
W powszechnej świadomości istnieje 
głęboko zakorzeniony stereotyp 
normańskiego wojownika jako 
krwiożerczego barbarzyńcy, którym 
kieruje wyłącznie niepohamowana 
żądza mordu i plądrowania. 

BARTEK GĘBAROWSKI

N ależy zaznaczyć, że w pewnym stopniu taka 
opinia stosowana była wobec nacji, które 
nie zajmowały się rzemiosłem wojennym. 

Wynikało to głównie z tego, że celem łupieżczych 
wypraw często padały klasztory jako miejsca słabo 
chronione, a jednocześnie wypełnione zaopatrze-
niem i kosztownościami. 

Fakt, że większość ludzi umiejących czytać i pisać 
należała do stanu duchownego, powinien wyjaśnić, 
dlaczego ten wyjątkowo niepochlebny wizerunek 
wikinga upowszechnił się tak skutecznie, czego 
skutki możemy również zaobserwować współcześnie. 
Ekspansja wikingów, która trwała niemal 300 lat, to 

niezwykle interesujący i szeroki temat, zwłaszcza gdy 
wziąć pod uwagę, że ich wyprawy docierały nawet do 
terenów imperium bizantyjskiego (dzisiejsza Turcja) 
i Vinlandu (Ameryka Północna). 

W tym artykule jednak, zamiast aspektu militarno- 
-politycznego, chciałbym bardziej skupić się na 
przedstawieniu innych osiągnięć i (mimo skąpych 
źródeł historycznych) przybliżyć choć w minimal-
nym stopniu problematykę druku na zamieszkanych 
przez Skandynawów ziemiach.

W kamieniu i słowie
Na samym początku naszych rozważań należy 
wspomnieć o alfabecie runicznym. Ten unikatowy 
dla Skandynawii system był raczej używany do krót-
kich inskrypcji, najczęściej o charakterze religijnym. 
Symbole ryte w kamieniach runicznych były poświę-
cone bogom lub upamiętniały poległych wojów. 
Kucie run w kamieniu nie wymarło nawet wraz 
z nadejściem chrześcijaństwa, stając się ważnym 
świadectwem kultu i nowej religii.

Na tej podstawie można wysnuć wniosek, że 
w dłuższych formach ekspresji myśli ludzkiej alfabet 
runiczny będzie odgrywał jeszcze większą rolę, jed-
nak przyjęcie takiego stanowiska jest błędne. Kultura 
wikingów oparta była głównie na tradycji ustnej oraz 
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Kamień runiczny, Herstadberg, Östergötland, Szwecja
Trzy dziewczyny przy kamieniu runicznym na łące Ströbo w Herrstaberg. 

Inskrypcja głosi: „Vibern wzniósł ten kamień ku pamięci Solvy, swojego brata”.
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zwyczajowej. Widoczne jest to szczególnie w po-
ezji wikingów. Poezja eddyczna była anonimowa, 
a traktowała głównie o mitologii, natomiast poezja 
skaldyczna, do której zaliczamy również później-
sze islandzkie sagi, była osadzona w prawdziwych 
realiach, choć ubarwiana przez komponujących je 
artystów zwanych skaldami. Utwory powstawały 
często pod patronatem i na życzenie samych 
władców, jarlów lub możnych. Poznanie zawiłości 
poezji okresu wikingów było możliwe głównie dzięki 
germańskiemu dziełu „Pieśni o Nibelungach” oraz 
staroangielskiemu poematowi „Beowulf”. Dzieła te, 
tworzone niezwykle barwnym i żywym językiem, do 
dziś stanowią źródło inspiracji artystycznej. 

W kontekście źródeł historycznych należy je 
jednak traktować z dużą dozą ostrożności, gdyż 
rzucone na tło prawdziwych wydarzeń i postaci, 
zawierają w sobie również elementy fantastyczne, 
takie jak chociażby smoki czy też, brzmiące znajomo, 
magiczne pierścienie władzy.

Duchowni też byli brodaci
Powszechną wiedzą jest fakt, że każdy przejaw ak-
tywności ludzkiej w średniowieczu na kontynencie 
europejskim był zdominowany przez Kościół kato-
licki. Taki stan rzeczy dotyczył również działalności 
pisarskiej, przepisywania ksiąg, a w późniejszym 
okresie również druku. 

Skandynawia nie była tutaj wyjątkiem. Ponad 
80% wszystkich drukowanych pozycji w Szwecji oraz 
około 70% w Danii stanowiły teksty o charakterze 
sakralnym, takie jak psałterze, mszały, brewiarze 
czy też żywoty świętych. Pozostałe pozycje o cha-
rakterze świeckim obejmowały głównie podręczniki 
akademickie lub zbiory praw. Faktem pozostaje, że 
głównym mecenasem i inicjatorem druku był Kościół 
katolicki. 

Interesującym jest fakt, że żadna książka nie 
została wydrukowana w Norwegii, Islandii lub Fin-
landii przed okresem reformacji, co jeszcze bardziej 
uwypukla rolę Danii i Szwecji. W pierwszych latach 

po opracowaniu mobilnej czcionki przez Gutenberga 
książki były importowane do Skandynawii głównie za 
pośrednictwem kupców z niemieckiego, hanzeatyc-
kiego portu w Lubece. Dopiero w okresie bezpośred-
nio poprzedzającym reformację tworzyły się ośrodki 
drukarskie w Kopenhadze, Aarhus, Ribe czy Odensie 
w Danii. W Szwecji do takich miejsc trzeba zaliczyć: 
klasztor w Vadstenie, z którym należy kojarzyć „Ob-
jawienia św. Brygidy” – jedno z najczęściej druko-
wanych dzieł, prasę drukarską z klasztoru Mariefred 
oraz prywatny zakład drukarski w Uppsali. Szwecja, 
tak jak Dania, również importowała większość dzieł 
z Lubeki, ale także z Norymbergi, Lipska, Bazylei, 
Paryża czy Wenecji.

Taka specyfika rynku druku w Skandynawii 
wynikała głównie ze wspomnianych wyżej uwa-
runkowań kulturowych, ale też z przyczyn czysto 
ekonomicznych.

Okrętem po niebie
Przedstawiliśmy wyłącznie skromny wycinek oma-
wianej tematyki, która jest zarówno enigmatyczna, 
jak i interesująca. Sami badacze tematu przyznają, 
że w XX wieku sprawa druku w Skandynawii była 
traktowana dość po macoszemu i często podkre-
ślają konieczność zgłębienia tego zagadnienia. 
Zainteresowanym polecam sięgnąć do podanych 
źródeł, które pozwolą na pełniejszy wgląd w temat 
poruszany w niniejszym artykule. 

Nam wszystkim zaś mogę powiedzieć tyle, żeby 
nigdy nie rezygnowali ze swoich marzeń oraz zain-
teresowań. Arystoteles zwykł mawiać, że korzenie 
nauki są gorzkie, ale owoce słodkie. 

Z tą świadomością i myślą, że inspiracja i ewolucja 
leżą na tej samej orbicie, zostawiam Was, drodzy 
Czytelnicy, aż do następnego numeru, w którym 
przeniesiemy się w trochę cieplejsze klimaty.  

Źródła: Helle K., The Cambridge History of Scandinavia: 
Volume 1, Prehistory to 1520, Cambridge University Press, 
2008; Undorf W,.  From Gutenberg to Luther: transnational 
print cultures in Scandinavia 1450 – 1525, Leiden: BRILL, 2014.

Runiczne H oraz B, połączone inicjały 
Haralda Sinozębego stały się podstawą 
dla tak powszechnie dzisiaj kojarzonego 
symbol technologii Bluetooth. Nazwa 

ta została wymyślona przez zafascynowanego wikingami 
inżyniera firmy Intela, Jima Kardacha. Podobnie jak Harald 
zjednoczył Danię, tak technologia nazwana jego imieniem 
łączy około 5 miliardów urządzeń na całym świecie.
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