za³atwieniu wszystkich interesów tarczê zdejmowano, a
port ³upiono, odbieraj¹c z
powrotem to, co przed chwil¹ sprzedano.
Niezale¿nie od tego czy
zgromadzone dobra by³y efektem pirackiego rajdu, czy
wyprawy handlowej, czy obu
jednoczenie, wi¹¿e siê to
nierozerwalnie z obrotem du¿ej iloci przedmiotów wartociowych, takich jak ozdoby, broñ czy naczynia liturgiczne oraz pieniêdzy. Powszechn¹ form¹ pieni¹dza w
czasach Wikingów by³a srebrna moneta. Nie by³a jednak jedyn¹ form¹ pieni¹dza
funkcjonuj¹c¹ w tamtych
czasach. U¿ywano przede
wszystkim pieni¹dza kruszcowego, czyli srebra bezpostaciowego, w formie z³omu ozdób, sztabek czy pociêtych monet. Ponadto mamy informacjê o u¿ywaniu
jako pieni¹dza ¿elaznych sztabek, czy lnianych chusteczek.
Ró¿ne by³y sposoby zdobycia bogactwa. Oprócz
zwyk³ego rabunku, istotn¹
rolê pe³ni³y te¿ trybuty.
S³ynny jest Danegeld, czyli
op³ata jak¹ w³adcy Anglii
p³acili Wikingom za odst¹pienie od dalszego pl¹drowania swego kraju. Pierwsza
wzmianka o Danegeldzie pochodzi z 865 r., kiedy to
Anglicy op³acili Skandynawów, którzy przezimowali u
ujcia Tamizy. Co ciekawe,
ale i typowe, jak donosi
Kronika Anglosaska, op³aceni Wikingowie: po obietnicy pokoju i zagarniêciu pieniêdzy, pod os³ona nocy armia ruszy³a w g³¹b l¹du i
spustoszy³a ca³y wschodni
Kent. Danegeld by³ powszechnie akceptowan¹ form¹ wzbogacenia siê, nawet
jeli mia³ go p³aciæ inny Wiking. Danegeld by³ wyp³acany przede wszystkim w srebrnej monecie, ale przyjmowano te¿ ¿ywnoæ, zwierzêta i inne drogocenne towary.
Oblicza siê, ¿e Anglicy tylko w pierwszej po³owie XI
w. wydali na to 250 000
funtów srebra, czyli 115 000
kg. I tak na przyk³ad w 991 r.
przysz³y król Norwegii,
Olaf Trygwasson wzi¹³ od
Anglików 4 500 kg srebra.
Jednak grabie¿e i ³upy nie
by³y jedynym ród³em do-
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chodów Wikingów. Na
wschodzie byli oni g³ównie
kupcami. wiadcz¹ o tym
zarówno znaleziska archeologiczne jak i zapiski z epoki. W 922/3 roku, arabski
pose³, ibn Fadlan spotka³ kupców wikiñskich, zwanych
przez niego ar-Rus i zanotowa³: Na szyjach nosz¹ naszyjniki ze z³ota i srebra,
gdy bowiem m¹¿ posiada
dziesiêæ tysiêcy dirhemów,
ka¿e sporz¹dziæ dla swej
¿ony jeden naszyjnik, a gdy
posiada dwadziecia tysiêcy [dirhemów] ka¿e sporz¹dziæ dla niej dwa naszyjniki.
W ten sposób z ka¿dym
przybywaj¹cym dziesi¹tkiem tysiêcy [jego dirhemów] przybywa jeden naszyjnik dla jego ¿ony, tak ¿e
czasem na szyi jednej z nich
bywa wiele naszyjników. W
innym miejscu spotkany
przez ibn Fadlana kupiec arRus modli siê: Pragnê aby
mi nadarzy³ kupca maj¹cego wiele dinarów i dirhemów i aby kupi³ ode mnie
[towary] na takich warunkach, jak ja zechcê i aby siê
nie sprzeciwia³ w tym co
powiem. Inny arabski podró¿nik z pocz¹tku X w. zauwa¿a ...ich [tj. kupców arRus] jedynym zajêciem jest
handel sobolami, popielicami i innymi skórkami zwierz¹t futerkowych, które
sprzedaj¹ tym, którzy chc¹
je nabyæ. Jako zap³atê bior¹
pieni¹dze, które zawi¹zuj¹
silnie w swych ozdobnych
pasach.

Wymownym wiadectwem handlowej dzia³alnoci
Wikingów s¹ odnajdowane
przez archeologów skarby.
Do dzisiaj w Europie odkryto kilka tysiêcy wikiñskich
skarbów (z czego w Polsce
oko³o 700). Na znacznych
terenach Europy wschodniej,
rodkowej i pó³nocnej znajdowane s¹ ogromne iloci
monet arabskich - dirhemów,
datowanych przewa¿nie na
IX-X w. S¹ to przede wszystkim monety dynastii Omajjadów, Abbasydów i Samanidów. Trudno nawet policzyæ
ile te skarby zawiera³y w
sumie monet. Import samych dirhemów samanidzkich, czyli tylko z X w.,
oblicza siê na ponad 50 milionów sztuk. Arabski dirhem pe³ni³ w Europie zachodniej funkcjê pieni¹dza
powszechnie akceptowanego,
tak jak dzisiaj Dolar czy
Euro. Gdzie w po³owie X w.
zaczê³y siê jednak wyczerpywaæ pok³ady srebra w kopalniach Kalifatów arabskich.
W tym samym czasie odkryto du¿e zasoby srebra w
górach Harzu. Dziêki temu
na miejsce arabskiego dirhema, do Skandynawii i na S³owiañszczyznê wkroczy³ niemiecki denar, g³ównie w formie monet z imieniem Ottona i Adelajdy oraz anonimowych monet biskupich,
zwanych dzisiaj krzy¿ówkami. Oprócz tych najliczniejszych arabskich dirhemów i
niemieckich denarów, na ówczesnych rynkach obiega³y i

inne monety: angielskie, wêgierskie, bizantyjskie, ruskie, czeskie oraz polskie i
oczywicie skandynawskie irlandzkie, norweskie, duñskie i szwedzkie. Czasami
trafiaj¹ siê monety zupe³nie
egzotyczne, jak indyjskie
czy nawet jedna chiñska.
Wikingowie oprócz u¿ywania obcego srebra wybijali
równie¿ swoje w³asne monety. Do dzisiaj nie ustalono
jednak kiedy powsta³y najstarsze monety skandynawskie. Czêæ badaczy przypuszcza, ¿e mog³y to byæ niektóre z tak zwanych sceattas. Monety tego typu produkowane by³y w du¿ych
ilociach w Anglii i Fryzji w
VII i VIII wieku. Jest ca³kiem prawdopodobne, ¿e
czêæ z nich by³a naladowana w Danii. Z ca³¹ pewnoci¹
skandynawskie s¹ denary powsta³e w Hedeby w po³udniowej Jutlandii. Najstarszymi, z oko³o 825 roku, s¹
takie monety, które nosz¹
na stronie g³ównej zbarbaryzowane imiê CAROLVS, zaczerpniête z monet Karola
Wielkiego, bitych w Dorestad. Naladownictwa te maj¹
ró¿ne rewersy. Na jednym z
typów znajdujemy zniekszta³con¹ nazwê Dorestat
w postaci TIIT. Na innym
rewersie pojawia siê przedstawienie domu - prawdopodobnie symboliczne przedstawienie Walhalii. Na nastêpnym widaæ ³ód z ¿aglem i
ryb¹ pod spodem, na jeszcze
nastêpnym stylizowanego je-

lenia. Pojawiaj¹ siê te¿ motywy g³owy w promieniach,
otoczonej ma³ymi g³ówkami i wê¿ami. Nastêpne w
kolejnoci monety wyemitowano dopiero na pocz¹tku
X w. i w niewiele zmieniaj¹cej siê formie produkowano
je a¿ do oko³o 985 r. Istniej¹
równie¿ podejrzenia, ¿e
czêæ pónych monet przypisywanych Hedeby, mog³a
byæ produkowana w szwedzkiej Birce i innych orodkach. Kolejne monety skandynawskie powstaj¹ pod koniec X wieku, z inicjatywy
schrystianizowanych
ju¿
w³adców. W wiêkszoci s¹
to naladownictwa monet anglosaskich. Momentami trudno zreszt¹ mówiæ o naladownictwie, gdy Kanut Wielki by³ zarówno królem Anglii, jak i Danii, a oryginalne
stemple angielskie by³y przewo¿one do szwedzkiej Sigtuny.
Jak widaæ Wikingowie to
nie tylko dzicy wojownicy
rabuj¹cy i pl¹druj¹cy s¹siednie ziemie. Przemierzaj¹c
Europê wzd³u¿ i wszerz mieli swój istotny wk³ad w jej
budowanie. Stali siê za³o¿ycielami kilku pañstw, zdominowali niemal ca³y handel
miêdzy wschodem a zachodem. Stanowili grupê ponadnarodow¹, sk³adaj¹ca siê z
ludzi ró¿nego pochodzenia.
Bywali te¿ najemnikami w
elitarnych oddzia³ach cesarzy bizantyjskich i innych
w³adców. Wikingowie stali
siê dum¹ wspó³czesnych narodów skandynawskich, które od XIX wieku poszukiwa³y wyznaczników swojej samowiadomoci.
Motyw
Wikinga, jako dzielnego wojownika i podró¿nika idealnie pasuje do wykorzystywania do wspó³czesnych, niekoniecznie zawsze s³usznych,
celów. Wiking, którego ¿ycie by³o pe³ne przygód, sta³
siê te¿ idealnym wrêcz produktem komercyjnym. Jednak patrz¹c dzisiaj na festynach historycznych, na rozjuszonych facetów w he³mach z rogami, warto pamiêtaæ, ¿e wczesnoredniowieczni Wikingowie w równym stopniu byli ciê¿ko pracuj¹cymi kupcami i osadnikami, którzy sami obawiali
siê piratów.
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