Logo w³adcy: ptak w locie

Tr y z u b, h r ö r e g
i Wikingowie na wschodzie
Czym w istocie jest tryzub? Aby na to pytanie odpowiedzieæ, trzeba cofn¹æ siê o ponad tysi¹c
lat - do epoki Wikingów.
Gdy pó³ roku temu decydowa³y siê losy ukraiñskiej
pomarañczowej rewolucji,
na licznych placach Kijowa,
Lwowa, Stanis³awowa i wielu innych miast, powiewa³o
morze b³êkitno-¿ó³tych flag
narodowych
Ukrainy.
Wród nich dostrzec mo¿na
by³o znaki ukraiñskiego pañstwowego god³a - tryzuba
(trójzêba). Mo¿na zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e
znak ten, kojarz¹cy siê niektórym tylko z oddzia³ami
UPA i dramatem Kresów,
zacz¹³ siê wówczas jawiæ w
nowym wietle. Obok wywo³anych przy tej okazji ró¿nych emocji, pojawi³o siê te¿
pytanie: czym tryzub w istocie jest? Aby na nie odpowiedzieæ, trzeba cofn¹æ siê o
ponad tysi¹c lat w przesz³oæ
- do epoki Wikingów.
Mo¿na przyj¹æ, ¿e historia wikiñskiej Rusi zaczyna
siê w IX wieku. Nie s¹
znane imiona pierwszych
Wikingów (zwanych tu Waregami), którzy osiedlili siê
poza sw¹ skandynawsk¹ ojczyzn¹ w g³êbi l¹du, poza
wschodnim i po³udniowowschodnim wybrze¿em Ba³tyku. Nie s¹ te¿ znane okolicznoci, które doprowadzi³y do ich powrotu do Skandynawii, choæ mnich Nestor pisa³ po up³ywie oko³o
250 lat (pocz¹tek XII w.), ¿e
zostali oni wygnani za morze przez s³owiañskich i fiñskich mieszkañców tych ziem.
Jak by³o naprawdê, brak
Wikingów musia³ siê okazaæ pewnym k³opotem dla

lokalnej elity, bo w ruskiej
tradycji historycznej zachowa³a siê pamiêæ o tym, ¿e
zwanione rody rych³o pos³a³y po Waregów, aby ci
przybyli rz¹dziæ i w³adaæ
nimi. Kronikarz Nestor zapisa³, ¿e w 862 r., w odpowiedzi na to pos³anie wybrali siê trzej bracia z rodami swoimi, i wziêli ze sob¹
wszystk¹ Ru i przyszli do
S³owian najprzód, i siad³
najstarszy, Ruryk, w Nowogrodzie, a drugi, Sineus, na
Bia³ym Jeziorze, a trzeci,
Truwor, w Izborsku. I od
tych Waregów przezwa³a siê
ziemia ruska. Gdy po dwóch
latach Sineus i Truwor zmarli, Ruryk obj¹³ w³adzê
wszystk¹ sam i rozdawa³ mê¿om swoim grody.
W tym krótkim opisie
pocz¹tków wczesnoredniowiecznego osadnictwa skandynawskiego w pó³nocnej
czêci Rusi, zwraca uwagê
przywódcza rola Ruryka.
Przedstawiony jako najstarszy z braci (przy okazji:
sk¹d my znamy legendê
o trzech pañstwowotwórczych braciach?), w³adaj¹cy najwiêkszym z objêtych
przez Waregów grodów i
rozdaj¹cy przywileje innym jest, jakbymy dzi powiedzieli, prê¿nym liderem a mo¿e
nawet niekwestionowanym
autorytetem spo³ecznoci lokalnej. Z tym, ¿e ta spo³ecznoæ lokalna, bardzo szybko
zaczyna siê roz³aziæ daleko
poza strefê pó³nocnej Rusi.
Aby uzmys³owiæ sobie
znaczenie tego procesu, na-

Dwa polowania. Na biskupiñskim polu walki ka¿dego dnia
zmagaj¹ siê dru¿yny s³owiañskich wojów z
wikiñskimi
najedcami. Te krwawe starcia z reporterskim zaciêciem
fotografuj¹ licznie zgromadzeni widzowie, co jest widoczne
na drugim planie zdjêcia.
fot. Jacek Mielcarzewicz

XII-wieczny srebrny wisior, znaleziony w skarbie odkopanym
w Kijowie w 1906 r.

le¿y dok³adniej przyjrzeæ siê
mapie. Ziemie pó³nocnej Rusi s¹ pod wzglêdem geograficznym, przyrodniczym i klimatycznym, bardzo zbli¿one
do Skandynawii. Oznacza to,
¿e warescy przybysze ze Szwecji (Norwegowie w tym czasie zdobywali pó³nocny Atlantyk a Duñczycy Angliê), czuli siê tam zapewne
jak w domu. U¿ywali tych
samych narzêdzi, budowali
takie same domy i ³odzie,
prowadzili podobny rodzaj
gospodarki. Rozleg³e tereny
kontynentu stwarza³y jednak dodatkowe mo¿liwoci. nie¿ny blask pó³nocnej
Rusi wkrótce zosta³ owietlony przez jeszcze janiejsze
wiat³o - blask srebra...

Wracaj¹c do historii naszego bohatera - Ruryk rozdaje mê¿om swoim grody:
owemu Po³ock, owemu Rostów, innemu Bia³e Jezioro.
A w tych grodach Waregowie s¹ przybyszami, a pierwsi mieszkañcy w Nowogrodzie - S³owienie, w Po³ocku
- Krywicze, w Rostowie Mera, w Bia³ym Jeziorze We, w Muromie - Muroma, i tymi wszystkimi w³ada³ Ruryk.
Jednak czy to grodów
nie starczy³o dla wszystkich, czy ambicja niektórych z druhów Ruryka siêga³a wy¿ej - doæ, ¿e wkrótce nast¹pi³y wydarzenia, maj¹ce zasadnicze znaczenie dla
dalszych dziejów wikiñskiej

Rusi. Ruryk ulega probom
dwóch Waregów - Askolda
i Dira, którzy uprosili go o
zgodê na pójcie do Carogrodu. Carogród - zwany
przez ludzi pó³nocy Miklagardem, a przez ludzi po³udnia Konstantynopolem - jest
najwietniejszym miastem
ówczesnej Europy. Ogromne, bogate miasto, siedziba
cesarza, do którego s³awy
próbuj¹ nawi¹zaæ barbarzyñscy w³adcy germañskich królestw i stepowych kaganatów - jest znane i w otoczeniu Ruryka. Dwaj Waregowie wyruszaj¹ zatem Dnieprem do tego s³awnego miasta, ale zatrzymuj¹ siê po
drodze - w Kijowie i zgromadzili mnóstwo Waregów
i poczêli w³adaæ. Ruryk za
w tym czasie w³ada³ w Nowogrodzie.
Pojawienie siê drugiego orodka ruskiego, tj.
wikiñskiego, stworzy³o zupe³nie now¹ sytuacjê.
Mnóstwo Waregów, których zebrali Askold i Dir
stanowi³o si³ê, która by³a
powa¿nym zagro¿eniem dla
Konstantynopola i dla Cesarstwa. Handluj¹c, rabuj¹c, otrzymuj¹c czêsto wyp³acane trybuty, Waregowie z Kijowa osi¹gnêli znaczne bogactwo i presti¿.
Zapewne znacznie os³ab³o
te¿ ich poczucie lojalnoci
wobec Ruryka. Ten jednak
a¿ do swojej mierci (879 r.)
nie podejmowa³ wobec nich
¿adnych wrogich kroków.
Co innego nastêpca Ruryka
- jego krewny Helgo (znany
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