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SKANDYNAWSKIE MIGRACJE W EPOCE WIKINGÓW

Problemy wewnĊtrzne spoáeczeĔstw skandynawskich oraz szybka rozbudowa sieci handlu interregionalnego są
widziane jako Ĩródáa najpierw grabieĪczych najazdów wikingów, od koĔca VIII wieku, a potem, od poáowy IX
do poáowy XI wieku, migracji mających na celu kolonizacjĊ wysp atlantyckich, wysp brytyjskich oraz czĊĞci
obszarów Europy wschodniej. Skandynawskie migracje tego okresu uznawane są za ostatni etap migracji
germaĔskich mający swój początek w V wieku w epoce wĊdrówek ludów.
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Epoka wikingów to nazwa wprowadzona do historiograﬁi w celu zaznaczenia faktu, Īe
w ciągu trzech stuleci – od poáowy VIII do poáowy XI wieku, Skandynawowie, nazywani
wikingami (vikingr), pojawiali siĊ w róĪnych miejscach w Europie, a nawet poza nią, w roli
brutalnych grabieĪców (Sawyer 1982). Najazdy wikiĔskie, tak niesáychanie drĊczące, miaáy
zwykle typowy przebieg: przybycie grup wojowników statkami, atak na osadĊ, klasztor
czy miasto, grabieĪ i powrót ze zdobyczami do ojczyzny. Najazdy w celu plądrowania
stanowiáy zjawisko podstawowe, ale nie jedyne, bo obok grabieĪy pojawiáa siĊ kolonizacja
najeĪdĪanych terenów, w niektórych przypadkach caákowicie zmieniająca ich etniczny charakter. Innym waĪnym zjawiskiem związanym z wikiĔskimi przemieszczeniami byá handel,
który prowadzony na duĪą skalĊ – odgrywaá waĪną rolĊ w ogólnej wymianie towarowej.
Wokóá wikingów i ich dziaáalnoĞci narosáy warstwy nieporozumieĔ, legend, a nawet
mitów. Ich popularnoĞü w szeroko pojĊtej kulturze popularnej, w poáączeniu z niedostatkiem specjalistycznych studiów i efektywnych syntez, spowodowaáo, Īe znaczenie tej
epoki w historii Europy nie jest wystarczająco jasno rozumiane. Masowe przemieszczenia
wikiĔskich Normanów naleĪą do przykáadów dobrze udokumentowanej w wielu Ĩródáach
migracji grup ludzkich. Fizyczną obecnoĞü Skandynawów na obcych terenach, dziĊki
bogactwu Ĩródáowemu (tak pisanemu, jak archeologicznemu), trzeba uznaü za caákowicie
pewną. TĊ pewnoĞü naleĪy podkreĞliü wobec poddawania w wątpliwoĞü wartoĞci interpretacji zmian kulturowych przy zastosowaniu teorii migracji (Anthony 1990; Burmeister
200; Härke 1998). CzĊste niegdyĞ negowanie obecnoĞci Normanów poza Skandynawią,
szczególnie w Europie Wschodniej, nie wynikaáo z braku dokumentacji Ĩródáowej, ale
z pozanaukowej niechĊci, lub nierzadko z nią związaną niedostateczną wiedzą o kulturze
i historii ludzi Póánocy.
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Ekspansja wikiĔska nie powinna byü postrzegana jako nagáa eksplozja agresji wywoáanej przez nieznane moce. W kontekĞcie historycznym powinno siĊ ją widzieü jako ostatni
etap ruchów migracyjnych Germanów w Europie po zakoĔczeniu epoki wĊdrówek ludów
(IV–VI w.). W tym tak waĪnym dla Europy okresie, Skandynawowie brali czynny udziaá
w walkach o przestrzeĔ i bogactwo. Niektóre z ich grup zostawaáy na atrakcyjnym poáudniu, tylko sporadycznie podtrzymując kontakt z ojczyzną (najbardziej znany przypadek
to Herulowie), inne grupy powracaáy w rodzinne strony, wprowadzając konﬂikty i zmiany.
Oprócz zdobyczy, powracający przynosili ze sobą wiele doĞwiadczeĔ, które przekazywali
nastĊpnym pokoleniom. Jedno z nich potwierdzaáo starą wiedzĊ, Īe emigracja byáa efektywnym sposobem rozwiązywania problemów wewnĊtrznych. Nauka ta zostaáa szybko
wykorzystana: na skutek tarü w obrĊbie elit, grupy ludzi ze Ğrodkowej Szwecji i wyspy
Gotlandii przeniosáy siĊ w poáowie VII wieku na poáudniowy brzeg Baátyku, gdzie na
okres dwóch stuleci skolonizowaáy tereny obecnej àotwy, wchodząc w bliskie związki
z miejscową ludnoĞcią (Nerman 1958).
Na ponowne wzmoĪenie migracji Skandynawów miaáo wpáyw wáączenie basenu Morza Baátyckiego do strefy handlu Fryzów, gáównych aktorów wymiany handlowej w tej
czĊĞci Europy. Jednym z waĪnych czynników, które zdynamizowaáy SkandynawiĊ, byáo
zakáadanie emporiów, bĊdących miejscami wymiany, magazynowania towarów oraz dziaáalnoĞci rzemieĞlniczej najpierw w Danii (Ribe na Jutlandii), a potem w Szwecji (Birka).
W pierwszej poáowie VIII wieku DuĔczycy rozpoczynają osadzanie siĊ na sáowiaĔskich
terenach obecnej Meklemburgii i Przedniego Pomorza, gdzie ich emporia (Gross Strömkendorf/Reric, Rostock Dierkow, Ralsviek, Menzlin) funkcjonują w lokalnym i ogólnobaátyckim kontekĞcie (Jöns 2009). W tym samym czasie Szwedzi intensyﬁkowali swoją
aktywnoĞü na póánocy Europy Wschodniej, zakáadając swój staáy punkt w Starej àadodze –
najpierw stacjĊ, a wkrótce emporium (Duczko 2006: 58–68). JednoczeĞnie Szwedzi razem z Gotlandczykami wchodzą na tereny Prusów w okolicach obecnego Elbląga, gdzie
po pewnym czasie nad jeziorem DruĪno powstaje emporium Truso (JagodziĔski 2010).
Podobne miejsce zostaje stworzone przez DuĔczyków na Sambii w miejscowoĞci Kaup-Wiskiauten, bĊdąc Ğwiadectwem zainteresowania duĔskich elit poáudniowym wybrzeĪem
Baátyku jako drogą do Europy Wschodniej (von zur Mühlen 1975).
Intensywne kontakty handlowe dawaáy mieszkaĔcom Skandynawii wiedzĊ o bogactwach sąsiadów, co okazaáo siĊ istotne w kryzysowej sytuacji, w jakim znajdowaáy siĊ
spoáecznoĞci póánocne. Natura tego kryzysu jest stale dyskutowana, ale takie elementy
jak zmiany demograﬁczne – wzrost ludnoĞci – oraz nieelastycznoĞü istniejących struktur,
z primogeniturą jako gáówną zasadą dziedziczenia, powinny byü uznane za najwaĪniejsze.
To wáaĞnie one doprowadziáy do powstania sytuacji, w której czĊĞü ludnoĞci zaczĊáa rozwaĪaü najazdy na bogatą EuropĊ. Dotyczyáo to przede wszystkim generacji máodych mĊĪczyzn, które nie byáy absorbowane przez istniejące struktury i szukaáy wyjĞcia z tej sytuacji
przez zajmowanie siĊ áupiestwem zagranicą w nadziei zdobycia bogactw, które umoĪliwiáyby im znalezienie miejsca w swoich spoáeczeĔstwach. JeĪeli wstĊpne napady áupieskie
byáy organizowane dla zdobyczy, które zabierano do Skandynawii, to wczeĞnie zaczĊto
uznawaü, Īe pozostawanie w niektórych áupionych krajach byáo bardziej atrakcyjną opcją.
W ciągu IX wieku zwiĊksza siĊ liczba najazdów, ale takĪe regularnych ekspedycji koloni36
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zacyjnych, doprowadzających do zajmowania wielu terenów leĪących czasami daleko od
ojczyzny. Z jednym wyjątkiem Skandynawowie nie kolonizowali krajów kontynentalnej
Europy Zachodniej, zajmując wyspy Atlantyckie (the Northern Isles: Orkady, Szetlandy,
oraz dalej Wyspy Owcze oraz IslandiĊ), poáudniową GrenlandiĊ, czasowo osiadając nawet
na wybrzeĪach Ameryki (Labrador, Nowa Fundlandia), jednoczeĞnie kolonizując wybrane
czĊĞci Europy Wschodniej, gdzie dochodzi do znaczącej migracji licznych grup skandynawskich, gáównie szwedzkich, zachowujących swoją toĪsamoĞü do początków XI wieku
(Jones 1968, Loyon 1994, Page 1995, Byock 2001, Duczko 2006).
Klasyczna epoka wikingów rozpoczyna siĊ w koĔcu VIII wieku (Graham-Campbell
1989: 26), kiedy maáe grupy Norwegów zaczynają atakowaü i plądrowaü klasztory brytyjskie i iryjskie, odkrywając przy okazji wyspy na Atlantyku, które rozpoczynają zasiedlaü
w nastĊpnym stuleciu. Ze swej strony DuĔczycy podejmują najazdy na królestwo Franków,
systematycznie grabiąc emporia handlowe na wybrzeĪach, a takĪe wpáywając rzekami w gáąb
lądu, atakując róĪne oĞrodki, tak Ğwieckie, jak koĞcielne. Z czasem, z powodu wzrastającej efektywnoĞci obrony, nastĊpuje zmiana kierunku ataków i DuĔczycy koncentrują siĊ na
masowych napadach na AngliĊ. Wczesne operacje wikiĔskie byáy przeprowadzane przez
maáą liczbĊ najeĨdĨców, ale ich spektakularne sukcesy spowodowaáy angaĪowanie siĊ coraz
wiĊkszej liczby máodych mĊĪczyzn rozumiejących, jak duĪo mają do zyskania poza ojczyzną. Podstawowym motorem ich dziaáalnoĞci byáa grabieĪ, którą powinno siĊ deﬁniowaü
jako formĊ dziaáalnoĞci gospodarczej (Duczko 2009). Nabyte siáą towary zatrzymywano dla
wáasnego uĪytku, rozdawano w ramach waĪnego spoáecznie rytualnego systemu daru albo
sprzedawano jako towar. GrabieĪ dostarczaáa silnie rozwijającemu siĊ handlowi (który dla
wielu grup staá siĊ podstawowym zajĊciem) duĪej iloĞci róĪnorodnych towarów, w tym najbardziej cenionego – niewolników. Jest to dobrze widoczne w Europie Wschodniej, gdzie
Szwedzi tworzyli organizacje polityczne, nakáadające na ludnoĞü miejscową trybuty dostarczane w formie róĪnego rodzaju towarów sprzedawanych przez siatkĊ handlowych kontaktów z bagdadzkim kalifatem i Bizancjum. Wyjątkowy sukces tej dziaáalnoĞci na Wschodzie
spowodowaá fale migracji Szwedów na tereny tej czĊĞci kontynentu (Duczko 2004).
Najazdy Skandynawów przestaáy mieü ograniczony charakter z chwilą, kiedy zaczĊli
braü w nich udziaá królowie i wodzowie. ZaczĊáy siĊ wtedy tworzyü caáe armie uĪywane
nie tylko w celach rabunkowych, ale i dla zdobywania ziem do kolonizacji.
Osadzanie siĊ wikingów na staáe doprowadziáo do powstawania spoáecznoĞci skandynawskich wĞród obcego substratu etnicznego. Na Zachodzie obcoĞü ta nie byáa szczególnie
silna, poniewaĪ wiĊkszoĞü populacji byáa germaĔska, jĊzykowo i czĊĞciowo kulturowo bliska najeĨdĨcom. Wyjątek stanowiáa ludnoĞü celtycka w Ğwiecie wyspiarskim. Na Wschodzie sytuacja byáa zupeánie inna, tu germaĔscy Skandynawowie wchodzili w mozaikĊ kultur i jĊzyków, osiadając przede wszystkim wĞród licznej ludnoĞci ugroﬁĔskiej, dopiero
póĨniej sáowiaĔskiej, a nawet wĞród populacji mówiących jĊzykami baátyckimi, tureckimi,
iraĔskimi, arabskimi i greckimi. Zasadniczą róĪnicą miĊdzy czĊĞciami kontynentu byáa
na Zachodzie obecnoĞü królestw z jedną religią, chrzeĞcijaĔstwem, i Wschodem, gdzie
dominowaáy plemienne organizacje z religiami przyrody, a wielkie religie jak islam, judaizm i chrzeĞcijaĔstwo, byáy religiami mniejszoĞci, w jednym tylko wypadku, chazarskim,
odgrywającym znaczną rolĊ polityczną.
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Pomimo iĪ najazdy wikiĔskie byáy akcjami militarnymi, w trakcie których dochodziáo
do brutalnej konfrontacji z napadniĊtymi, byáy one jednoczeĞnie kontaktami kulturowymi.
Podstawowy aspekt najazdów – áupiestwo – nigdy nie stanowiá czynnika izolującego, tak
grabieĪców, jak i ich oﬁary. Przykáadem moĪe byü jedna z klasycznych form plądrowania –
nakáadanie danin. Ten rodzaj dziaáania wymagaá od poborców szczegóáowego rozpoznania
spoáecznoĞci, którą planowali eksploatowaü: trzeba byáo dowiedzieü siĊ, z kim naleĪaáo
rozmawiaü w celu przedstawienia ĪądaĔ, jakiego rodzaju nacisku musiano uĪywaü, aby
otrzymaü spodziewany efekt, i w koĔcu – co moĪna byáo wymuszaü. Nabycie tego rodzaju wiedzy prowadziáo do podejmowania bliskich kontaktów z oﬁarami i tym samym
inicjowania obustronnej komunikacji. Przy dáugotrwaáych kontaktach poborcy danin zaczynali angaĪowaü siĊ w sprawy eksploatowanej ludnoĞci i kiedy element siáowy zanikaá,
ich wzajemne stosunki stawaáy siĊ na tyle pokojowe, Īe moĪna byáo zacząü wchodziü we
wspóápracĊ na innych zasadach.
Funkcjonowanie procesu tego rodzaju moĪemy obserwowaü szczególnie klarownie
w historii dynastii ksiąĪĊcej Rurykowiczów. Po przeniesieniu siĊ z Holmu, swojego pierwszego oĞrodka nad rzeką Woáchow (Gorodiszcze niedaleko od póĨniejszego Nowogrodu),
osiadáa na Ğrodkowym Podnieprzu, tworząc tu z czasem ksiĊstwo zwane Rusią Kijowską.
Przez trzy pokolenia rodzina ksiąĪĊca skáadaáa siĊ tylko ze Skandynawów posáugujących
siĊ rodzimym jĊzykiem i podtrzymujących wáasną kulturĊ; ale juĪ od poáowy X wieku
moĪna zauwaĪyü postĊpujący proces slawizacji, który dopeániá siĊ w koĔcu tego samego
stulecia.
Odmienny obraz jest widoczny na poáudnie od jeziora àadoga, na terenach zamieszkaáych przez Ugroﬁnów. Osiadający tu Szwedzi przybywali z rodzinami i bardzo szybko
wchodzili w bliskie związki z miejscową ludnoĞcią. SzybkoĞü wzajemnego akceptowania
siĊ jest widoczna w przejmowaniu waĪnych miejscowych przedmiotów takich jak ozdoby,
co manifestowaáo siĊ w zastosowaniu tych semantycznych przedmiotów w skandynawskim
obrządku pogrzebowym. Tempo zachodzącego tutaj procesu akulturacji daje siĊ wytáumaczyü dáugotrwaáoĞcią kontaktów szwedzko-ﬁĔskich, uáatwiających szybką adaptacjĊ miejscowej kultury (Duczko 2006: 83–85).
OdrĊbną sytuacjĊ moĪna zaobserwowaü na obszarach miĊdzy górną Woágą a Oką,
gdzie doszáo do znacznej kolonizacji szwedzkiej, zajmującej tereny puste albo z maáą iloĞcią ludnoĞci miejscowej, czyli ugroﬁĔskiej. Przez co najmniej dwa pokolenia cmentarze
osadników miaáy charakter ekskluzywnie skandynawski, w koĔcu X wieku zaczĊáy pojawiaü siĊ na nich pochówki ludnoĞci miejscowej, a w koĔcu takĪe osiedlających siĊ na tych
terenach Sáowian (Duczko 2006: 159–168).
Jeszcze inny przypadek migracji skandynawskiej reprezentuje jedną z pierwszych fal
przybyszy z Póánocy, w ramach której powstaá tzw. chaganat Rusów. Byáa to organizacja
Szwedów osiadáych pod koniec VIII wieku nad rzeką Woáchow, miĊdzy jeziorami àadoga
i Ilmen, gdzie stworzyli oni strukturĊ polityczną, powielającą wzory regionalnej potĊgi
imperium Chazarów (Duczko 2006: 24–36). O naĞladowaniu cech chazarskiej wáadzy wiemy tylko ze Ĩródeá pisanych, natomiast w znanym nam materiale archeologicznym, który
moĪemy odnieĞü do wczesnych Rusów, nie ma Īadnych Ğladów Ğwiadczących o istnieniu
chazarskich wpáywów. Rusowie Īyli w Europie Wschodniej i przejĊcie wzoru chazarskie38
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go byáo posuniĊciem propagandowym, mającym na celu uáatwienie im dziaáalnoĞci przez
naĞladowanie prestiĪowego wáadztwa. ToĪsamoĞü skandynawska Rusów jest potwierdzona
ich wáasnym oĞwiadczeniem: pytani przez cesarza Ludwika PoboĪnego, kim są Rusowie,
odpowiedzieli, Īe są Szwedami.
Jak sytuacja jawiáa siĊ ponad sto lat póĨniej, moĪemy stwierdziü przyglądając siĊ Rusom Īyjącym w Czernihowie, na póánoc od Kijowa (Duczko 2006: 197–202). W pierwszej
poáowie X wieku istniaáo tu skandynawskie osadnictwo z wáasnymi wáadcami. ħródáa pisane
wspominają o obecnoĞci silnych skandynawskich wodzów, co archeologia potwierdziáa wieloma znaleziskami. W materiale wykopaliskowym znalazáy siĊ przedmioty potwierdzające
naszą wiedzĊ o nordyckiej toĪsamoĞci Īyjących tu ludzi, a jednoczeĞnie pokazujące obecnoĞü
wpáywów chazarskich, ich mitologii królewskiej i tradycji wojowniczych. Mamy tu przykáad
akceptacji kultury pochodzącej nie od Sáowian, wĞród których Rusowie Īyli, ale od odlegáych
Chazarów, z którymi byli w związkach handlowych. W dáuĪszej perspektywie przewaĪyá dominujący substrat sáowiaĔski, podobnie jak to byáo w przypadku Rurykowiczów w Kijowie,
i nastąpiáa caákowita asymilacja grup skandynawskich.
Jeszcze jedno miejsce skolonizowane przez Skandynawów znajdowaáo siĊ nad górnym
Dnieprem, w Gniezdowie, niedaleko od póĨniej zaáoĪonego SmoleĔska (Duczko 2006:
131–157). Byá to punkt strategiczny, do którego z Baátyku spáywali Skandynawowie rzeką
DĨwiną, aby dalej szlakiem dnieprzaĔskim kierowaü siĊ na poáudnie. Gniezdowo staáo siĊ
juĪ w pierwszych dziesiĊcioleciach X wieku potĊĪną aglomeracją z dwoma grodami z wielkimi, otwartymi osadami. Liczba tutejszych pochówków, w wiĊkszoĞci pod nasypami kurhanów, w niektórych przypadkach o znacznych rozmiarach, jest liczona w tysiącach, mówi
siĊ nawet o 6 tysiącach, co jest europejskim ewenementem. Gniezdowo byáo oĞrodkiem
rządzonym przez skandynawskie elity uĪywające charakterystycznej kultury materialnej,
dobrze znanej ze Szwecji, Gotlandii i Danii. OĞrodek ten nie byá zaleĪny od Kijowa, jak to
siĊ czasem twierdzi, ale byá wáadztwem samodzielnym. Jest natomiast rzeczą dziwną, Īe
potĊga tego oĞrodka nie zostawiáa jednoznacznych Ğladów w Ĩródáach pisanych, co stoi we
wrĊcz dramatycznym kontraĞcie z wymową bogatych Ĩródeá archeologicznych.
ObecnoĞü Skandynawów w Europie Wschodniej w epoce wikingów jest od prawie trzystu lat przedmiotem zaciĊtych dyskusji naukowych. Przeciwko sobie postawiono dwie teorie:
normanistyczną, wedáug której Skandynawowie odegrali waĪną role w tworzeniu paĔstwowoĞci wĞród Sáowian, i antynormanistyczną, której zwolennicy twierdzą, Īe Skandynawowie
mieli minimalne znaczenie dla Europy Wschodniej (àowmiaĔski 1957). Obie teorie zostaáy
w tak wysokim stopniu wplątane w patriotyczne/nacjonalistyczne ideologie, Īe przez dáuĪszy
czas badacze mieli trudnoĞci z utrzymaniem obiektywnego podejĞcia do problematyki. Dla
antynormanistów Rusowie to Sáowianie (i nikt inny), a Skandynawowie to tylko najemnicy
i kupcy. Natomiast dla ekstremalnych normanistów, Rusowie byli germaĔskimi Skandynawami, którzy najechali Sáowian i stworzyli dla nich paĔstwo kijowskie, poniewaĪ Sáowianie
sami nie byli do tego zdolni. Takie widzenie „kwestii normaĔskiej” staje siĊ coraz rzadsze,
co nie znaczy, Īe zanika. Uczucia patriotyczne są nadal waĪne, zwykle wystĊpujące w parze
z niewystarczającą wiedzą o historii i kulturze wikingów, co powoduje, Īe nawet powaĪni
uczeni czasami wypowiadają siĊ o Rusach w sposób maáo naukowy. Ciągle na przykáad
uĪywa siĊ terminu „waregowie” na okreĞlenie wikiĔskich Skandynawów na Wschodzie,
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pomimo tego, Īe dopiero od panowania ksiĊcia Wáodzimierza Wielkiego rozpoczyna siĊ
zwyczaj najmowania wojowników skandynawskich – waregów – do walk bratobójczych
o wáadzĊ. Mówienie o waregach w VIII czy IX wieku jest anachronizmem, waregowie nie
istnieli wczeĞniej, przed nimi byli tylko Rusowie. Pod tą nazwą, pochodzenia nordycko-ﬁĔskiego, Skandynawowie na wschodzie kontynentu byli znani, a ich obecnoĞü – dobrze udokumentowana przez pisarzy arabskich, frankoĔskich i bizantyjskich. NaleĪy równieĪ podkreĞliü,
Īe Rusowie, z wyjątkiem terenów górnego i Ğrodkowego Dniepru, które byáy sáowiaĔskie,
osiadali wĞród ludnoĞci ugroﬁĔskiej, co zwykle pomija siĊ, mówiąc tylko o Sáowianach jako
gáównym komponencie demograﬁcznym tej czĊĞci kontynentu w epoce wikiĔskiej.
Sposób patrzenia na wikingów przez historyków, archeologów i szeroką publicznoĞü na
Zachodzie, zwáaszcza na wyspach brytyjskich, róĪni siĊ zasadniczo od podejĞcia wschodniego. Tu nikt nie neguje obecnoĞci skandynawskiej, wrĊcz przeciwnie, chĊtnie szuka siĊ
jej nawet tam, gdzie trudno ją znaleĨü. Jest to związane z akceptacją Skandynawów jako
waĪnego komponentu dziedzictwa kulturowego i atrakcyjnej czĊĞci wáasnej toĪsamoĞci.
Sytuacja na Zachodzie róĪniáa siĊ od tej, z którą Skandynawowie stykali siĊ na wschodzie kontynentu. Tu wikingowie napadali, z wyjątkiem obszarów celtyckich, na tereny
anglosaksoĔskie, bliskie im jĊzykowo, a nawet kulturowo. Inną, bardzo waĪną róĪnicą byá
fakt istnienia tam królestw z chrzeĞcijaĔstwem jako jedyną religią. Królestwa byáy dobrze
zorganizowanymi paĔstwami o wysokim dobrobycie, z zaawansowaną ekonomią, w której
istniaáa rozwiniĊta produkcja srebrnej monety. To ostatnie byáo czynnikiem upraszczającym zadanie tak grabieĪcy, jak i napadniĊtego: napastnicy przedstawiali swoje Īądania
wáadcom angielskimi, którzy mogli szybko zebraü ustalone sumy.
Królestwa angielskie byáy wiĊc bardzo atrakcyjnym celem najazdów skandynawskich
i najeĨdĨcy z Danii pojawiali siĊ tutaj szczególnie czĊsto w drugiej poáowie IX wieku.
Ich pierwsza fala, w latach 850–878, koĔczy siĊ z chwilą, kiedy wikingowie opanowują
Wschodnią AngliĊ, NorthumbriĊ i prawie caáą MercjĊ. Byá to początek przeksztaácania tych
terenów w kraj skandynawski, póĨniej nazwany Danelaw – kraj prawa duĔskiego. Do dopeánienia osadnictwa na tych terenach dochodzi w latach 90., kiedy przybywa nastĊpna fala
najeĨdĨców, wielka armia duĔska, w skáad której wchodzą caáe rodziny gotowe do zmiany
starej ojczyzny na nową i bogatszą. Ta sáynna Great Army, po nieudanej próbie zdobycia
Wessexu, osiada na terenach Danelaw, stającym siĊ tym samym drugą Danią. SpoáecznoĞci
tu Īyjące, nawet te, które decydują siĊ na szybkie przyjĊcie chrzeĞcijaĔstwa, zachowują
bardzo dáugo skandynawski charakter, takĪe po poddaniu terenów Danelaw pod wáadzĊ
królów angielskich, do czego dochodzi w pierwszej poáowie X wieku.
W porównaniu ze skromnym wkáadem Skandynawów w kulturĊ ludów Europy Wschodniej, wkáad DuĔczyków w dziedzictwo angielskie jest bardzo duĪy (Loyon 1994: 77).
W jĊzyku angielskim rozpoznano trzy tysiące sáów pochodzących ze staronordyjskiego,
w wiĊkszoĞci dotyczących nazw i czynnoĞci codziennych, ale i specjalnych, związanych
z administracją i podziaáami terytorialnymi. Istnieją duĔskie nazwy miejscowoĞci (ponad
1500) i nadal są w uĪyciu skandynawskie imiona osobowe. Skandynawskie motywy dają
siĊ rozpoznaü w sztuce, gáównie rzeĨbie, aĪ do XIII wieku.
Na koniec naleĪy wspomnieü o jedynym kraju w kontynentalnej zachodniej Europie
zdobytym przez grupy wikingów duĔskich i norweskich i na staáe skolonizowanym. Tym
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krajem jest francuska Normandia. TĊ póánocno-zachodnią frankoĔską NeustriĊ opanowują
w koĔcu IX wieku wikingowie, którym to miejsce dawaáo dostĊp do interioru Francji przez
deltĊ Sekwany. Nie radząc sobie z najazdami skandynawskich osadników, król Franków
Karol Prostak w 911 r. zdecydowaá siĊ daü wybrzeĪe w lenno jednemu z wybitniejszych
wikiĔskich wodzów, Rollonowi. Stworzyá on silne ksiĊstwo, którego duĔscy i norwescy
mieszkaĔcy wzglĊdnie szybko zaczĊli siĊ romanizowaü. Pomimo podtrzymywania kontaktów z pobratymcami z Anglii i zachowywania ĞwiadomoĞü swojej skandynawskiej przeszáoĞci, Normanowie w Normandii, jak ostatecznie nazywano tĊ czĊĞü Neustrii, w XI wieku
stali siĊ Frankami (Zientara 1985: 148; Webber 2005).
Ruchy migracyjne Skandynawów w epoce wikingów naleĪaáy do bardzo intensywnych. Kolonizacja niektórych czĊĞci Europy, zwáaszcza wyspiarskich, spowodowaáa caákowitą zmianĊ populacji, w innych zaĞ wpáynĊáa na wzrost róĪnorodnoĞci kulturowej,
utrzymującej siĊ aĪ do chwili obecnej albo teĪ, jak to ma miejsce w Europie Wschodniej,
zostawiáa Ğlady w nazwach – np. w nazwie Rosja – i historycznej pamiĊci.
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SCANDINAVIAN MIGRATION IN THE VIKING AGE
Movements of Scandinavians in period between late 8th AD to middle of 11th AD, called Viking Age, were
combined military actions-piracy – and migrations with goal to colonize territories in the West Europe –
mainly Insular world of Atlantic and British isles, but also in East Europe, among Finno-Ugrians and Slavs.
This activity is seen as the recent, and last, of the Migration Period, the time of great movements of Germanic
people in the 4th century AD.
Keywords: Scandinavia, Vikings, West and East Europe, migrations, piracy, colonization
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