później. Dla tych rozważań najważniejsze jest zrozumienie ideolo-
gicznej nadbudowy stosunków społeczno-gospodarczych charak-
teryzujących w  XII–XIII w. społeczeństwa zamieszkujące Islandię 
i Grenlandię. Pomoże to odpowiedzieć, dlaczego ok. 200 lat później 
„skandynawscy” Grenlandczycy okazali się tak oporni na wprowa-
dzenie innowacji technicznych i gospodarczych; dlaczego postano-
wili kontynuować „europejski” model życia nawet za cenę własne-
go przeżycia?

*

Wpływ człowieka na lokalne środowisko przyrodnicze od dawna jest 
badany przez geografów i biologów. Ich studia koncentrowały się za-
zwyczaj na negatywnych skutkach ludzkiej aktywności – np. wycina-
nie lasów, osuszanie bagien, wycinanie torfu opałowego, nadmierne 
wypasanie łąk, usuwanie darni wykorzystywanej do celów budow-
lanych, wprowadzanie nowych gatunków roślin, owadów i  innych 
zwierząt. Niektóre z tych zmian wynikają z przemyślanych działań, 
podczas gdy inne są tylko ubocznymi skutkami aktywnej obecności 
ludzi w środowisku naturalnym.

Oczywiście człowiek, choć sam jest bardzo aktywnym czynni-
kiem geomorfologicznym, podlega różnym ograniczeniom narzuca-
nym przez warunki geograficzne. Większość determinantów środo-
wiskowych ma jednak, z punktu widzenia długości życia człowieka, 
charakter trwałych elementów jego otoczenia. Toteż ludzie dość ła-
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254 ROZDZIAŁ 8

two się do nich adaptują przez powolne gromadzenie wiedzy o tym, 
jak skutecznie pozyskiwać energię z danego typu środowiska. Często 
różne grupy rozwijają alternatywne strategie gospodarcze, co w sy-
tuacjach konfliktowych może prowadzić do ostrej konkurencji.

Tutaj chciałbym jednak skupić się na dynamice przyrody, powo-
dującej istotne zmiany środowiska. Nie wszystkie z tych zmian trze-
ba uwzględniać w badaniach nad dziejami człowieka. Istotne są bo-
wiem tylko te, które są na tyle szybkie, że mogą zauważalnie wpływać 
na warunki jego egzystencji. Te liczone w tysiącleciach (np. trwające 
od początku holocenu eustatyczne podnoszenie się Półwyspu Skan-
dynawskiego) są niedostrzegalne dla pojedynczego człowieka, gdyż 
ich skutki są widoczne dopiero po upływie czasu liczonego wieloma 
generacjami. Także lokalne wydarzenia o charakterze nagłych kata-
strof (np. powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, osunięcia zboczy) 
można pominąć, gdyż ich skutki stosunkowo łatwo przezwyciężyć, 
chociaż chwilowo powodują skrajne zagrożenie. Odrzucając w  ten 
sposób oba skrajne końce skali zmian środowiskowych – te długo-
falowe i te jednorazowe – pozostawiamy w kręgu rozważań procesy 
średniookresowe, powolne, lecz wyraźnie dostrzegalne, choć jedno-
cześnie niemożliwe do zapobieżenia dostępnymi człowiekowi środ-
kami. Rozwijają się one stopniowo, a w każdym razie są statystycznie 
znaczące w perspektywie życia kilku generacji. Dla tych rozważań 
nie jest istotne, czy zostały one spowodowane działalnością człowie-
ka (np. powolne zmniejszanie się liczebności nadmiernie eksploato-
wanych stad zwierząt łownych, zmniejszanie się areału lasów, erozja 
gleby spowodowana nadmiernym wypasaniem), czy też czynnika-
mi całkowicie od niego niezależnymi. Z nich wszystkich najlepszego 
chyba pola obserwacji reakcji człowieka na wyzwania środowiskowe 
dostarczają fluktuacje klimatyczne.

Reakcje na procesy średniookresowe mogą być różne, co znacz-
nie zależy od typu środowiska. W tej książce interesują mnie jednak 
tylko środowiska wyspiarskie, których oczywiste ograniczenia prze-
strzenne znacznie zmniejszają swobodę ewentualnego wyboru środ-
ków zapobiegających kryzysom. Dalsze ograniczenie powoduje fakt, 
że wyspy, o których tu mówimy, leżą samotnie na oceanie – jak Wy-
spy Owcze, Islandia i południowa Grenlandia. W okresie kolonizacji 
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255KRYZYS I  Z AGŁ ADA KOLONII  GRENL ANDZKIEJ

były one niezamieszkane, co pozwoliło na bezkonfliktowe zasiedle-
nie całej dostępnej ekumeny przez populacje dość zuniformizowane 
kulturowo. Wszystko to stwarza niemal laboratoryjne warunki do 
badań nad interakcją między naturą a kulturą.

Wiemy, że osadnicy, którzy zasiedlili wyspy północnoatlantyc-
kie, zastosowali tam system gospodarczy importowany z zachodniej 
Skandynawii. Ta zaczerpnięta ze źródeł historycznych i wsparta wy-
nikami badań archeologicznych wiedza pozwala pominąć trud roz-
ważań nad alternatywnymi strategiami gospodarczymi. Możemy się 
więc skoncentrować na rolnikach-rybakach, pozostawiając poza po-
lem rozważań tubylców z Ameryki Północnej, którzy choć dostrze-
żeni i spotykani przez „Europejczyków” (Inuici Thule na Grenlandii 
i Indianie na Nowej Fundlandii) nie stanowili dla nich rzeczywistej 
alternatywy adaptacyjnej. Przyczyną tego były ograniczenia kultu-
rowe, które chciałbym tu właśnie omówić. Sprawiły one, że Skra-
lingowie nie mogli stanowić godnego naśladowania wzorca, cho-
ciaż ich zbieracko-łowiecka strategia i duża mobilność ułatwiały im 
dość szybkie przystosowanie się do ewentualnych zmian środowi-
skowych. Mogli bowiem podążać za preferowanymi zasobami na-
turalnymi (np. zwierzętami łownymi), zmienić metody pozyskiwa-
nia energii (np. zwiększyć eksploatację wód przybrzeżnych) lub też 
w ostateczności po prostu porzucić tereny, gdzie warunki egzysten-
cji okazały się zbyt trudne – tak jak reprezentanci paleoeskimoskiej 
kultury Dorset, którzy opuścili Grenlandię przed przybyciem is-
landzkich kolonistów.

Osadnicy europejscy, którzy zasiedlili wyspy północnego Atlan-
tyku, byli przede wszystkim rolnikami, chociaż regularnie uzupeł-
niali swą dietę przez rybołówstwo i myślistwo. Jeżeli mamy wierzyć 
autorom sag, masowa imigracja na Islandię i  później na Grenlan-
dię była w  pewnym stopniu zorganizowana przez zasadźców, któ-
rzy pierwsi przybyli na nowe tereny i zastrzegli sobie prawa do więk-
szych obszarów – poszczególnych fiordów i dolin rzecznych. Akcję 
osadniczą poprzedzało zwykle rozpoznanie miejscowych warun-
ków. Często dokonywali tego banici zmuszeni do opuszczenia ro-
dzinnych stron wyrokami sądów wiecowych. Zarówno Ingólfr Ar-
narson na Islandii, jak i  Eryk Thorvaldsson Rudy na Grenlandii, 
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256 ROZDZIAŁ 8

skazani na wygnanie za zabójstwa, udali się na poszukiwanie no-
wych terenów, gdzie mogliby osiąść i  zrealizować swoje ambicje 
przywódcze. Po przeprowadzeniu wstępnego rozpoznania nowych 
lądów udało im się namówić przyjaciół i stronników do przesiedle-
nia się z rodzinami i z całym dobytkiem (włącznie ze zwierzętami 
gospodarskimi) na nowe lądy, które oferowały warunki naturalne, 
umożliwiające kontynuowanie tradycyjnego stylu życia. Emigranci 
oczekiwali nie tyle poprawy swej sytuacji ekonomicznej, ile raczej 
poprawy sytuacji społecznej. Uciekając z Europy, gdzie procesy in-
tensywnej centralizacji władzy politycznej i związana z nimi ekspan-
sja państw terytorialnych miały dewastujący wpływ na tradycyjny 
porządek społeczny, liczyli na znalezienie azylu, w którym spokojnie 
mogliby kontynuować preferowany sposób życia.

Kiedy już zajęli wszystkie nadające się do rolniczej eksploata-
cji tereny, wpadli w  „pułapkę”, z  której nie było już odwrotu. Byli 
bowiem zbyt liczni, aby powrócić na kontynent, i  zbyt liczni, aby 
zmienić system gospodarczy na mniej intensywny, a więc mniej de-
wastujący środowisko. Poważną przeszkodą utrudniającą przepro-
wadzenie zmian adaptacyjnych była też ich hierarchiczna organi-
zacja społeczna, która wymagała uzyskiwania znacznych nadwyżek 
potrzebnych do redystrybucji i  manifestacji statusu przywódców. 
Elity kontrolowały wyspiarskie społeczeństwa w  stopniu o  wie-
le większym, niż by to wynikało z nostalgicznego obrazu „republi-
ki parlamentarnej” utrwalonego później w  sagach. Faktycznie Is-
landię i Grenlandię kontrolowali członkowie rodów wywodzących 
się od pierwszych zasadźców. To umocnieniu ich statusu sprzyjało 
utrwalanie heroicznej przeszłości w sagach podkreślających zasługi 
ich przodków. Pomagały one zachować przywileje i przekazać domi-
nującą pozycję następnej generacji. Wymagało to stosowania odpo-
wiednich strategii umożliwiających reprodukowanie preferowanej 
struktury władzy społecznej.

Dla Islandii zjawiska te zostały dobrze zbadane przez Orriego 
Vésteinssona (1996; 2000). Jego wnioski można pewnie w znacznym 
stopniu zastosować również do Wysp Owczych. Inny był natomiast 
rozwój sytuacji na Grenlandii, gdzie tylko wąski pas wybrzeża na 
południu tej największej wyspy świata nadawał się do zamieszkania. 
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257KRYZYS I  Z AGŁ ADA KOLONII  GRENL ANDZKIEJ

Większość jednodworczych osad funkcjonowała w znacznym odda-
leniu od sąsiadów i przez większą część roku ich mieszkańcy skazani 
byli na całkowitą samowystarczalność. Tylko w najlepszym, zajętym 
przez Eryka Rudego rejonie Brattahlid-Gardar, gdzie później uloko-
wano biskupstwo, żyła większa populacja tworząca na co dzień zor-
ganizowane społeczeństwo.

Nakładały się na to trudniejsze niż gdzie indziej warunki życia 
ludzi pragnących kontynuować osiadłą gospodarkę rolniczą typu 
europejskiego. Toteż „ze wszystkich przebadanych próbek [szkie-
letów] skandynawskich, włącznie z czaszkami islandzkimi, duński-
mi i norweskimi, to okazy grenlandzkie najbardziej się różniły od 
wszystkich pozostałych i były najmniejsze”. Charakterystyczna była 
też większa niż w Europie „śmiertelność kobiet w młodym dojrza-
łym wieku” spowodowana zakażeniami okołoporodowymi i świad-
cząca o  złym stanie zdrowia całej populacji (Lynnerup 2000: 288, 
289). Nie stwierdzono jednak śladów niedożywienia czy zwiększo-
nej zachorowalności (Scott, Halffman, Pedersen 1991). Izotopowe 
analizy emalii zębowej wskazały natomiast, że Grenlandczycy od-
czuwali skutki oziębiającego się klimatu (Lynnerup 2000: 290).

Tragiczny koniec wysuniętej najdalej na zachód kolonii średnio-
wiecznej cywilizacji europejskiej, prowokował wielu badaczy do 
podjęcia próby wyjaśnienia tej zagłady. Najczęściej powtarzane ar-
gumenty wskazują na zbieżność pogarszania się warunków klima-
tycznych ze zmianami w gospodarce europejskiej i  imperialną po-
lityką norweskich monarchów, którzy dążyli do zmonopolizowania 
żeglugi transatlantyckiej. Trudno odmówić znaczenia tym niezależ-
nym od Grenlandczyków czynnikom zewnętrznym. Były one wie-
lokrotnie analizowane i wśród badaczy północnoatlantyckiego śre-
dniowiecza panuje generalna zgoda co do roli, jaką odegrały.

Tutaj chciałbym się jednak skupić raczej na subiektywnych 
przyczynach wewnętrznych, które uniemożliwiły im adaptację do 
pogarszających się warunków życia. To te przyczyny musiały ode-
grać szczególną rolę, determinując ich dalszy los. Proces stopniowe-
go pogarszania się warunków klimatycznych, gospodarczych i poli-
tycznych dotyczył przecież wszystkich trzech wyspiarskich kolonii. 
Oczywiście nie można zapominać o ważnym elemencie odległości 
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258 ROZDZIAŁ 8

od macierzystego kontynentu, która dla Grenlandczyków stanowiła 
prawdziwy problem, pogarszając ich i tak trudną sytuację.

Z drugiej jednak strony Grenlandczycy mieli niedostępną na Is-
landii i na Wyspach Owczych możliwość korzystania z doświadczeń 
tubylców, których regularnie spotykali podczas wypraw do Winlan-
dii i na północno-zachodnie wybrzeże swojej wyspy. Dostępne im 
więc były alternatywne strategie eksploatacji lokalnego środowiska, 
które mogły pomóc w przezwyciężeniu kryzysu. Tymczasem wszyst-
ko wskazuje na to, że ta potencjalna oferta kulturowa została całko-
wicie zignorowana. Wykopaliska archeologiczne wyraźnie potwier-
dzają, że do samego końca trwania swojej kolonii Grenlandczycy 
z niezwykłym uporem kontynuowali europejski sposób życia. Cia-
ła złożone pod koniec XV w. w Herjolfsnes ubrano w wełniane stroje 
z kapturami uszytymi na europejską modłę. „Ani jeden element nie 
wskazywał na lokalną adaptację do specyficznych warunków życia 
i do klimatu Grenlandii i żadna cecha ubrania nie wykazywała wpły-
wu ubrań Inuitów” (Gullov, Meldgaard 1991: 22, ryc. 9). Oczywiście 
nie można absolutyzować wymowy tych znalezisk. Ubrania, w  ja-
kich pochowano zmarłych, mogły być przecież tylko symboliczną 
manifestacją europejskości w obliczu ostatecznego wyzwania. Trud-
no sobie wyobrazić, aby Grenlandczycy w ogóle nie używali odzie-
ży skórzanej i futer.

Grenlandzki model gospodarczy był znacznie bardziej konser-
watywny niż na Islandii, gdzie kryzys późnego średniowiecza znacz-
nie złagodzono, intensyfikując rybołówstwo – zarówno morskie jak 
i  słodkowodne. Tymczasem Grenlandczycy próbowali kontynu-
ować model wywodzący się jeszcze z okresu wikińskiego, kiedy waż-
niejsze były polowania na ssaki lądowe i morskie. Polowania na lą-
dzie prowadzono w  starym stylu, używając do naganiania dużych 
psów myśliwskich trzymanychw większości farm. „Polowania na 
foki ograniczały się do zabijania pałkami i może chwytania w sie-
ci podczas [krótkiego okresu] wychowywania młodych” (Buckland 
2000, s. 148). Nie przejęto bowiem od Inuitów umiejętności wyro-
bu harpunów ani sztuki polowań podlodowych. Ograniczało to za-
kres polowań do gatunków wychodzących okresowo na ląd. Wśród 
znajdowanych na farmach kości bardzo rzadko występuje więc po-
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259KRYZYS I  Z AGŁ ADA KOLONII  GRENL ANDZKIEJ

wszechnie obecna zimą foka obrączkowa, którą można złowić przez 
wytapiane w lodzie otwory do oddychania (McGovern 2000: 336).

Skandynawowie wszystkich północnoamerykańskich tubyl-
ców nazywali pejoratywnym określeniem skraling (= nikczemnik). 
Wskazuje to, że nie byli zainteresowani ich zróżnicowaniem i nie wi-
dzieli powodu obserwowania specyfiki kulturowej poszczególnych 
ludów. Nie dostrzegali bowiem w ewentualnych kontaktach żadnych 
korzyści dla siebie, a  nawet wręcz takich spotkań unikali. Zresztą 
i „Inuici nie mieli potrzeby, aby uczyć się czegokolwiek od Skandy-
nawów” (Gullov, Meldgaard 1991: 22).

Wobec milczenia źródeł pisanych tylko znaleziska archeologicz-
ne pomagają ustalić kierunki ewentualnych kontaktów i ich charak-
ter (Schledermann 1980; Gullov, Meldgaard 1991; Arneborg 1996a; 
Seaver 1999; Sutherland 2000). O tragicznym wymiarze tych spotkań 
świadczy kamienne ostrze strzały znalezione na cmentarzu w Sand-
nes w Osiedlu Zachodnim (Roussell 1936: 106). Przywiózł je zapew-
ne w swoim ciele jeden z uczestników wyprawy na wybrzeże Labra-
doru. W zestawieniu ze wspomnianymi już opisami z Eiriks saga, to 
wyjątkowe znalezisko zdaje się potwierdzać charakter rzadkich spo-
tkań, podszytych wzajemną nieufnością i przerywanych krwawymi 
starciami. Inne przedmioty (np. rogowy grzebień znaleziony w Aust- 
manndal – Gulløv2000: ryc. 24.10) były pewnie przypadkowymi 
znaleziskami przywiezionymi przez Grenlandczyków z wypraw na 
kanadyjski brzeg. Możliwe, że „Europejczycy” pozyskiwali od pół-
nocnoamerykańskich autochtonów tylko futra oraz „kły” morsów 
i narwali, których nie znajdzie się w ich osadach, gdyż w całości wy-
eksportowano je do Europy (Arneborg 1997).

Znacznie więcej śladów sąsiedztwa międzykulturowego znajdu-
je się po stronie autochtonów, dla których „Europejczycy” byli źró-
dłem niezwykłych przedmiotów, głównie metalowych, które mo-
gły wędrować na znaczne odległości (H. Ingstad 199lb: 273–277). 
Na osadach pozostawionych przez ludy autochtoniczne znaleziono 
niemal 170 przedmiotów pochodzących ze skandynawskiego kręgu 
kulturowego – w tym ponad 100 metalowych (żelazo, brąz i miedź) 
oraz piony szachowe, wyroby drewniane, a  nawet tkaniny. Najbo-
gatszą kolekcję dostarczyły wykopaliska przeprowadzone w  latach 
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260 ROZDZIAŁ 8

1978–1979 przez Petera Schledermanna na Skraling Island w  Za-
toce Buchanan na wschodnim obrzeżu wyspy Ellesmere. Znalezio-
no tam fragment kolczugi, nity łodziowe, ostrza noży, kawałki żela-
za i miedzi, dno beczki klepkowej oraz kawałek tkaniny wełnianej 
(Schledermann 1980). Norweska moneta Olafa Kyrre wybita w la-
tach 1065–1080 zawędrowała aż do stanu Maine. Pojedyncze przed-
mioty znajdowane są wzdłuż północno-wschodniego skraju Kana-
dy. Pochodzą głównie z osad Inuitów, datowanych na XI–XIII w. Ich 
ilość wskazuje, że wzajemne kontakty musiały być częstsze i  bar-
dziej zróżnicowane niż tych kilka utarczek wspomnianych w sagach. 
Świadczą o tym liczne eskimoskie naśladownictwa wytworów euro-
pejskich – np. 167 kościanych „stylusów”, pojemniki klepkowe czy 
też rzeźby ukazujące „obcych”. Niektórzy badacze przypuszczają na-
wet, że na dalekiej północy, podczas myśliwskich wypraw Nordsetur 
„miał miejsce handel ze Skralingami” (Gulløv2000: 321, ryc. 24.11–
–24.16). Niemniej ewentualne transakcje wymienne nie mogły mieć 
znaczenia gospodarczego dla żadnej ze stron.

Od połowy XII w., kiedy kroniki wspominają pojawienie się 
Skralingów na terenach łowieckich na północno-zachodnim wy-
brzeżu Grenlandii, kontakty z przybyszami musiały być coraz częst-
sze. Mimo to wydaje się, że bliska obecność tubylców, która na pozór 
mogła wydawać się szansą na odwrócenie lub choćby spowolnienie 
procesu wiodącego do ostatecznej katastrofy, w rzeczywistości tylko 
pogarszała sytuację, utrudniając Grenlandczykom wyjście z kryzy-
su. Zrozumienie tego paradoksu wymaga zwrócenia uwagi raczej na 
ideologiczne niż materialne aspekty europejskiej obecności na za-
oceanicznej wyspie. To, co nam może się wydawać łatwą do wyko-
rzystania ofertą gotowych rozwiązań alternatywnych, mogło być dla 
europejskich kolonistów odgrodzone trudną do przekroczenia ba-
rierą psychologiczną, zbudowaną nie na racjonalnej ocenie sytuacji, 
lecz na „irracjonalnych” przekonaniach związanych ze sferą symbo-
liczno-ideologiczną.

Ideologia jest elementem niezbędnym do przetrwania każdej 
populacji jako rozpoznawalnego kulturowo społeczeństwa. To ideo- 
logia, związana z  tym, co Pierre Bourdieu (1990) nazwał „kapita-
łem symbolicznym”, umożliwia przecież samoidentyfikację grupo-
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261KRYZYS I  Z AGŁ ADA KOLONII  GRENL ANDZKIEJ

wą. Podkreśla ona wewnątrzgrupową jedność tradycji, doświadczeń 
i  przekonań, budowaną często w  opozycji do międzygrupowego 
zróżnicowania. W procesie budowania samoidentyfikacji etnicznej 
pewne zachowania, a  nawet elementy kultury materialnej, nabie-
rają szczególnej roli jako wyznaczniki tożsamości. Ich kultywowa-
nie ma symboliczną moc zapobiegania niebezpiecznemu zachwia-
niu porządku społecznego. Nie będzie zbyt odkrywcze stwierdzenie, 
że najważniejszym elementem ideologii Grenlandczyków było ich 
chrześcijaństwo.

Nie miejsce tu na szczegółowe dyskutowanie różnic między zin-
stytucjonalizowaną religią monoteistyczną a wierzeniami pogański-
mi (Urbańczyk 2000a: rozdz. III.4, III.5). Dla niniejszych rozważań 
wystarczy stwierdzić, że z reguły społeczności pogańskie są ideolo-
gicznie bardziej „elastyczne”. Ich bogowie są nierozerwalnie złączeni 
z przyrodą, a oddawana im cześć ma dość praktyczny charakter – im 
lepiej wypełniam wymagania mojego boga, tym większej pomyślno-
ści w codziennym życiu mam prawo oczekiwać. Jest to wariant my-
ślenia magicznego, charakteryzującego ludzi wierzących, że przyro-
dą można manipulować, nawiązując uprzywilejowane kontakty ze 
sferą transcendentalną.

Religie monoteistyczne natomiast, w każdym razie w ich wcze-
snych stadiach, nie pozostawiały człowiekowi żadnej alternatywy 
poza ścisłym przestrzeganiem wyraźnych instrukcji przekazanych 
w formie Prawdy Objawionej zapisanej w świętych księgach. Dzieli-
ły one ludzi na tych, którzy uwierzyli w Słowo, i pozostałych, których 
traktowano z mniejszą lub większą niechęcią. Poganie nie zasługi-
wali na tolerancję, a ich przeznaczeniem była konwersja. Alternaty-
wą była eksterminacja, jak to otwarcie stwierdził pod koniec XI w. 
św. Bernard z Clairvaux.

Chrześcijaństwo nauczało swoich wyznawców, że świat został 
dany przez Boga człowiekowi ku zaspokojeniu jego potrzeb. Śre-
dniowieczną mentalność kształtowali mistycy, działający pod silnym 
wpływem filozofii apokaliptycznej i przekonania, iż to ludzkie grze-
chy są powodem wszelkich nieszczęść, którym zapobiec mogły: po-
kajanie się, modlitwa i posłuszeństwo Kościołowi. Średniowieczne 
chrześcijaństwo łacińskie miało swoje symboliczne centrum w Rzy-
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262 ROZDZIAŁ 8

mie, skąd oczekiwano rady i przykładu i dokąd wysyłano świętopie-
trze. Przyjęcie przez Islandczyków i  Grenlandczyków nowej wiary 
ok. 1000 r. oznaczało więc zmianę perspektywy postrzegania świa-
ta. Lokalne problemy nabrały wymiaru uniwersalnego, wpisując się 
w ramy relacji człowieka z Bogiem.

Wszystkie te cechy można odnaleźć w  najodleglejszej, gren-
landzkiej „placówce” chrześcijaństwa, gdzie wyznawcy nowej wia-
ry starali się ze wszech miar dorównać europejskim standardom cy-
wilizacyjnym. Dowodzą tego cmentarzyska, na których widać, że 
„przez całe średniowiecze stosowano się do zmian w obrządku po-
grzebowym, zachodzących w północnej Europie” (Lynnerup 2000: 
286). Wykładnia dziejów „europejskiej” Grenlandii, spisana z inicja-
tywy i pod kontrolą Kościoła islandzkiego1 wydaje się odzwiercie-
dlać zmiany, jakim podlegały wyspiarskie społeczności.

Jedną z  nich jest postępująca niechęć w  stosunku do pogan. 
Analiza porównawcza obu sag „grenlandzkich” dowodzi rosnącej 
nieufności chrześcijan w  stosunku do tych paskudnych, agresyw-
nych i zdradzieckich Skralingów. Takie nastawienie było z pewno-
ścią promowane przez grenlandzkie elity, które w miarę pogarszania 
się warunków życia prowadziły zapewne politykę „zwierania szere-
gów”, wskazując na zagrożenia zewnętrzne. Sprawiło to, że Gren-
landczycy nie mogli złagodzić widocznych skutków pogarszających 
się warunków środowiskowych przez skorzystanie z alternatywnych 
strategii oferowanych potencjalnie przez Indian i Eskimosów. Taka 
opcja była bowiem zablokowana ideologicznie przez ogólnochrze-
ścijańskie przekonanie, że poganie są ludźmi gorszego gatunku. Bra-
nie z nich przykładu oznaczałoby więc przejście na stronę zła.

Na Grenlandii obawy takie podtrzymywali zapewne kierujący 
tamtejszym Kościołem biskupi, którzy zawsze przybywali z Islandii. 
Wychowani w  lepszych warunkach ekologicznych i  w  społeczeń-
stwie jednolitym etnicznie od XI w., nie rozumieli zapewne specyfi-
ki życia w środowisku umożliwiającym tylko balansowanie na kra-
wędzi przetrwania. Nie mając żadnego doświadczenia z kontaktami 
międzykulturowymi, wzbraniali ich zapewne, kładąc silniejszy na-

1 Por. podrozdz. Sagi „grenlandzkie”.
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263KRYZYS I  Z AGŁ ADA KOLONII  GRENL ANDZKIEJ

cisk na ortodoksję ideologiczną. Przejmującym symbolem wzmac-
niania sygnałów ideologicznych są potężne ruiny katedry w Gardar.

Nic dziwnego, że grenlandzcy chrześcijanie uparcie ubierali się 
w stroje wełniane zamiast w łatwo dostępne futra; polowali na ssaki 
morskie za pomocą włóczni zamiast zwiększającego pewność sukce-
su harpuna; mimo braku lokalnych zasobów budulca konstruowali 
łodzie drewniane, lekceważąc możliwości kryjące się w szkutnictwie 
skórzanym; na lądzie polowali na karibu z psią nagonką zamiast wy-
korzystać topografię do skonstruowania pułapek; mieszkali w wiel-
kich, trudnych do ogrzania domach darniowych, ignorując zalety 
ciasnych, ale znacznie łatwiejszych w budowie skórzanych namio-
tów, nie mówiąc już o igloo; przedkładali rachityczne bydło nad licz-
ne foki; tkwili przy zmniejszających się i  coraz bardziej jałowych 
łąkach zamiast podążać za zwierzyną łowną; utrzymywali też „nie-
produkcyjnych” księży i  zakonników, oddelegowanych do posług 
duchowych. Wybrali bowiem ortodoksyjną samoidentyfikację et-
niczną nawet za cenę przeżycia.

Próbując wyjaśnić niechęć Grenlandczyków do zmiany trybu 
życia, trzeba też uwzględnić praktyczne aspekty egzystencji pogrą-
żonego w  izolacji społeczeństwa. Byli oni przede wszystkim rolni-
kami, przywiązanymi do intensywnej eksploatacji wybranych nisz 
ekologicznych. Wiadomo, że rolnictwo silnie oddziałuje na ludzką 
mentalność, której typowymi cechami są konserwatyzm społeczny 
i obawa przed odejściem od utrwalonego trybu postępowania. Po-
wtarzalność prac gospodarskich i absolutny związek z jednym miej-
scem zdają się utrwalać przekonanie, że tylko stabilność oparta na 
kontynuowaniu tradycji gwarantuje pomyślność czy wręcz prze-
trwanie.

Sprawia to, że nie znamy (?) w  dziejach rolników, którzy do-
browolnie przeszliby na gospodarkę zbieracko-łowiecką, całkowi-
cie porzucając uprawę ziemi połączoną z hodowlą udomowionych 
zwierząt. Jest to nie tylko problem psychologiczny, ale i praktyczny. 
Rolnictwo jest systemem gospodarczym opartym na modelu inwe-
stycji z opóźnionym zyskiem. Oznacza to, że znaczny wkład pracy 
nie daje natychmiastowych wyników. Wysiane/posadzone rośliny 
uprawne muszą być jeszcze długo doglądane, zanim dojrzeją do 
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264 ROZDZIAŁ 8

zbiorów, a zwierzęta muszą być karmione i pilnowane, zanim osią-
gną wiek konsumpcyjny. Nie ma tam miejsca na jakąś wolną kon-
kurencję o dostęp do ziemi ornej czy pastwisk. Ich wykorzystanie 
musi być uregulowane, ustalone zasady zachowania muszą być spo-
łecznie przestrzegane, a wykroczenia przykładnie karane. Rolnictwo 
uprawne i/lub hodowla na obszarze o  ograniczonym areale nada-
jących się do takiej eksploatacji ziem implikują stabilność osadni-
czą, wymagającą konstruowania trwałych zabudowań i  stworzenia 
odpowiedniej infrastruktury – ścieżki, ogrodzenia, źródła wody itd. 
Intensywne rolnictwo wymaga też użycia wielu wyspecjalizowanych 
i ciężkich narzędzi, których wykonanie może wymagać importu od-
powiednich surowców.

Te wszystkie inwestycje (w ziemię, narzędzia, zabudowania, sta-
da zwierząt) sprawiają, że w  tradycyjnych społeczeństwach rolni-
kowi trudno jest zmienić sposób życia. Co prawda, zawsze jest ja-
kiś margines swobody dla ewentualnego przystosowania się przez 
specjalizację i/lub zintensyfikowanie aktywności wspierających, jak  
np. zbieractwo, rybołówstwo i myślistwo, jednak to rolnictwo pozo-
staje zawsze podstawowym elementem tożsamości. Generalnie nie 
zdarzało się więc porzucanie terenów rolniczych, jeżeli nie było al-
ternatywy w postaci dostępu gdzieś indziej do środowiska pozwala-
jącego na kontynuację tradycyjnego trybu życia.

Wydaje się zatem, że wymarcie kolonii grenlandzkiej spowodo-
wane było nie tyle (a w każdym razie nie tylko) pogorszeniem się 
warunków zewnętrznych, ile czynnikami psychologicznymi. Typo-
wa dla rolników konserwatywna mentalność umacniała ich w prze-
konaniu o konieczności kontynuowania za wszelką cenę swoich tra-
dycji kulturowych. Nie dostrzegali lub nie chcieli dostrzec, że to ich 
własne bydło, świnie i owce przyczyniały się do szybkiej degradacji 
niewielkich enklaw rolniczej ziemi. A wszystkie profile pyłkowe po-
kazują tę samą sekwencję nieuchronnego regresu, tj. szybką likwida-
cję wierzby i brzozy, wypieranych przez trawy-turzyce, a później ero-
zję odsłoniętej gleby (Fredskild 1992).

Determinacja Grenlandczyków w przestrzeganiu zasad obowią-
zujących „cywilizowanych” Europejczyków była widać silniejsza od 
obawy o fizyczne przetrwanie. Ich religia obiecywała im wszak po-
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265KRYZYS I  Z AGŁ ADA KOLONII  GRENL ANDZKIEJ

śmiertną nagrodę za przestrzeganie kategorycznie sformułowanych 
wymagań. W  takiej sytuacji nawet oczywiste sygnały o  pogarsza-
niu się warunków do kontynuowania dotychczasowego modelu ży-
cia były świadomie ignorowane. Decydujący udział w podtrzymy-
waniu tego tragicznego w  swych konsekwencjach konserwatyzmu 
miały lokalne elity świeckie i kościelne, dla których podtrzymywa-
nie tradycyjnego porządku społecznego było warunkiem zachowa-
nia uprzywilejowanych pozycji.

Zabiegi te ułatwiała struktura społeczno-gospodarcza wyspiar-
skich społeczności. Wśród populacji rozproszonych w  stosunko-
wo izolowanych od siebie osadach jednodworczych napływ infor-
macji z zewnątrz ograniczał się do mniej lub bardziej regularnych 
spotkań podczas zbiorowych uroczystości świeckich i  religijnych. 
W średniowieczu taka wymiana wiadomości opierała się na komu-
nikacji ustnej, bo też nawet w środowiskach wykształconych książ-
ki raczej czytano na głos niż kontemplowano w samotności. Wraz 
ze zmniejszaniem się kontaktów ze światem zewnętrznym zmniej-
szała się też ilość napływających na Grenlandię informacji. Ludzie nie 
zaprzestali tam jednak rozmawiania i „opowiadania historii” (ES 7). 
Wobec braku prawdziwych nowych wiadomości tworzono informa-
cje wirtualne. Stare historie coraz bardziej przekształcano, zaciem-
niając ich pierwotne wersje. Dawne kłopoty wydawały się coraz bar-
dziej niebezpieczne, a przeszłe czyny coraz bardziej heroiczne. Stare 
tradycje stawały się coraz mniej racjonalne, podlegając redukcji do 
rytualnych powtórzeń. Przesądy mogły się przekształcać w tabu itd., 
itd. Wszystko to spowijała mistyczna mgła tajemnicy.

Powodowało to, że Grenlandczycy byli ideologicznie nieprzygo-
towani, aby się otworzyć na alternatywne rozwiązania nękających ich 
problemów. Ich uparte kontynuowanie, wbrew wszelkiemu rozsąd-
kowi, skandynawskiego modelu gospodarczego i chrześcijańskiego 
modelu życia wynikało z poczucia zagrożenia utratą tożsamości kul-
turowej. To niebezpieczeństwo, powiększane przez słabnące kontak-
ty z Europą, przekształciło ich w nadgorliwych strażników skandy-
nawsko-europejskich tradycji. Przeszłość stawała się dla nich coraz 
bardziej mityczna. Wypełniały ją heroiczne czyny i godne zapamię-
tania sukcesy. Porażki spowodowane były nieprzestrzeganiem tra-
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266 ROZDZIAŁ 8

dycyjnych cnót lub interwencją wrogo nastawionych obcych. Umac-
niało się przekonanie, że tylko przestrzeganie zapamiętanej tradycji 
mogło zapewnić pomyślność, a może i przywrócić czasy dawnej pro-
sperity. I faktycznie – tylko trzymanie się wysokich standardów mo-
ralnych mogło uchronić społeczność kolonistów przed dezintegracją.

Taka strategia oparta na wspólnej pamięci promowana była 
przez tych, którzy zajmowali najwyższe pozycje w  hierarchii spo-
łecznej. To im najlepiej się powodziło w czasach sukcesów i oni stra-
ciliby najwięcej po wprowadzeniu jakichś zmian w porządku spo-
łecznym. Badania archeologiczne pokazują rosnący w  późnym 
średniowieczu rozziew między poziomem życia na kilku najbogat-
szych farmach a warunkami, w  jakich musieli żyć mieszkańcy po-
zostałych gospodarstw. Podczas gdy przywódcy „utrzymali znaczne 
stada bydła i konsumowali więcej mięsa karibu, to biedniejsi gospo-
darze mieli trudności z utrzymaniem jakichkolwiek zwierząt udo-
mowionych i żywili się głownie mięsem fok”. Jednocześnie „wielkie 
obory biskupie w Gardar mogły pomieścić nawet 150 sztuk bydła” 
(McGovern 2000: 333, 338).

„Zmiany środowiskowe w  każdym społeczeństwie produkują 
wygranych i przegranych: efektywna odpowiedź na znaczne zmia-
ny środowiska przyrodniczego wymaga zmian w codziennym życiu 
i strukturze społecznej, które często nie są popularne lub politycz-
nie akceptowalne” (Ogilvie, McGovern 2000: 389). A na Grenlan-
dii elity przywódcze nie zamierzały zrezygnować ze swych przywi-
lejów, tym bardziej że ich członkowie zamieszkiwali najlepsze farmy 
i mniej odczuwali skutki pogarszania się warunków dla gospodar-
ki hodowlanej. Zawsze obecne powiązanie polityki z ekologią spra-
wiło, że prawdopodobnie ignorowali wczesne sygnały zmian klima-
tycznych, mimo że stanowiły długoterminowe zagrożenie dla całego 
społeczeństwa.

To ci ludzie promowali wizję przeszłości ukazywanej jako hi-
storie ich własnych rodów. Utrwalone na piśmie, opowiadania te 
legitymizowały ich pretensje do przywództwa przez zakorzenie-
nie aktualnego porządku w możliwie odległej przeszłości. Posiada-
nie najlepszych farm, funkcje sądownicze, kontrola nad kościołami 
czy też uprzywilejowane kontakty z przybyszami zza morza dawały 
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267KRYZYS I  Z AGŁ ADA KOLONII  GRENL ANDZKIEJ

im przewagę konieczną do podtrzymania wysokiej pozycji społecz-
nej. To przede wszystkim w  ich interesie było zapobieganie wszel-
kim zmianom w organizacji wyspiarskiej społeczności. Ograniczone 
lokalne zasoby i  zmniejszające się kontakty ze światem zewnętrz-
nym pomagały zamrozić sytuację, którą legitymizowały odpowied-
nio spreparowane wersje sag. Nie było szans ani na jakąś przedsię-
biorczość, ani na poważne zagrożenie status quo wspieranego przez 
kler, którego członkowie zwykle pochodzili z wiodących rodów.

Ambitni młodzieńcy z niższych warstw nie mogli tak jak daw-
niej szukać majątku, niewolników i żon za morzem, gdyż na Gren-
landii brakowało statków pełnomorskich, a i czas wypraw pirackich 
dawno się skończył. Pozostawało im tylko bierne trwanie bez żad-
nych perspektyw poprawy sytuacji społecznej albo też emigracja na 
Islandię, czy nawet i do Europy. A nawet mały, lecz stały odpływ lu-
dzi w wieku rozrodczym miał poważne skutki dla społeczeństwa li-
czącego ok. 2000 osób. Jeżeli jeszcze dotarła na Grenlandię w poło-
wie XIV w. epidemia „czarnej śmierci” i kolejna zaraza w XV w., to 
tamtejsza populacja łatwo mogła spaść poniżej 400 osób. Pula ge-
netyczna staje się wówczas zbyt mała, co grozi zazwyczaj zmniej-
szeniem rozrodczości i zwiększeniem śmiertelności. Przy braku do-
pływu imigrantów może to doprowadzić do wyludnienia w  ciągu 
kilkudziesięciu lat.

Pogłębiającą się stagnację maskowano pewnie, manipulując 
przeszłością, której wyidealizowany obraz wiązano z  przestrzega-
niem tradycyjnych przymiotów. Taka strategia pomagała zapewne 
pacyfikować nastroje społeczne, ale w długiej perspektywie musia-
ło to jednak prowadzić do regresu gospodarczego. Był to zapewne 
powolny proces, niedostrzegalny z roku na rok. Był to raczej imma-
nentny kryzys, maskowany ideologicznie podtrzymywaniem wy-
sokich standardów moralnych, wywodzonych z  wyidealizowanej 
przeszłości. Sprzeniewierzenie się tradycji miało narazić Grenland-
czyków na niebezpieczeństwa czyhające na zewnątrz, a symbolicz-
nie reprezentowane przez diabelskich Skralingów i  groźny ocean. 
Niebezpieczeństwa te, wymyślane i  często powtarzane, z  pewno-
ścią wydawały się wyspiarzom bardziej realne niż niewidoczne na co 
dzień, powolne pogarszanie się sytuacji gospodarczej. W warunkach 
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268 ROZDZIAŁ 8

zmniejszających się kontaktów zewnętrznych taka sytuacja ustabili-
zowała się jako swoista pułapka mentalna.

Bez stabilnych kontaktów ze światem zewnętrznym, który mógł-
by dostarczyć bodźców do rozwoju, rozwinęło się zapewne negatyw-
ne sprzężenie zwrotne między rzeczywistością a ideologią. Im bar-
dziej bowiem pogarszały się warunki życia, tym surowsze stawało się 
skrępowanie ideologiczne2. Im mniejsza była gospodarcza podsta-
wa finansowania hierarchicznej struktury władzy, tym silniejszy był 
opór liderów przeciw jakimkolwiek zmianom, mimo że pogarszaniu 
sytuacji ekonomicznej towarzyszyło ubożenie całego społeczeństwa. 
Bo też ich punktem odniesienia nie był jakiś standard życia porów-
nywalny z sytuacją elit europejskich, lecz własna pomyślność mie-
rzona w stosunku do masy zwykłych mieszkańców Grenlandii.

Ich przywódcy, dysponując środkami kontrolowania ideologii, 
mogli zapobiegać wprowadzaniu zmian do uświęconej tradycją or-
ganizacji społecznej i systemu gospodarczego, jednocześnie bloku-
jąc kontakty z odmiennymi kulturowo Skralingami. Elity nie rozu-
miały zmian, jakie następowały od XIII w. i nie doceniły płynących 
z nich zagrożeń perspektywicznych. Narzucona przez nie ortodok-
sja ideologiczna uniemożliwiała dokonanie zmian, które mogły być 
jedyną szansą przetrwania, ale oznaczałyby utratę identyfikacji et-
nicznej. Zalążki kryzysu, tkwiące od samego początku w  systemie 
gospodarczym, mechanicznie implantowanym ze znacznie cieplej-
szych wybrzeży Europy, mogły się dzięki temu rozwinąć w sytuację 
permanentnego kryzysu, stymulowanego przez wiele czynników 
obiektywnych.

Inuici z ich egalitarną organizacją, samowystarczalną gospodar-
ką zbieracko-łowiecką i  półkoczowniczym trybem życia nie mieli 
„nic” do zaoferowania ludziom, którzy wykorzystywali hierarchicz-
ną strukturę władzy do przejmowania nadwyżek produkcyjnych od 
osiadłych rolników. A przecież wypracowane przez ludy arktyczne 
alternatywne rozwiązania technologiczne (np. skórzane łodzie i har-
puny kościane), strategie gospodarcze (np. podążanie za migrują-

2 Zgodnie z islandzką zapiską z 1408 r. kilka lat wcześniej jakiś Kolbeinn został 
spalony za czarnoksięstwo.
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269KRYZYS I  Z AGŁ ADA KOLONII  GRENL ANDZKIEJ

cymi zwierzętami i podlodowe polowania na foki) i wykorzystanie 
specyfiki lokalnego środowiska (np. ubrania futrzane i małe domy 
skórzane) mogły być jedyną szansą w grze o fizyczne przetrwanie. 
Jednak strach przed utratą „europejskiej” tożsamości był silniejszy, 
doprowadzając w  końcu do wyludnienia pierwszych europejskich 
kolonii na zachodnim brzegu Atlantyku.

Nie można szukać przyczyny tego fiaska tylko w pogarszaniu się 
warunków środowiska naturalnego, które było równe dla wszyst-
kich – i dla rolniczych „tubylców”, i dla przybyłych z północnego za-
chodu Inuitów. Podczas gdy ci pierwsi wymarli i/lub porzucili swo-
je ziemie, to ci drudzy szybko ekspandowali, zajmując coraz większe 
tereny. Przyczyn tej różnicy we wrażliwości na uwarunkowania eko-
logiczne szukać więc trzeba w sferze kulturowej, która jednych sku-
tecznie wypromowała, a drugich tragicznie ograniczyła.

Był to skutek odrzucenia jedynej dostępnej alternatywy adapta-
cyjnej w rezultacie świadomie podjętego wyboru kulturowego. Ba-
dania antropologiczne wyraźnie wskazują, że „pojedynczy ludzie 
mogą zmieniać [swoją] afiliację etniczną, wskutek czego grupa et-
niczna może wymrzeć, choć jej członkowie nie umierają” (Cashdan 
2001: 970). W  przypadku kolonii grenlandzkiej było odwrotnie – 
grupa etniczna przetrwała na innych wyspach, podczas gdy jej gren-
landzcy członkowie prawdopodobnie wymarli.
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zakończenie

Książką tą spróbowałem przybliżyć polskiemu czytelnikowi mało 
u nas znane, a fascynujące niezwykłą dramaturgią wydarzeń, dzie-
je wczesnośredniowiecznej kolonizacji tak odmiennego od realiów 
środkowoeuropejskich obszaru północnego Atlantyku. Jest to przy-
kład jednego z największych sukcesów w pokojowej ekspansji cywi-
lizacji europejskiej. Stworzenie interkontynentalnej i transoceanicz-
nej strefy jednolitej kultury długo jeszcze nie miało odpowiednika 
w  historii naszego kontynentu. Ten początkowy sukces uśpił chy-
ba adaptacyjną czujność mieszkańców osamotnionych na oceanie 
wysp, którzy okazali się nieprzygotowani na późniejsze trudności, 
spowodowane pogarszaniem się warunków klimatycznych, ale też 
i ich własnym uporem w podtrzymywaniu mało efektywnego syste-
mu gospodarczego. To, co na Wyspach Owczych i na Islandii zaowo-
cowało obniżeniem poziomu życia, a nawet biedą, na Grenlandii sta-
ło się przyczyną tragedii.

Kolonizacja wysp północnoatlantyckich w okresie wikińskim to 
z pewnością jedna z wielkich kart w dziejach człowieka – jedyne-
go gatunku wykazującego przyrodzoną skłonność do eksplorowania 
całego globu nawet za cenę ryzyka utraty życia. Wśród innych hero-
icznych przedsięwzięć kolonizacyjnych zasiedlenie wysp północne-
go Atlantyku zajęło prominentne miejsce dzięki niezwykłemu świa-
dectwu, zapisanemu w  średniowiecznych sagach staroislandzkich. 
Koncentrując się na pełnych dramatycznych scen opowieściach o lu-
dziach zdeterminowanych w swoim ryzykownym dążeniu do zna-
lezienia nowej ojczyzny, zapominamy jednak, jak bardzo szkodliwe 
skutki ekologiczne spowodował ich dynamizm gospodarczy.

Pojawienie się tak agresywnego czynnika ekologicznego szybko 
zakłóciło delikatną równowagę północnoatlantyckiego środowiska, 
gdzie gleba tworzy się bardzo wolno, a rośliny przystosowały się do 
krótkiego sezonu wegetacyjnego, ale nie do obecności dużych zwie-
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272 Z AKOŃCZENIE

rząt roślinożernych. Godną podziwu skuteczność zagospodarowa-
nia dziewiczych lądów przyćmiła późniejsza „katastrofa” ekologicz-
na, która na Islandii wyludniła wiele terenów i spowodowała stratę 
niemal 40% zasobów glebowych (Ogilvie, McGovern 2000: 390).

Tradycyjnie przyczyny wyludnienia grenlandzkiej forpoczty cy-
wilizacji europejskiej przypisywano wpływowi pogarszających się 
warunków klimatycznych, które w końcu średniowiecza spowodo-
wały ochłodzenie, nazywane czasem „małą epoką lodowcową”. O ile 
jednak wyniki analiz danych, uzyskanych z wierceń lądolodu gren-
landzkiego, potwierdziły wcześniejsze przypuszczenia o zaostrzeniu się 
warunków życia po 1350 r., o tyle jednocześnie badacze dziejów pół-
nocnego Atlantyku zaczęli wskazywać na zbieżność wielu elemen-
tów obiektywnych i uwarunkowań kulturowych, które przyczyniły 
się do fiaska pierwszej próby skolonizowania przez Europejczyków 
zachodniego wybrzeża Atlantyku.

Dzisiaj nie wyjaśnia się już przeszłych wydarzeń przez odwo-
łanie do pojedynczych czynników. Amerykańska „nowa archeolo-
gia”, nazywana też archeologią procesualną, obsesyjnie upatrywała 
praprzyczyny wszelkich zmian w skutkach zmieniających się warun-
ków środowiska naturalnego, które „wymuszało” zmiany w kulturze. 
Łatwo konstruowano uniwersalne „prawa”, przedstawiane w posta-
ci równań matematycznych. Reakcją na tę jednostronność była post-
modernistyczna skłonność do poszukiwania źródła wszelkich zmian 
w samej kulturze i w decyzjach podejmowanych przez poszczegól-
nych ludzi dążących do poprawienia warunków swej egzystencji 
i zajęcia jak najlepszej pozycji w społecznej strukturze władzy. Wi-
dziano raczej „chaos” niż matematyczną regularność. Dzisiaj odcho-
dzi się już od tych skrajności, wskazując na metodologiczną słabość 
paradygmatów przeciwstawiających sobie „naturę” i „kulturę”. Rezy-
gnacja z dychotomicznej interpretacji przeszłości nie ułatwia życia 
archeologom ani historykom. Wprawdzie pozwala dostrzec często 
ogromną złożoność przyczyn i skutków, ale też utrudnia wskazanie 
prostych wyjaśnień.

Sytuacja ta wynika nie tylko ze zmiany teoretycznych przesła-
nek wnioskowania o przebiegu przeszłych zdarzeń, ale też z  szyb-
kiego przyrostu informacji dostarczanych przez wspomagające ar-
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273Z AKOŃCZENIE

cheologów i historyków nauki przyrodnicze. A im dokładniejsza jest 
nasza wiedza o poszczególnych fragmentach przeszłości, tym trud-
niej jest formułować łatwe w swojej prostocie uogólnienia, gdyż trze-
ba uwzględniać jednocześnie wiele czynników1.

A może na problem ten trzeba spojrzeć z  zupełnie innej stro-
ny? Może przekonanie o dosłownym wymarciu grenlandzkiej kolo-
nii jest tylko atrakcyjnym w swej tajemniczości mitem? Może pierw-
si Europejczycy, którzy zdobyli przyczółki na zachodnim brzegu 
Atlantyku, po prostu stopniowo porzucali swoje biedniejące farmy 
i „wracali” na Islandię, tak jak przed nimi Paleo-Eskimosi z kultu-
ry Dorset, którzy opuścili Grenlandię, przenosząc się na wschodnie 
wybrzeże Kanady? Może terytorialną ekspansję Inuitów Thule i wy-
cofanie się grenlandzkich rolników trzeba rozpatrywać w  tych sa-
mych kategoriach zróżnicowania kulturowej odpowiedzi na zmie-
niające się warunki środowiska naturalnego? (Gulløv2000: 322). 
Tracimy wtedy fabularnie atrakcyjne przeciwstawienie sobie „sukce-
su” i „porażki”, przenosząc płaszczyznę rozważań na rozpatrywanie 
odmiennych strategii przystosowania.

W każdym razie w XV w. Grenlandia po ok. 500 latach przynależ-
ności do cywilizacji europejskiej „powróciła” do strefy kultur wyspe-
cjalizowanych od tysiącleci w eksploatacji terenów okołoarktycznych.

1 Por. rozdz. Kryzys i zgłada kolonii grenlandzkiej.
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summary
Conquerors of the Northern Atlantic

The history of colonisation of the Northern Atlantic islands which occurred 
over a  thousand years ago has been recorded in dozens of sagas offering 
rich information, supplemented by data from archaeological excavations. 
In recent years the research of this heroic period has undergone significant 
changes resulting from a critical approach to traditional interpretations and 
departing from the former “patriotic” schemes of thinking.

To a Polish mediaevalist, knowledge of Early Mediaeval Scandinavia, 
and its cultural expansion seems indispensable in order to understand the 
fundamental political, economic, and ideological changes that took place in 
our part of Europe at the turn of the millennia. This does not just concern 
the similarities, which are more numerous than one might expect, but also 
the unusual richness of available information.

The region of the Northern Atlantic – from the north Norwegian Lofoten, 
to the Faeroe Islands, Iceland, Greenland, and (episodically) Newfoundland – was 
in the early Middle Ages a part of the European civilisation. It was therefore 
to Europe where the inhabitants of these remote islands looked for cultural 
patterns and political patronage. Long lasting experience of mixed farming-
fishing economy and self-ruling system of political organisation deriving 
from northwestern Europe allowed the initial success of the colonisation 
of the new lands. It was, however, the determination to remain Europeans 
at any price, which in the end contributed to the depopulation of the 
Greenland colony. Both the initial success and the later crisis of the insular 
societies therefore had their roots in their mother continent. Conscious 
dependence on contacts with Europe led to the acceptance of Christianity 
with all its ideological and social consequences. Keeping up to European 
standards demanded importing necessary specialists (e.g. priests) and 
produced needs for resources (e.g. iron and timber for boats), which had 
to be met by extensive production of goods suitable for export to European 
markets. In this way, the processes taking place on our continent had their 
distant reflection even in Greenland, and to a large extent determined the 
history of this then the furthest outpost of European civilisation.

The initial chapters introduce the reader to the times of the greatest 
expansion of the Scandinavians, who at the turn of the 1st and 2nd millennia 
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298 SUMMARY

dominated the history of large areas of Europe. Their known activities 
concentrated mainly in the west and in the east of the continent, less well-
known aspects include their southern, i.e. trans-Baltic contacts (Chapter I). 
Even a short sketch of political and cultural connections with Scandinavia 
confirms the importance of knowledge about our northern neighbours 
for understanding the history of areas south of the Baltic. Although the 
written sources discussed suggest the balance of the trans-Baltic contacts, 
the traditional interpretation of the archaeological finds indicated a  one-
sided flow of cultural patterns from the north to the south. Until recently it 
seemed “obvious” that it was Scandinavia that has always been at a higher 
level of development and this is where the new currents must have flown 
from across the Baltic sea. However, the significant influence of the Slavs 
on the cultural development of Scandinavia has been emphasised in recent 
years. It transpires that at the level of contacts between masses of inhabitants 
of the Baltic coasts there can be seen an active overseas penetration of the 
Slavs. Yet, these connections cannot be regarded, as has been done so far, 
only in the archaeological terms of circulation of characteristic objects 
or in the historical context of inter-dynastic connections. These did not 
take place in cultural isolation, but were facilitated by long lasting trans- 
-Baltic contacts, in which expansion of the Slavs played an important, and 
nowadays increasingly emphasised role.

An archaeological-anthropological and historical interpretation of the 
Scandinavian early Middle Ages is proposed in Chapter II which describes 
the economic-political background of the development of Scandinavia at 
the turn of the millennia. Among non-Scandinavian mediaevalists, one 
can see a tendency to view the whole of Scandinavia as a basically uniform 
area where similar social-political phenomena took place in parallel. Such 
a  simplification blurs the clear differences between particular regions, 
creating a  false impression of uniformity. Undoubtedly it is difficult to 
deny the many common traits: language, a system of pre-Christian beliefs 
(materially manifested in funeral ceremonies and by adornments shaped 
like Thor’s hammers), the ethos of the military elite, certain fashions (e.g. the 
so-called “animal style” or the ornamentation of female costume with a pair 
of big oval brooches), or general Scandinavian boatbuilding and navigation 
knowledge, yet they should not conceal the degree of differentiation. This 
is well illustrated by the political history of territorial organisations, which 
emerged in Scandinavia at the end of the 1st and at the beginning of the 
2nd millennia.

In Sweden, Denmark, and Norway for some time one can observe 
a  revaluation of paradigms and reinterpretation of historical evidence. 
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These changes concern not only perception of the Scandinavians’ external 
activity (e.g. their presence in Russia and contacts with the Western Slavs), 
but also of the interial development. A  younger generation of historians 
and archaeologists, freed from the duty of creating “patriotic” visions, has 
offered a  new interpretation of the early history of their countries. Their 
visions are very interesting, yet frequently controversial.

The extensive Chapter III contains an attempt to order the current 
knowledge about the colonization of the successive trans-oceanic enclaves 
(Faeroe Islands, Iceland, Greenland, and Vinland) which at the end of 
the 10th century formed a “bridge” connecting Europe with America. All 
these islands are characterised by similar ecological features and offer good 
conditions for development of a  mixed farming-fishing economy. These 
areas were almost “ready made” for Scandinavian colonisation, meaning 
that this did not involve the hardship of adjusting, making it possible to 
fully take advantage of the experiences gained in the course of centuries of 
agricultural exploitation of the Norwegian Sea coasts. No wonder then that 
it was the inhabitants of northwestern Europe who comprised the majority 
of the colonists and it was their culture that dominated those societies. The 
economic system, which enabled the initial success measured by the rapid 
speed of population of new territories, itself brought about a portent of later 
problems. What proved successful in the warmer climate of Scandinavia 
turned out in the long term to be disastrous to the delicate balance of small 
insular ecosystems.

The gradual westward expansion resulted from various intermingled 
factors which cumulated giving the unusual result of the expansion of the 
range of the European civilisation. Nowadays no one looks any longer for 
a single explanation of this phenomenon, but rather complex theories are 
constructed. These take into account the following: rapid demographic 
growth in Scandinavia; the expansive politics of the creators of the territorial 
states; a  distinct warming of the climate; the introduction of new agro-
technical methods; genetic factors that resulted in a higher mobility of the 
Scandinavians; and improvements in the art of boatbuilding and navigation.

In Chapter IV the circumstances of the colonisation process, in 
which not only Scandinavians took part, are considered. This problem 
is well illustrated by the example of Iceland which is the centre of my 
considerations. The generally accepted national tradition is that of the 
“Norwegian” descent of Icelanders. This is based on Ari Thorgilsson’s 
account. In The Book of Icelanders he clearly stated that “Iceland had first 
been inhabited from Norway in the times of Harald Fairhair”. It was not until 
recently that the presence of other ethnic groups among the first settlers was 
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fully acknowledged. Apart from Iro-Scots largely represented in the written 
sources, we can also find Germans and Sami as well as some vague traces 
of a Slavic presence. Thus, nowadays it seems necessary to quit the deeply 
rooted tradition of an initial ethnic uniformity of the mid-Atlantic colonies, 
which became “Norwegian” only as a result of the processes of unifying the 
culture that took place in the circumstances of the Norwegian monopoly 
on contacts with the islands. Therefore, we should not extrapolate Iceland’s 
mediaeval (and later) cultural uniformity back to the Viking Age when the 
local culture was being shaped by choices made by people who decided 
to settle down in these distant “outposts” of the European civilisation. We 
should not mistake the demographic continuity of a certain population for 
its original ethnic uniformity.

The success of permanent settlements in difficult geographic conditions 
depended on the ability to provide shelter (Chapter V). In the area considered, 
the most popular construction materials in the world, such as clay and high 
quality timber, are absent. The easily available stone did not provide the 
thermal insulation indispensable in the cool climate zone. This problem 
was solved by the utilisation of turf which became the basic construction 
material on all the islands of the Northern Atlantic settled during the Viking 
Age. Turf constructions entirely dominated the insular architecture from 
the very beginning of their settlement.

The great majority of buildings excavated by archaeologists can easily 
be rated among the North Scandinavian building tradition characteristic of 
the whole North Atlantic region. However, at several locations, habitation 
structures were also found that are not at all similar to what could be 
expected in settlements inhabited by the Scandinavians. These are square 
or rectangular sunken huts with floors dug deep into the ground. Poles 
supporting the roof were placed in the corners and along the walls. The 
only permanent feature was a rectangular or horseshoe-shaped stove open 
towards the interior of the house and placed in one of its corners. Lack of 
traces of the entrance below the ground surface is equally typical.

My search for parallels in Scandinavia has not been especially intensive, 
yet it indicated that such atypical living structures were built around the 
turn of the millennia in various geographical regions of northern Europe. 
This does not mean that these features indicate some general phenomenon, 
but their extension from Sweden to Iceland makes it necessary to look for 
explanations that go beyond the local scale. Apart from the similarity of 
the architectural pattern, their chronological coherence is also striking – 
they were apparently all built in the 10th century. They were not primitive 
substitutes for the “real” long houses of the Scandinavian type, but rather 
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elements of a  cultural alternative. They were clearly manifestations of 
a different architectural taste and a different tradition of organising private 
living space. Their mutual similarity indicates that they did not emerge as 
a  randomly picked-up idea for a  temporary shelter, but rather that they 
derived from a uniform architectural model.

They also represent everywhere the initial stage of settling of particular 
locations. Therefore, they must have “arrived” there with the first settlers. 
Comparison of the Slavic sunken huts with examples gathered in Scandinavia 
and Iceland supports the intuitive hypothesis that we are dealing with the 
same architectural tradition. Thus, it seems necessary to accept as a fact that 
the builders of the Viking semi-sunken houses discovered in Scandinavia 
and Iceland, even if they had not been the Slavs, must have been imbued 
enough with the Slavic culture to consider living in sunken huts natural.

The next two chapters, presenting the parallel history of two opposite 
insular regions of the Atlantic Ocean, i.e. the Norwegian Lofoten archipelago 
and Greenland, illustrate the difficulties resulting from the varied quality of 
the sources. For northern Norway we have very little historical information 
(in comparison with the rest of Scandinavia), yet in the case of Greenland 
we have only snatches of information needed to reconstruct the short 
history of that colony.

Each researcher of the history of the northwestern coast of the Scandinavian 
Peninsula faces the problem of the rather modest sources referring to the 
beginning of the 2nd millennium, i.e. the end of the Viking Age and the time 
of stabilizing state organisations in Scandinavia (Chapter VI). The written 
sources, though very attractive as pieces of literature, evoke justified doubts as 
to the reliability of their contents. They are mainly 13th century records of 
oral tradition, which served as legitimisation of structures of political power 
and dominance of the leading kin groups. At the same time, archaeology 
does not furnish much data that could be used to construct hypotheses 
explaining socio-economic processes. Waiting for numerous and precisely 
dated (!) archaeological finds, which would help to understand this period, 
and accepting the fact that there is little chance to come across some new 
written sources, we have to restrict ourselves to construction of “speculative” 
re-constructions of the process which resulted in the breakdown of north 
Norwegian chiefdoms and subjugation of the northern coast to the political, 
economic and religious control of the royal power.

The most important of these transformations were the following: 
(1) destabilization of the local political order and gradual emergence of 
a new power structure; (2) change of the system of control over production 
surplus; (3) undermining by Christianity the pagan ideology that legitimised 
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the structure of chiefdoms; (4) reconstruction of social-economic relations 
by precisely defining the ownership of land, which became the main tool 
for establishing the social hierarchy; (5) in contacts with the Sami, mutually 
profitable economic co-operation and cultural tolerance was replaced by 
institutionalised “administrative” approach and ideological aggression.

For the west outskirts of the North Atlantic it is not possible to conduct 
an analysis of the socio-political and economic situation in such detail 
as was possible in the previous chapter. Therefore they cannot be two 
histories equal as to the detail of reconstruction and the importance of 
the conclusions reached. They are two parallel, yet only barely comparable 
histories. The written sources supported by results of excavations offer 
quite a  rich picture of the colonisation period, but there are much fewer 
data to follow the subsequent development of the situation. Therefore there 
still remain to be solved important questions of the social structure and 
ideological foundations of the societies that in the Middle Ages inhabited 
the shores of Greenland (Chapter VII).

The main part of the book ends with Chapter VIII which is devoted 
to considerations of the reasons for the depopulation of the Greenlandic 
outpost of the European civilisation. The crisis, difficult to understand when 
remembering the initial success, which was the organisation of a stable socio-
economic system, cannot be explained by referring to individual external 
reasons, such as cooling of the climate or the selfish policy of Norwegian 
kings. Therefore it is necessary to create a complex model in which a crucial 
role is supposed to be attributed to subjective cultural factors.

Although the sagas let us look into the organisational structure of the 
European colonizers of Greenland, they offer very little information about 
the native people. This silence of the written sources meaningfully reflects 
the Scandinavians’ indifference to the cultural variety of the inhabitants 
of North America. European Greenlanders did not exhibit adaptive 
flexibility, and potentially available alternative solutions worked out by the 
Inuits were not adapted and developed in order to make physical survival 
possible in the worsening conditions. Thus, the only adaptive alternative 
available was rejected as a  result of a  consciously made cultural choice. 
Anthropological research clearly indicates that individual people can 
change their ethnic affiliation, as a result of which an ethnic group can die 
out although its members do not die. In the case of the Greenland colony 
it was the contrary – the ethnic group survived on other islands, whereas its 
Greenlandic members died out.

Maybe this problem should be looked upon from an entirely different 
point of view? Perhaps the conviction about the factual dying out of the 
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Greenland colony is only a  myth, attractive because mysterious. Maybe 
the first Europeans who conquered bridgeheads on the west shore of the 
Atlantic simply gradually deserted their poorer farms and “returned” to 
Iceland, as Dorset Paleo-Eskimos before them had done, when they left 
Greenland and moved to the east coast of Canada? Perhaps the territorial 
expansion of the Thule Inuits and the retreat of the Greenlandic farmers 
should be considered in terms of culturally differentiated response to 
changing conditions of the natural environment? This way we lose the 
attractive juxtaposition of ‚success’ and “failure”, shifting considerations 
onto the different culture-dependent adaptation strategies.

spis ilustracji
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Fotografie na wklejce

  1. Widoczne na powierzchni zarysy „hangaru” na łódź długości ponad 
30 m z wyspy Vestvagoy na Lofotach (fot. P. Urbańczyk)

  2. Letnie pastwiska w dolinie Saksundalur na Wyspach Owczych (fot. P. U.)
  3. Fundament wczesnośredniowiecznego „długiego domu” w Sveigakot 

otoczony kamienistą pustynią (fot. P. U.)
  4. Autor w czasie wykopalisk w Thingvellir. W tle „skała prawa” ozna-

czona masztem (fot. O. Vésteinsson)
  5. Wodospad Gođafoss (fot. P. U.)
  6. Ruiny średniowieczne nad rzeką Kráká. W  głębi widoczna linia 

wciąż postępującej erozji pokrywy glebowej (fot. P. U.)
  7. Rekonstrukcja zabudowań wikińskich w  L’Anse aux Meadows na 

Nowej Fundlandii (fot. P. U.)
  8. Zarys fundamentów „długiego domu” z Hofstađir w dolinie Laxárdalur 

(fot. P. U.)
  9. Budynek darniowy z XIX w. w Grenjađarstađur (fot. P. U.)
10. Ściana z bloków lekkiej lawy – Grenjađarstađur (fot. P. U.)
11. Wyciągnięte z wody drewno dryftowe – Tjörnes, północna Islandia 

(fot. P. U.)
12. Wnętrze zrekonstruowanego domu w L’Anse aux Meadows (fot. P. U.)
13. Zabytkowy kompleks mieszkalno-produkcyjny koło Selfoss – połu-

dniowa Islandia (fot. P. U.)
14. Ściany z widocznymi płatami strengur (fot. P. U.)
15. Ozdobna fasada darniowa XIX-wiecznego kościółka w  Vidimýri – 

północna Islandia (fot. P. U.)
16. Podłoże dachu darniowego z gałęzi brzozowych – Grenjađarstađur 

(fot. P. U.)
17. Na pierwszym planie płaty uformowanej darni przygotowane do bu-

dowy – Asgeirstađir, północna Islandia (fot. P. U.)
18. Wzór jodełkowy widoczny na wewnętrznej ścianie – Asgeirstađir 

(fot. P. U.)
19. Wzór jodełkowy na ścianie budynku z  X w. odkrytej w  Hófstađir 

(fot. P. U.)
20. Dach pokryty pasami darni – Asgeirstađir (fot. P. U.)
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21. Bele darni na pokrycie dachu – Asgeirstađir (fot. P. U.)
22. Krokwie dachowe wsparte bezpośrednio na ścianie darniowej – 

Asgeirstađir (fot. P. U.)
23. Sochowa konstrukcja nośna dachu – Asgeirstađir (fot. P. U.)
24. Dach krokwiowy wsparty na belkach przyściennych – Asgeirstađir 

(fot. P. U.)
25. Trójtraktowy podział zrekonstruowanego budynku w Stong – dolina 

Þjórsárdalur, południowa Islandia (fot. P. U.)
26. Ściana wewnętrzna licowana kamieniami – Selfoss (fot. P. U.)
27. Rekonstrukcja średniowiecznego domu ze Stong (fot. P. U.)
28. Półziemianka odkryta w Hunstad – północna Norwegia (fot. P. U.)
29. Półziemianka odsłonięta w Hófstađir (fot. P. U.)
30. Półziemianka ze Sveigakot (fot. R. Żukowski)
31. Obiekt „amebowaty” w Syeigakot (fot. i rys. R. Żukowski)

Ryciny w tekście

1. Drzeworyt z dzieła Olausa Magnusa z katedrą biskupią w Hólar 
2. Drzeworyt Olausa Magnusa przedstawiający stosy suszonych is-

landzkich ryb, czekających na załadunek
3. Owce pasące się na darniowych dachach, drzeworyt Olausa Magnusa 
4. Drzeworyt Olausa Magnusa ukazuje zagrożenie ze strony zamiesz-

kujących Grenlandię wojowniczych tubylców 
5. Niebezpieczeństwa żeglugi na Grenlandię, drzeworyt Olausa Magnusa 
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Johnsen O. A. 67, 87, 91 
Jon, abp Nidaros 105
Jones Sian 115–116
Jónsson Finnur 157
Jónsson Jon 148, 158
Jørgensen Lars 29–30

K
Kaliff Anders 13
Kanut II Święty, król Danii 54–55
Kanut Wielki, król Danii i Anglii 

20, 48–52, 57
Kara Michał 16
Karle, wódz z Langøya 171, 173
Karlsefni zob. Thorfinn K. 
Keller Christian 38, 63, 99, 103, 

107, 248
Kipp R. S. 175, 182–183, 188, 197, 

205
Klemens II (Suidger z Morsleben), 

papież 53
Knudssen Martin, bp Gardar 105
Kobyliński Zbigniew 154, 162
Koch Palle 97, 139
Koht Halvdan 169–170, 185, 195
Kolbeinn 268
Kolumb Krzysztof (Cristoforo 

Colombo) 106
Konrad II, cesarz rzym.-niem. 50

Kristjánsson Jónas 109, 211–212, 221
Krogh Knud J. 139–141
Kveldulf, dziadek Egila 240

L
Labuda Gerard 7, 20, 70, 237
Lamm Jan Peder 23
Lárusson Björn 74, 86
Lárusson Magnús Már 86
Leciejewicz Lech 9, 14, 16, 25
Leif Eiriksson Szczęściarz 99, 109, 

111, 126–127, 151, 213–219, 
222, 225–226, 231–232, 236

Leifsson Gunnlaugr 220
Lindkvist Thomas 28, 34, 36
Lindqvist Sune 55
Lönnroth Lars 28
Lübke Christian 17
Lucas Gavin 135, 157
Luchtanas Aleksius 15 
Lunden Kåre 92, 170
Lynnerup Niels 95, 98, 108, 257, 

262

Ł
Łosiński Władysław 14–15, 25

M
Magnus Dobry, współkról 

Norwegii, król Danii 20, 51–
–53, 68

Magnus II, współkról Norwegii 54
Magnus III Berrføt (Bosonogi), 

król Norwegii 55–56, 198
Magnus Prawodawca, król 

Norwegii 89
Magnus V Erlingsson, król 

Norwegii 89
Magnus VII Eriksson, król 

Norwegii 94, 252
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312 INDEKS OSOB OWY

Magnusson Magnus 109, 148
Magnússon Þór 148, 155, 158
Mahler Ditlev L. D. 67–69
Małgorzata, księżniczka szwedzka, 

żona Magnusa III, potem duń-
skiego Nielsa 56

Mann Michael 169, 174, 184, 193–
–194

Marcin IV (Simon de Brion), pa-
pież 102 

Mayewski Paul A. 248, 250
McGovern Thomas H. 74–75, 77, 

97–100, 103, 106, 140, 248– 
–249, 259, 266, 272

McGuire Randall H. 133
Meldgaard Jørgen 97–98, 102, 105–

–106, 245, 258–259
Merowingowie, dynastia 223
Mieszko I, książę polski 16–18, 44
Mieszko II, król Polski 20
Mikołaj V (Tommaso Parentucelli), 

papież 105
Mikołaj, bp Gardar 102
Miloševič Gordana 162
Mortensen Mona 160
Mścisław, książę obodrycki 17
Mściwój, książę obodrycki 17, 43
Munch Gerd Stamsø 135
Myhre Bjørn 200, 202

N
Nalepa Jerzy 8
Näsman Ulf 134
Nedkvitne Arnved 92, 189
Niels, król Danii 56
Nielsen Alf Ragnar 201
Niemi Einar 135
Nilsson A. 137, 142–143, 148
Njáll Þorgeirsson 146, 237, 241–

–242

Nordahl Elie 55
Nordqvist J. 102, 105–106
Nørgård-Jørgensen Anne 30 
Nörlund Paul 97
Norr Svante 35, 40

O
Oddsson Gísli, bp Skálholt 107
Odner Knut 117, 204
Ogilvie Astrid E. J. 74, 77, 248–249, 

266, 272
Olaf, bp Gardar 102
Olaf I, król Danii 55
Olaf I Tryggvason, król Norwegii 

18–19, 23, 46–47, 80–81, 99, 
146, 169–170, 191, 194, 209, 
222, 225–226, 232

Olaf II Haraldsson św., król 
Norwegii 31, 48–51, 88, 169–
–173, 178, 184, 186, 191, 194, 
198, 204, 215

Olaf III Magnusson zw. Łagodnym, 
król Norwegii 54–55

Olaf Kyrre 260
Olaf Thordarson 18
Ólafsson Guđmundur 140, 155– 

–156, 158
Ólafsson Haraldur 32, 61, 63, 69, 127
Ólafsson Þorsteinn 108
Ólason Vésteinn 78–79, 85, 90–91, 

237, 239, 242
Olaus Magnus 83, 93, 143–145, 

233–234, 245, 251
Olof Skötkonung, król Szwecji 17, 

23, 45–49
Olof, „król” szwedzki 39
Olof, władca Uppsali (brat Eryka 

Zwycięskiego) 44
Olsen Olaf 157
Orderyk Vitalis 20
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313INDEKS OSOB OWY

Othere, wódz 204
Otton II, cesarz rzym.-niem. 43–44
Otton III, cesarz rzym.-niem. 17
Ottonowie, dynastia 17

P
Pálsson Herman 109, 126
Parczewski Michał 162
Parsons Talcott 179, 182
Paschalis II (mnich Rainer), papież 

55
Pedersen P. O. 100, 257
Perdikaris Sophia 87
Perry D. W. 138
Piastowie, dynastia 16, 223
Pinning Didrik 105
Poleska Paulina 162 
Þórhallsson Magnús 209
Potthorst Hans 105
Przemyślidzi, dynastia 223
Pyteasz z Marsylii 72

R
Rafn Carl Christian 65
Rafnsson Sveinbjörn 63, 75, 84, 125
Ragnhilda, księżniczka duńska, żona 

Haralda Pięknowłosego 41
Raud z Godøy 177, 191
Reinbern, bp Kołobrzegu 19
Remen Geir 201
Renfrew Colin 176–177, 182, 188
Rey L. 105
Ringstedt N. 186
Rodbert bp 19
Roesdahl Else 135
Rosik Stanisław 19, 23
Roslund Mats 8, 21, 24, 27, 49, 129, 

154
Roussell Aage 102, 137, 139, 142, 259
Runólfsson Sveinn 87

S
Sakso Grammatyk 40, 231
Samson Ross 32–33
Sander Birgitta 154
Sandnes Jørn 201
Sangstad L. F. 63, 74
Sawyer Peter 175, 185, 187, 192, 

200
Schanche Audhild 179, 192, 196, 

200–201, 204, 207–208
Schia Eril 45
Schiffer Michael B. 133
Schirmer H. M. 136
Schjelderup H. 153
Schledermann Peter 259–260
Schortman E. M. 175, 182–183, 

188, 197, 205
Schreiner J. 200
Scott G. Richard 100, 257
Seaver Kristin A. 259
Shanks Michael 190
Shennan S. J. 130
Sigmundur Brestisson 68
Sigrid 232, 235 
Sigrida, księżniczka obodrycka, 

żona Swena II Estridsena 20, 
53 

Sigríđr Björnsdóttir 108
Sigurd I Magnusson Krzyżowiec, 

król Norwegii 101
Sigurd Toreson, wódz Hinnøya 

171, 194
Sigurd z Lade, jarl 42
Sigurđsson Gísli 84
Sigvald, jarl Wolina 18
Simonsen Povl 207
Simpson Ian A. 157–158
Sjøvold Thorleif 204 
Skjoldungowie, dynastia 40–41, 61
Skoczylas Janusz 14
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Skule Bárdsson, jarl 237
Słupecki Leszek 7, 14, 18, 22, 43, 

80, 157
Small A. 65
Smith Kevin 157
Snæsdóttir Mjöll 154, 156, 158
Snøbjorn Galti 96, 212–213
Snorri Sturluson 18, 90, 237–238
Söderberg Sven 109
Sørensen Birgitte 160
Spencer C. S. 167
Steinsland L. G. 192, 194
Stenkil, władca Szwecji 53
Stenvik Lars F. 204
Sternberger Mårten 97
Stoklund Bjarne 137–138
Storli Inger 180, 185, 205, 207
Strömberg Martha 163
Sturla Þórđarsson 69, 71, 81, 84, 96, 

113, 212
Sturlungowie, ród 237
Styrbjörn, pretendent do tro-

nu szwedzkiego, syn Olofa z 
Uppsali 18, 44

Sutherland Patricia D. 244, 259
Sveinbjarnardóttir Guđrun 25, 74–

–76, 87, 129, 248
Sverker, władca Östergötlandii 54–

–55
Sverre Sigurdsson, król Norwegii 

88, 105, 196
Swen II Estridsen, król Danii 20, 

54, 108
Swen II Ulfsson, król Danii 50, 52–

–53
Swen Ofiarnik, król Szwecji 55
Swen Widłobrody, król Danii 17– 

–18, 20, 23, 43, 45–48
Swen, jarl Trøndelag 47–48

Ś
Świętosława-Gunhilda, księż-

niczka polska, żona Eryka 
Zwycięskiego 16–17, 19–20, 
44, 46–48 

T
Tacyt, cesarz rzym. 72
Tegengren H. 101
Telnov N. P. 162
Tesch Sten 154, 160
Thjodhild (właśc. Þjóđhildr), żona 

Eryka Rudego 99, 140, 230– 
–232, 235

Þorarinsson Sigurđur 74, 77
Thorbjörn Vífilsson, ojciec Gudrid 

222, 224, 226–228, 230, 235–
–236

Thorfinn (właśc. Þorfinnr) 
Karlsefni 109–110, 213–214, 
220, 224–225, 228, 230, 233, 
235 

Thorgeir, kapłan pogański 80–81
Thorgeir z Ask 35
Thorgest 96
Thorhall Łowca 232, 236
Þórhallsson Magnús 209
Thorir 214
Thorkel z Herjolfsness 227
Thorkell Gellison 96
Þorláksson Helgi 75, 79–80, 88
Thorolf Kveldulfsson 29, 239–241
Thorstein Czarny 219
Þorsteinn Egilsson 240
Thorstein Eiriksson (właśc. 

Þorsteinn Eiriksson) syn Eryka 
Rudego 109, 215–217, 219, 
224, 226, 228, 230, 232, 236

Þorsteinn Ólafsson 108
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315INDEKS OSOB OWY

Thorvald Eiriksson (właśc. 
Þorvaldr Eiriksson) syn Eryka 
Rudego 109, 215–216, 220, 235

Thunmark-Nylen Lena 193 
Thyra, żona Gorma Starego 40, 231
Tilley Christopher 176, 190
Tora, żona Swena Estridena, kró-

la Danii 54
Tore Hjort, wódz 191
Tore Hund (Pies), wódz 50, 171– 

–173, 198, 204
Tore Sel z Ayaldsnes 170, 172
Tove, księżniczka obodrycka, żona 

Haralda Sinozębego 17, 43
Tyra, siostra Swena Widłobrodego 

18
Tyrkir 126–127, 151, 219

U
Ulf, jarl duński 49, 51–52
Ulfingowie, dynastia 52
Unni abp 41
Urbańczyk Przemysław 9, 13, 22, 

24, 30–31, 33, 35, 45–46, 65, 
70, 81, 92, 95, 115, 132, 141, 
149–150, 152–153, 157, 165, 
167, 182, 191, 202–203, 208, 
219, 229, 237, 261

V
Vaz João 106
Vebæk Christen L. 97
Vésteinsson Orrie 73, 75, 77–78, 

82, 85, 124, 157, 165, 220, 229, 
256

Vidkunn Jonson 198
Vifil, dziadek Gudrid 151, 223– 

–224, 230
Vilhjálmsson Vilhjálmur Örn 147–

–148
Vollan O. 91

W
Wachowski Krzysztof 162
Waldemar I, król Danii 51
Wallace Birgitta L. 110
Wallerstein Immanuel 176
Weber Max 115
Wietrzichowski Frank 14
Wilson David M. 179, 181, 183
Wirski A. 19, 53
Włodzimierz Wielki, książę ruski 

49–50
Wolfram Herwig 150
Wolfod John 95

Y
Ynglingowie, dynastia 35, 39, 41, 

46, 48, 53

Z
Zachrisson Inger 205–206
Zoe, cesarzowa Bizancjum 51
Zoll-Adamikowa Helena 16
Zvizdeckij B. A. 162

Ż
Żak Jan 16
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Fot. 1. Widoczne na powierzchni zarysy „hangaru” na łódź długości ponad 30 m 
z wyspy Vestvagoy na Lofotach (fot. P. Urbańczyk)

Fot. 2. Letnie pastwiska w dolinie Saksundalur na Wyspach Owczych (fot. P. U.)
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Fot. 3. Fundament wczesnośredniowiecznego „długiego domu” w  Sveigakot 
otoczony kamienistą pustynią (fot. P. U.)

Fot. 4. Autor w czasie wykopalisk w Thingvellir. W tle „skała prawa” oznaczo-
na masztem (fot. O. Vésteinsson)
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Fot. 5. Wodospad Gođafoss (fot. P. U.)

Fot. 6. Ruiny średniowieczne nad rzeką Kráká. W głębi widoczna linia wciąż 
postępującej erozji pokrywy glebowej (fot. P. U.)
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Fot. 7. Rekonstrukcja zabudowań wikińskich w L’Anse aux Meadows na Nowej 
Fundlandii (fot. P. U.)

Fot. 8. Zarys fundamentów „długiego domu” z Hofstađir w dolinie Laxárdalur 
(fot. P. U.)
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Fot. 9. Budynek darniowy z XIX w. w Grenjađarstađur (fot. P. U.)

Fot. 10. Ściana z bloków lekkiej lawy – Grenjađarstađur (fot. P. U.)
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Fot. 11. Wyciągnięte z  wody drewno dryftowe – Tjörnes, 
północna Islandia (fot. P. U.)
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Fot. 12. Wnętrze zrekonstruowanego domu w  L’Anse aux 
Meadows (fot. P. U.)
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Fot. 13. Zabytkowy kompleks mieszkalno-produkcyjny koło Selfoss – połu-
dniowa Islandia (fot. P. U.)

Fot. 14. Ściany z widocznymi płatami strengur (fot. P. U.)

© C
op

yri
gh

t b
y W

yd
aw

nic
tw

o N
au

ko
we U

niw
ers

yte
tu 

Miko
łaj

a K
op

ern
ika



Fot. 15. Ozdobna fasada darniowa XIX-wiecznego kościółka w Vidimýri – pół-
nocna Islandia (fot. P. U.)

Fot. 16. Podłoże dachu darniowego z  gałęzi brzozowych – 
Grenjađarstađur (fot. P. U.)
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Fot. 17. Na pierwszym planie płaty uformowanej darni przygotowane do budo-
wy – Asgeirstađir, północna Islandia (fot. P. U.)

Fot. 18. Wzór jodełkowy widoczny na wewnętrznej ścianie – 
Asgeirstađir (fot. P. U.)
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Fot. 19. Wzór jodełkowy na ścianie budynku z  X w. odkrytej w  Hófstađir  
(fot. P. U.)

Fot. 20. Dach pokryty pasami darni – Asgeirstađir (fot. P. U.)
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Fot. 21. Bele darni na pokrycie dachu – Asgeirstađir (fot. P. U.)

Fot. 22. Krokwie dachowe wsparte bezpośrednio na ścianie darniowej – 
Asgeirstađir (fot. P. U.)
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Fot. 23. Sochowa konstrukcja nośna dachu – Asgeirstađir 
(fot. P. U.)
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Fot. 24. Dach krokwiowy wsparty na belkach przyścien-
nych – Asgeirstađir (fot. P. U.)
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Fot. 25. Trójtraktowy podział zrekonstruowanego budynku 
w Stong – dolina Þjórsárdalur, południowa Islandia 
(fot. P. U.)
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Fot. 26. Ściana wewnętrzna licowana kamieniami – Selfoss 
(fot. P. U.)
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Fot. 27. Rekonstrukcja średniowiecznego domu ze Stong (fot. P. U.)

Fot. 28. Półziemianka odkryta w Hunstad – północna Norwegia (fot. P. U.)
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Fot. 29. Półziemianka odsłonięta w Hófstađir (fot. P. U.)

Fot. 30. Półziemianka ze Sveigakot (fot. R. Żukowski)
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Fot. 31. Obiekt „amebowaty” w Syeigakot (fot. i rys. R. Żukowski)
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