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W adys aw Duczko*

SKANDYNAWSKIE MIGRACJE W EPOCE WIKINGÓW

Problemy wewn trzne spo ecze stw skandynawskich oraz szybka rozbudowa sieci handlu interregionalnego s
widziane jako ród a najpierw grabie czych najazdów wikingów, od ko ca VIII wieku, a potem, od po owy IX 
do po owy XI wieku, migracji maj cych na celu kolonizacj  wysp atlantyckich, wysp brytyjskich oraz cz ci
obszarów Europy wschodniej. Skandynawskie migracje tego okresu uznawane s  za ostatni etap migracji 
germa skich maj cy swój pocz tek w V wieku w epoce w drówek ludów.

Kluczowe s owa: Skandynawia, wikingowie, najazdy, migracje, Europa zachodnia i wschodnia, kolonizacja.

Epoka wikingów to nazwa wprowadzona do historiografi i w celu zaznaczenia faktu, e
w ci gu trzech stuleci – od po owy VIII do po owy XI wieku, Skandynawowie, nazywani 
wikingami (vikingr), pojawiali si  w ró nych miejscach w Europie, a nawet poza ni , w roli 
brutalnych grabie ców (Sawyer 1982). Najazdy wiki skie, tak nies ychanie dr cz ce, mia y
zwykle typowy przebieg: przybycie grup wojowników statkami, atak na osad , klasztor 
czy miasto, grabie  i powrót ze zdobyczami do ojczyzny. Najazdy w celu pl drowania
stanowi y zjawisko podstawowe, ale nie jedyne, bo obok grabie y pojawi a si  kolonizacja 
naje d anych terenów, w niektórych przypadkach ca kowicie zmieniaj ca ich etniczny cha-
rakter. Innym wa nym zjawiskiem zwi zanym z wiki skimi przemieszczeniami by  handel, 
który prowadzony na du  skal  – odgrywa  wa n  rol  w ogólnej wymianie towarowej. 

Wokó  wikingów i ich dzia alno ci naros y warstwy nieporozumie , legend, a nawet 
mitów. Ich popularno  w szeroko poj tej kulturze popularnej, w po czeniu z niedostat-
kiem specjalistycznych studiów i efektywnych syntez, spowodowa o, e znaczenie tej 
epoki w historii Europy nie jest wystarczaj co jasno rozumiane. Masowe przemieszczenia 
wiki skich Normanów nale  do przyk adów dobrze udokumentowanej w wielu ród ach
migracji grup ludzkich. Fizyczn  obecno  Skandynawów na obcych terenach, dzi ki
bogactwu ród owemu (tak pisanemu, jak archeologicznemu), trzeba uzna  za ca kowicie
pewn . T  pewno  nale y podkre li  wobec poddawania w w tpliwo  warto ci inter-
pretacji zmian kulturowych przy zastosowaniu teorii migracji (Anthony 1990; Burmeister 
200; Härke 1998). Cz ste niegdy  negowanie obecno ci Normanów poza Skandynawi ,
szczególnie w Europie Wschodniej, nie wynika o z braku dokumentacji ród owej, ale 
z pozanaukowej niech ci, lub nierzadko z ni  zwi zan  niedostateczn  wiedz  o kulturze 
i historii ludzi Pó nocy. 
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Ekspansja wiki ska nie powinna by  postrzegana jako nag a eksplozja agresji wywo a-
nej przez nieznane moce. W kontek cie historycznym powinno si  j  widzie  jako ostatni 
etap ruchów migracyjnych Germanów w Europie po zako czeniu epoki w drówek ludów 
(IV–VI w.). W tym tak wa nym dla Europy okresie, Skandynawowie brali czynny udzia
w walkach o przestrze  i bogactwo. Niektóre z ich grup zostawa y na atrakcyjnym po u-
dniu, tylko sporadycznie podtrzymuj c kontakt z ojczyzn  (najbardziej znany przypadek 
to Herulowie), inne grupy powraca y w rodzinne strony, wprowadzaj c konfl ikty i zmiany. 
Oprócz zdobyczy, powracaj cy przynosili ze sob  wiele do wiadcze , które przekazywali 
nast pnym pokoleniom. Jedno z nich potwierdza o star  wiedz , e emigracja by a efek-
tywnym sposobem rozwi zywania problemów wewn trznych. Nauka ta zosta a szybko 
wykorzystana: na skutek tar  w obr bie elit, grupy ludzi ze rodkowej Szwecji i wyspy 
Gotlandii przenios y si  w po owie VII wieku na po udniowy brzeg Ba tyku, gdzie na 
okres dwóch stuleci skolonizowa y tereny obecnej otwy, wchodz c w bliskie zwi zki
z miejscow  ludno ci  (Nerman 1958). 

Na ponowne wzmo enie migracji Skandynawów mia o wp yw w czenie basenu Mo-
rza Ba tyckiego do strefy handlu Fryzów, g ównych aktorów wymiany handlowej w tej 
cz ci Europy. Jednym z wa nych czynników, które zdynamizowa y Skandynawi , by o
zak adanie emporiów, b d cych miejscami wymiany, magazynowania towarów oraz dzia-
alno ci rzemie lniczej najpierw w Danii (Ribe na Jutlandii), a potem w Szwecji (Birka). 

W pierwszej po owie VIII wieku Du czycy rozpoczynaj  osadzanie si  na s owia skich
terenach obecnej Meklemburgii i Przedniego Pomorza, gdzie ich emporia (Gross Ström-
kendorf/Reric, Rostock Dierkow, Ralsviek, Menzlin) funkcjonuj  w lokalnym i ogólno-
ba tyckim kontek cie (Jöns 2009). W tym samym czasie Szwedzi intensyfi kowali swoj
aktywno  na pó nocy Europy Wschodniej, zak adaj c swój sta y punkt w Starej adodze –
najpierw stacj , a wkrótce emporium  (Duczko 2006: 58–68). Jednocze nie Szwedzi ra-
zem z Gotlandczykami wchodz  na tereny Prusów w okolicach obecnego Elbl ga, gdzie 
po pewnym czasie nad jeziorem Dru no powstaje emporium Truso (Jagodzi ski 2010). 
Podobne miejsce zostaje stworzone przez Du czyków na Sambii w miejscowo ci Kaup-
-Wiskiauten, b d c wiadectwem zainteresowania du skich elit po udniowym wybrze em
Ba tyku jako drog  do Europy Wschodniej (von zur Mühlen 1975).

Intensywne kontakty handlowe dawa y mieszka com Skandynawii wiedz  o bogac-
twach s siadów, co okaza o si  istotne w kryzysowej sytuacji, w jakim znajdowa y si
spo eczno ci pó nocne. Natura tego kryzysu jest stale dyskutowana, ale takie elementy 
jak zmiany demografi czne – wzrost ludno ci – oraz nieelastyczno  istniej cych struktur, 
z primogenitur  jako g ówn  zasad  dziedziczenia, powinny by  uznane za najwa niejsze.
To w a nie one doprowadzi y do powstania sytuacji, w której cz  ludno ci zacz a roz-
wa a  najazdy na bogat  Europ . Dotyczy o to przede wszystkim generacji m odych m -
czyzn, które nie by y absorbowane przez istniej ce struktury i szuka y wyj cia z tej sytuacji 
przez zajmowanie si upiestwem zagranic  w nadziei zdobycia bogactw, które umo liwi-
yby im znalezienie miejsca w swoich spo ecze stwach. Je eli wst pne napady upieskie

by y organizowane dla zdobyczy, które zabierano do Skandynawii, to wcze nie zacz to
uznawa , e pozostawanie w niektórych upionych krajach by o bardziej atrakcyjn  opcj .
W ci gu IX wieku zwi ksza si  liczba najazdów, ale tak e regularnych ekspedycji koloni-
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zacyjnych, doprowadzaj cych do zajmowania wielu terenów le cych czasami daleko od 
ojczyzny. Z jednym wyj tkiem Skandynawowie nie kolonizowali krajów kontynentalnej 
Europy Zachodniej, zajmuj c wyspy Atlantyckie (the Northern Isles: Orkady, Szetlandy, 
oraz dalej Wyspy Owcze oraz Islandi ), po udniow  Grenlandi , czasowo osiadaj c nawet 
na wybrze ach Ameryki (Labrador, Nowa Fundlandia), jednocze nie kolonizuj c wybrane 
cz ci Europy Wschodniej, gdzie dochodzi do znacz cej migracji licznych grup skandy-
nawskich, g ównie szwedzkich, zachowuj cych swoj  to samo  do pocz tków XI wieku 
(Jones 1968, Loyon 1994, Page 1995, Byock 2001, Duczko 2006).

Klasyczna epoka wikingów rozpoczyna si  w ko cu VIII wieku (Graham-Campbell 
1989: 26), kiedy ma e grupy Norwegów zaczynaj  atakowa  i pl drowa  klasztory brytyj-
skie i iryjskie, odkrywaj c przy okazji wyspy na Atlantyku, które rozpoczynaj  zasiedla
w nast pnym stuleciu. Ze swej strony Du czycy podejmuj  najazdy na królestwo Franków, 
systematycznie grabi c emporia handlowe na wybrze ach, a tak e wp ywaj c rzekami w g b
l du, atakuj c ró ne o rodki, tak wieckie, jak ko cielne. Z czasem, z powodu wzrastaj -
cej efektywno ci obrony, nast puje zmiana kierunku ataków i Du czycy koncentruj  si  na 
masowych napadach na Angli . Wczesne operacje wiki skie by y przeprowadzane przez 
ma  liczb  naje d ców, ale ich spektakularne sukcesy spowodowa y anga owanie si  coraz 
wi kszej liczby m odych m czyzn rozumiej cych, jak du o maj  do zyskania poza ojczy-
zn . Podstawowym motorem ich dzia alno ci by a grabie , któr  powinno si  defi niowa
jako form  dzia alno ci gospodarczej (Duczko 2009). Nabyte si  towary zatrzymywano dla 
w asnego u ytku, rozdawano w ramach wa nego spo ecznie rytualnego systemu daru albo 
sprzedawano jako towar. Grabie  dostarcza a silnie rozwijaj cemu si  handlowi (który dla 
wielu grup sta  si  podstawowym zaj ciem) du ej ilo ci ró norodnych towarów, w tym naj-
bardziej cenionego – niewolników. Jest to dobrze widoczne w Europie Wschodniej, gdzie 
Szwedzi tworzyli organizacje polityczne, nak adaj ce na ludno  miejscow  trybuty dostar-
czane w formie ró nego rodzaju towarów sprzedawanych przez siatk  handlowych kontak-
tów z bagdadzkim kalifatem i Bizancjum. Wyj tkowy sukces tej dzia alno ci na Wschodzie 
spowodowa  fale migracji Szwedów na tereny tej cz ci kontynentu (Duczko 2004). 

Najazdy Skandynawów przesta y mie  ograniczony charakter z chwil , kiedy zacz li
bra  w nich udzia  królowie i wodzowie. Zacz y si  wtedy tworzy  ca e armie u ywane
nie tylko w celach rabunkowych, ale i dla zdobywania ziem do kolonizacji. 

Osadzanie si  wikingów na sta e doprowadzi o do powstawania spo eczno ci skandy-
nawskich w ród obcego substratu etnicznego. Na Zachodzie obco  ta nie by a szczególnie 
silna, poniewa  wi kszo  populacji by a germa ska, j zykowo i cz ciowo kulturowo bli-
ska naje d com. Wyj tek stanowi a ludno  celtycka w wiecie wyspiarskim. Na Wscho-
dzie sytuacja by a zupe nie inna, tu germa scy Skandynawowie wchodzili w mozaik  kul-
tur i j zyków, osiadaj c przede wszystkim w ród licznej ludno ci ugrofi skiej, dopiero 
pó niej s owia skiej, a nawet w ród populacji mówi cych j zykami ba tyckimi, tureckimi, 
ira skimi, arabskimi i greckimi. Zasadnicz  ró nic  mi dzy cz ciami kontynentu by a
na Zachodzie obecno  królestw z jedn  religi , chrze cija stwem, i Wschodem, gdzie 
dominowa y plemienne organizacje z religiami przyrody, a wielkie religie jak islam, juda-
izm i chrze cija stwo, by y religiami mniejszo ci, w jednym tylko wypadku, chazarskim, 
odgrywaj cym znaczn  rol  polityczn .
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Pomimo i  najazdy wiki skie by y akcjami militarnymi, w trakcie których dochodzi o
do brutalnej konfrontacji z napadni tymi, by y one jednocze nie kontaktami kulturowymi. 
Podstawowy aspekt najazdów – upiestwo – nigdy nie stanowi  czynnika izoluj cego, tak 
grabie ców, jak i ich ofi ary. Przyk adem mo e by  jedna z klasycznych form pl drowania – 
nak adanie danin. Ten rodzaj dzia ania wymaga  od poborców szczegó owego rozpoznania 
spo eczno ci, któr  planowali eksploatowa : trzeba by o dowiedzie  si , z kim nale a o
rozmawia  w celu przedstawienia da , jakiego rodzaju nacisku musiano u ywa , aby 
otrzyma  spodziewany efekt, i w ko cu – co mo na by o wymusza . Nabycie tego ro-
dzaju wiedzy prowadzi o do podejmowania bliskich kontaktów z ofi arami i tym samym 
inicjowania obustronnej komunikacji. Przy d ugotrwa ych kontaktach poborcy danin za-
czynali anga owa  si  w sprawy eksploatowanej ludno ci i kiedy element si owy zanika ,
ich wzajemne stosunki stawa y si  na tyle pokojowe, e mo na by o zacz  wchodzi  we 
wspó prac  na innych zasadach. 

Funkcjonowanie procesu tego rodzaju mo emy obserwowa  szczególnie klarownie 
w historii dynastii ksi cej Rurykowiczów. Po przeniesieniu si  z Holmu, swojego pierw-
szego o rodka nad rzek  Wo chow (Gorodiszcze niedaleko od pó niejszego Nowogrodu), 
osiad a na rodkowym Podnieprzu, tworz c tu z czasem ksi stwo zwane Rusi  Kijowsk .
Przez trzy pokolenia rodzina ksi ca sk ada a si  tylko ze Skandynawów pos uguj cych
si  rodzimym j zykiem i podtrzymuj cych w asn  kultur ; ale ju  od po owy X wieku 
mo na zauwa y  post puj cy proces slawizacji, który dope ni  si  w ko cu tego samego 
stulecia.

Odmienny obraz jest widoczny na po udnie od jeziora adoga, na terenach zamiesz-
ka ych przez Ugrofi nów. Osiadaj cy tu Szwedzi przybywali z rodzinami i bardzo szybko 
wchodzili w bliskie zwi zki z miejscow  ludno ci . Szybko  wzajemnego akceptowania 
si  jest widoczna w przejmowaniu wa nych miejscowych przedmiotów takich jak ozdoby, 
co manifestowa o si  w zastosowaniu tych semantycznych przedmiotów w skandynawskim 
obrz dku pogrzebowym. Tempo zachodz cego tutaj procesu akulturacji daje si  wyt uma-
czy  d ugotrwa o ci  kontaktów szwedzko-fi skich, u atwiaj cych szybk  adaptacj  miej-
scowej kultury (Duczko 2006: 83–85). 

Odr bn  sytuacj  mo na zaobserwowa  na obszarach mi dzy górn  Wo g  a Ok ,
gdzie dosz o do znacznej kolonizacji szwedzkiej, zajmuj cej tereny puste albo z ma  ilo-
ci  ludno ci miejscowej, czyli ugrofi skiej. Przez co najmniej dwa pokolenia cmentarze 

osadników mia y charakter ekskluzywnie skandynawski, w ko cu X wieku zacz y poja-
wia  si  na nich pochówki ludno ci miejscowej, a w ko cu tak e osiedlaj cych si  na tych 
terenach S owian (Duczko 2006: 159–168). 

Jeszcze inny przypadek migracji skandynawskiej reprezentuje jedn  z pierwszych fal 
przybyszy z Pó nocy, w ramach której powsta  tzw. chaganat Rusów. By a to organizacja 
Szwedów osiad ych pod koniec VIII wieku nad rzek  Wo chow, mi dzy jeziorami adoga
i Ilmen, gdzie stworzyli oni struktur  polityczn , powielaj c  wzory regionalnej pot gi
imperium Chazarów (Duczko 2006: 24–36). O na ladowaniu cech chazarskiej w adzy wie-
my tylko ze róde  pisanych, natomiast w znanym nam materiale archeologicznym, który 
mo emy odnie  do wczesnych Rusów, nie ma adnych ladów wiadcz cych o istnieniu 
chazarskich wp ywów. Rusowie yli w Europie Wschodniej i przej cie wzoru chazarskie-
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go by o posuni ciem propagandowym, maj cym na celu u atwienie im dzia alno ci przez 
na ladowanie presti owego w adztwa. To samo  skandynawska Rusów jest potwierdzona 
ich w asnym o wiadczeniem: pytani przez cesarza Ludwika Pobo nego, kim s  Rusowie, 
odpowiedzieli, e s  Szwedami. 

Jak sytuacja jawi a si  ponad sto lat pó niej, mo emy stwierdzi  przygl daj c si  Ru-
som yj cym w Czernihowie, na pó noc od Kijowa (Duczko 2006: 197–202). W pierwszej 
po owie X wieku istnia o tu skandynawskie osadnictwo z w asnymi w adcami. ród a pisane 
wspominaj  o obecno ci silnych skandynawskich wodzów, co archeologia potwierdzi a wie-
loma znaleziskami. W materiale wykopaliskowym znalaz y si  przedmioty potwierdzaj ce 
nasz  wiedz  o nordyckiej to samo ci yj cych tu ludzi, a jednocze nie pokazuj ce obecno
wp ywów chazarskich, ich mitologii królewskiej i tradycji wojowniczych. Mamy tu przyk ad 
akceptacji kultury pochodz cej nie od S owian, w ród których Rusowie yli, ale od odleg ych 
Chazarów, z którymi byli w zwi zkach handlowych. W d u szej perspektywie przewa y  do-
minuj cy substrat s owia ski, podobnie jak to by o w przypadku Rurykowiczów w Kijowie, 
i nast pi a ca kowita asymilacja grup skandynawskich. 

Jeszcze jedno miejsce skolonizowane przez Skandynawów znajdowa o si  nad górnym 
Dnieprem, w Gniezdowie, niedaleko od pó niej za o onego Smole ska (Duczko 2006: 
131–157). By  to punkt strategiczny, do którego z Ba tyku sp ywali Skandynawowie rzek
D win , aby dalej szlakiem dnieprza skim kierowa  si  na po udnie. Gniezdowo sta o si
ju  w pierwszych dziesi cioleciach X wieku pot n  aglomeracj  z dwoma grodami z wiel-
kimi, otwartymi osadami. Liczba tutejszych pochówków, w wi kszo ci pod nasypami kur-
hanów, w niektórych przypadkach o znacznych rozmiarach, jest liczona w tysi cach, mówi 
si  nawet o 6 tysi cach, co jest europejskim ewenementem. Gniezdowo by o o rodkiem
rz dzonym przez skandynawskie elity u ywaj ce charakterystycznej kultury materialnej, 
dobrze znanej ze Szwecji, Gotlandii i Danii. O rodek ten nie by  zale ny od Kijowa, jak to 
si  czasem twierdzi, ale by  w adztwem samodzielnym. Jest natomiast rzecz  dziwn , e
pot ga tego o rodka nie zostawi a jednoznacznych ladów w ród ach pisanych, co stoi we 
wr cz dramatycznym kontra cie z wymow  bogatych róde  archeologicznych.

Obecno  Skandynawów w Europie Wschodniej w epoce wikingów jest od prawie trzy-
stu lat przedmiotem zaci tych dyskusji naukowych. Przeciwko sobie postawiono dwie teorie: 
normanistyczn , wed ug której Skandynawowie odegrali wa n  role w tworzeniu pa stwo-
wo ci w ród S owian, i antynormanistyczn , której zwolennicy twierdz , e Skandynawowie 
mieli minimalne znaczenie dla Europy Wschodniej ( owmia ski 1957). Obie teorie zosta y
w tak wysokim stopniu wpl tane w patriotyczne/nacjonalistyczne ideologie, e przez d u szy 
czas badacze mieli trudno ci z utrzymaniem obiektywnego podej cia do problematyki. Dla 
antynormanistów Rusowie to S owianie (i nikt inny), a Skandynawowie to tylko najemnicy 
i kupcy. Natomiast dla ekstremalnych normanistów, Rusowie byli germa skimi Skandyna-
wami, którzy najechali S owian i stworzyli dla nich pa stwo kijowskie, poniewa  S owianie 
sami nie byli do tego zdolni. Takie widzenie „kwestii norma skiej” staje si  coraz rzadsze, 
co nie znaczy, e zanika. Uczucia patriotyczne s  nadal wa ne, zwykle wyst puj ce w parze 
z niewystarczaj c  wiedz  o historii i kulturze wikingów, co powoduje, e nawet powa ni 
uczeni czasami wypowiadaj  si  o Rusach w sposób ma o naukowy. Ci gle na przyk ad 
u ywa si  terminu „waregowie” na okre lenie wiki skich Skandynawów na Wschodzie, 
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pomimo tego, e dopiero od panowania ksi cia W odzimierza Wielkiego  rozpoczyna si
zwyczaj najmowania wojowników skandynawskich – waregów – do walk bratobójczych 
o w adz . Mówienie o waregach w VIII czy IX wieku jest anachronizmem, waregowie nie 
istnieli wcze niej, przed nimi byli tylko Rusowie. Pod t  nazw , pochodzenia nordycko-fi -
skiego, Skandynawowie na wschodzie kontynentu byli znani, a ich obecno  – dobrze udoku-
mentowana przez pisarzy arabskich, franko skich i bizantyjskich. Nale y równie  podkre li ,
e Rusowie, z wyj tkiem terenów górnego i rodkowego Dniepru, które by y s owia skie, 

osiadali w ród ludno ci ugrofi skiej, co zwykle pomija si , mówi c tylko o S owianach jako 
g ównym komponencie demografi cznym tej cz ci kontynentu w epoce wiki skiej. 

Sposób patrzenia na wikingów przez historyków, archeologów i szerok  publiczno  na 
Zachodzie, zw aszcza na wyspach brytyjskich, ró ni si  zasadniczo od podej cia wschod-
niego. Tu nikt nie neguje obecno ci skandynawskiej, wr cz przeciwnie, ch tnie szuka si
jej nawet tam, gdzie trudno j  znale . Jest to zwi zane z akceptacj  Skandynawów jako 
wa nego komponentu dziedzictwa kulturowego i atrakcyjnej cz ci w asnej to samo ci.

Sytuacja na Zachodzie ró ni a si  od tej, z któr  Skandynawowie stykali si  na wscho-
dzie kontynentu. Tu wikingowie napadali, z wyj tkiem obszarów celtyckich, na tereny 
anglosakso skie, bliskie im j zykowo, a nawet kulturowo. Inn , bardzo wa n  ró nic  by
fakt istnienia tam królestw z chrze cija stwem jako jedyn  religi . Królestwa by y dobrze 
zorganizowanymi pa stwami o wysokim dobrobycie, z zaawansowan  ekonomi , w której 
istnia a rozwini ta produkcja srebrnej monety. To ostatnie by o czynnikiem upraszczaj -
cym zadanie tak grabie cy, jak i napadni tego: napastnicy przedstawiali swoje dania
w adcom angielskimi, którzy mogli szybko zebra  ustalone sumy. 

Królestwa angielskie by y wi c bardzo atrakcyjnym celem najazdów skandynawskich 
i naje d cy z Danii pojawiali si  tutaj szczególnie cz sto w drugiej po owie IX wieku. 
Ich pierwsza fala, w latach 850–878, ko czy si  z chwil , kiedy wikingowie opanowuj
Wschodni  Angli , Northumbri  i prawie ca  Mercj . By  to pocz tek przekszta cania tych 
terenów w kraj skandynawski, pó niej nazwany Danelaw – kraj prawa du skiego. Do do-
pe nienia osadnictwa na tych terenach dochodzi w latach 90., kiedy przybywa nast pna fala 
naje d ców, wielka armia du ska, w sk ad której wchodz  ca e rodziny gotowe do zmiany 
starej ojczyzny na now  i bogatsz . Ta s ynna Great Army, po nieudanej próbie zdobycia 
Wessexu, osiada na terenach Danelaw, staj cym si  tym samym drug  Dani . Spo eczno ci
tu yj ce, nawet te, które decyduj  si  na szybkie przyj cie chrze cija stwa, zachowuj
bardzo d ugo skandynawski charakter, tak e po poddaniu terenów Danelaw pod w adz
królów angielskich, do czego dochodzi w pierwszej po owie X wieku. 

W porównaniu ze skromnym wk adem Skandynawów w kultur  ludów Europy Wschod-
niej, wk ad Du czyków w dziedzictwo angielskie jest bardzo du y (Loyon 1994: 77). 
W j zyku angielskim rozpoznano trzy tysi ce s ów pochodz cych ze staronordyjskiego, 
w wi kszo ci dotycz cych nazw i czynno ci codziennych, ale i specjalnych, zwi zanych
z administracj  i podzia ami terytorialnymi. Istniej  du skie nazwy miejscowo ci (ponad 
1500) i nadal s  w u yciu skandynawskie imiona osobowe. Skandynawskie motywy daj
si  rozpozna  w sztuce, g ównie rze bie, a  do XIII wieku. 

Na koniec nale y wspomnie  o jedynym kraju w kontynentalnej zachodniej Europie 
zdobytym przez grupy wikingów du skich i norweskich i na sta e skolonizowanym. Tym 
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krajem jest francuska Normandia. T  pó nocno-zachodni  franko sk  Neustri  opanowuj
w ko cu IX wieku wikingowie, którym to miejsce dawa o dost p do interioru Francji przez 
delt  Sekwany. Nie radz c sobie z najazdami skandynawskich osadników, król Franków 
Karol Prostak w 911 r. zdecydowa  si  da  wybrze e w lenno jednemu z wybitniejszych 
wiki skich wodzów, Rollonowi. Stworzy  on silne ksi stwo, którego du scy i norwescy 
mieszka cy wzgl dnie szybko zacz li si  romanizowa . Pomimo podtrzymywania kontak-
tów z pobratymcami z Anglii i zachowywania wiadomo  swojej skandynawskiej prze-
sz o ci, Normanowie w Normandii, jak ostatecznie nazywano t  cz  Neustrii, w XI wieku 
stali si  Frankami (Zientara 1985: 148; Webber 2005). 

Ruchy migracyjne Skandynawów w epoce wikingów nale a y do bardzo intensyw-
nych. Kolonizacja niektórych cz ci Europy, zw aszcza wyspiarskich, spowodowa a ca -
kowit  zmian  populacji, w innych za  wp yn a na wzrost ró norodno ci kulturowej, 
utrzymuj cej si  a  do chwili obecnej albo te , jak to ma miejsce w Europie Wschodniej, 
zostawi a lady w nazwach – np. w nazwie Rosja – i historycznej pami ci.
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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.
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