Wczesnoredniowieczni
Wikingowie kojarzeni s¹ w
potocznej wiadomoci
przede wszystkim z podbojami, handlem i terytorialn¹ ekspansj¹. Dominuj¹ca
wizja brodatego i gronego
wojownika czy kupca przes³ania inne, równie wa¿ne
elementy kultury Skandynawii okresu wikiñskiego
(IX-XI w.). Chcia³bym dzisiaj zwróciæ Pañstwa uwagê
na nieco inny aspekt specyfiki tej kultury, a mianowicie charakterystyczn¹ wy³¹cznie dla Wikingów estetykê, dostrzegaln¹ na wielu zabytkach ozdabianych
przez skandynawskich rzemielników.
Estetykê widoczn¹ zarówno na monumentalnych
kamieniach runicznych, jak
i na ozdobach, broni i przedmiotach codziennego u¿ytku. W¹tkach ornamentacyjnych, których precyzja i
rozmach sk³ania do konstatacji, ¿e w wielu wypadkach wikiñscy rzemielnicy byli prawdziwymi artystami. Wspó³czeni badacze
s¹ zgodni co do tego, ¿e
wiele elementów sztuki skandynawskiej okresu wikiñskiego czerpie swoje ród³a
w czasach wczeniejszych w okresie wp³ywów rzymskich (I-IV wiek) i w okresie wêdrówek ludów (VVII w.). Zgodni s¹ tak¿e co
do tego, ¿e wydzielane obecnie style ornamentacyjne
wikiñskiej sztuki (jest ich
kilkanacie!) powinny byæ
traktowane jako pewnego
rodzaju wzorce, pomocne
w porz¹dkowaniu materia³u ród³owego. Wiemy,
¿e skandynawscy artyci
bardzo czêsto wykorzystywali w¹tki, które wspó³czenie zaliczane s¹ do
odrêbnych stylów sztuki
wikiñskiej. Z jednej strony jest to wiadectwem
ich niezwykle bogatej wy-
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obrani, z drugiej za stanowi prawdziwe utrapienie
dla wspó³czesnych uczonych.
Jest to o tyle istotne, ¿e
proponowany tu Pañstwu krótki wyk³ad o sztuce skandynawskiej okresu wikiñskiego
powinien byæ traktowany jako wprowadzenie do tej problematyki; po drugie za datowanie tych stylów dalekie
jest od precyzji.
Wikingowie pozostawili
po sobie wiele zabytków, które pozwalaj¹ nam - przynajmniej czêciowo - oceniæ ich
zmys³ estetyczny. Wzory ornamentacyjne, które widniej¹ na zachowanych do naszych czasów nagrobnych kamieniach, drewnianych fragmentach ³odzi i sañ, egzemplarzach broni, ozdób i przedmiotach codziennego u¿ytku, daj¹ nam pewien wizerunek artystycznej wizji wiata
Pó³nocy. Zachowany materia³ daje z pewnoci¹ bardzo
niepe³ny obraz, gdy¿ niewiele zosta³o z takich dziedzin
sztuki, jak sceny narracyjne
wyobra¿ane na tkaninach i
malowane na drewnianych tarczach, czy rzebionych w
drewnie elementach domostw i wi¹tyñ. O tym, ¿e
przedstawienia takie funkcjonowa³y w wiecie Normanów wiemy sk¹din¹d - chocia¿by z pisanych przekazów rodzimych sag, czy tekstów ociennych kronikarzy (np. Adama z Bremy, XI
w.). Warto o tym pamiêtaæ,
gdy¿ nieuchwytny staje siê
dla nas prawie ca³kowicie
bardzo istotny rys estetycznego zmys³u ka¿dej kultu-
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ry, jakim jest kolor: jego
wyczucie, zestaw barw i
wreszcie ich znaczenie (symbolika).
Chronologiê g³ównych
stylów ornamentacyjnych
sztuki wikiñskiej mo¿na
przedstawiæ nastêpuj¹co:
Oseberg/Broa ?-850 lub ok.
760-850; Borre 840-980 lub
840-960; Jelling 870-1000
lub 870-980; Mammen
960-1020 lub 950-1000; Ringerike 980-1090? lub 9801080; Urnes 1050-1170? lub
1040-1150.
Styl Oseberg/Broa (znany tak¿e jako styl III, lub
styl E). Jest najwczeniejszym ze stylów sztuki wikiñskiej (po³. VIII - po. IX w.)
i siêga najpe³niej swoim wyrazem tradycji tzw. stylu
zwierzêcego, wystêpuj¹cego
w okresie wêdrówek ludów
na obszarze pó³nocno-zachodniej Europy. G³ównym elementem tej sztuki jest powszechne przedstawianie wyobra¿eñ zwierz¹t w bardzo
charakterystycznej manierze: poskrêcanych i przeplecionych z sob¹ nawzajem w
takim stopniu, ¿e trudno
jest dostrzec ca³y zarys cia³a
poszczególnych osobników.
Widoczne s¹ tylko pewne
elementy tych nierzeczywistych stworów: pysk, oko
lub ucho, zarys biodra, ³apy.
Nies³ychanie rzadko - na
ogó³ jako bezporednie zapo¿yczenie z terenów Europy Zachodniej (najczêciej z Nadrenii) pojawia
siê w sztuce skandynawskiej tego okresu ornament
rolinny (motyw wici i lici akantu).

Wed³ug czêci uczonych
w przedmiotach zdobionych
w stylu Oseberg/Broa mo¿na dostrzec pewne wp³ywy
kontynentalnego stylu zwierzêcego, doskonale czytelnego w ornamentyce tzw.
kielicha Tassilona; powsta³
on pod koniec VIII w. (miêdzy rokiem 777 a 788) na
zamówienie bawarskiego
ksiêcia Tassilona III (obecnie w skarbcu benedyktyñskiego klasztoru w miejscowoci Kremsmünster).
Na marginesie warto tu
mo¿e wspomnieæ, ¿e zwierzêcy ornament z tego kielicha wywodzony jest z
krêgu sztuki anglosaskiej
(zwanej tak¿e anglokaroliñsk¹); nie wyklucza siê
tak¿e wp³ywu sztuki iryjskiej.
Nazwa tego stylu pochodzi od dwóch stanowisk,
które dostarczy³y zabytków,
zdobionych w klasycznej
niejako manierze. Oseberg,
to miejscowoæ znajduj¹ca
siê w Norwegii. Odkryto
tam niezwykle bogaty, bardzo dobrze zachowany pochówek ³odziowy, datowany na 1 po³. IX stulecia
(datowanie dendro: 834 r.).
Przypisywany jest on znanej
ze róde³ pisanych królowej
Asie, która zmar³a prawdopodobnie przed 850 r. Ornamenty wykonane w tym stylu zdobi¹ drewniane elementy samej ³odzi (stewy
dziobowej i rufowej), wozu, sañ i ³o¿a. Jest to bardzo
rzadki przyk³ad zachowania
siê do naszych czasów zabytków wykonanych w surowcu z pewnoci¹ najbli¿szym

mentalnoci skandynawskich rzemielników (drewnie) i zapewne najczêciej
wykorzystywanym.
Wykonane wed³ug kanonu tego stylu zwierzêta
charakteryzuj¹ siê kilkoma
podstawowymi cechami: maj¹ s³abo zaznaczon¹ g³ówkê,
krótkie liciaste nogi, podwójnie konturowany zarys
cia³a; biodro ma najczêciej
zarys sercowaty. Bardzo charakterystyczny jest tzw. motyw chwytaj¹cej bestii;
zwierzêta chwytaj¹ czêsto
swoje w³asne odnó¿a, ale w
niektórych miejscach ³apy
bestii zaciskaj¹ siê na krawêdzi ornamentowanego pola, czyli bordiury.
Najs³ynniejszym elementem sztuki tego stylu s¹
s³upki drewnianego ³o¿a,
wyrzebione przez artystê
zwanego przez wspó³czesnych badaczy Akademikiem. Ty³y g³ów widniej¹cych tam zwierz¹t zosta³y
pokryte przez Akademika
ornamentem splecionych z
sob¹ fantastycznych ptaków.
Choæ zarysy poszczególnych
ptaków s¹ tak gêsto splecione, ¿e trudno jest je od
siebie oddzieliæ, to sam ornament sprawia nieodparte
wra¿enie bardzo logicznego uk³adu, uderza swoicie
pojmowan¹ symetri¹. Artyzm Akademika ujawni³ siê
tu przede wszystkim w mistrzowskim operowaniu g³êbi¹ rysunku: ornament jest
prowadzony na dwóch, a momentami nawet na trzech
p³aszczyznach, wchodz¹cych
niejako w g³¹b zabytku.
Drugim stanowiskiem,
które da³o nazwê omawianemu stylowi, jest znajduj¹ca
siê na Gotlandii miejscowoæ Broa. Odkryto tam na
pocz¹tku ubieg³ego stulecia cia³opalny pochówek
mê¿czyzny z bogatym wyposa¿eniem, którego istotn¹ czêæ stanowi³y 22 odle-
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