Stylizowane zwierzêta i rolinne plecionki

Style w sztuce
wikiñskiej
Wij¹ce siê postaci zwierz¹t i rolinne motywy s¹ charakterystycznymi elementami sztuki wikiñskiej.
Wikingowie - podró¿nicy, zdobywcy i odkrywcy - otwarci byli na zewnêtrzne oddzia³ywania. Obce
motywy adaptowano jednak zgodnie z miejscowymi gustami. W sztuce wikiñskiej wyró¿niamy szeæ
stylów: Oseberg, Borre, Jellinge, Mammen, Ringerike i Urnes. Przeplataj¹ce siê wzory zdobi³y
przedmioty u¿ytkowe, bi¿uteriê, dzioby statków, kamienie runiczne.
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 kultury, jakim
jest kolor: jego wyczucie,

zestaw barw i wreszcie ich
znaczenie (symbolika).
Styl Oseberg. jest to
najwczeniejszy styl w
sztuce wikiñskiej, który
najbardziej zwi¹zany jest
ze stylistyk¹ zwierzêc¹.
G³ównym elementem tego
stylu s¹ wyobra¿enia
poskrêcanych i poprzeplatanych cia³ zwierz¹t.
Zarysowane s¹ jedynie
sylwetki, trudno wy³owiæ
szczegó³y postaci. W stylu
Oseberg niejednokrotnie
pojawiaj¹ siê elementy
rolinne, ale tylko jako
zapo¿yczenie z terenów
Europy Zachodniej. Kompozycja przedstawienia jest
harmonijna i proporcjonalna.
Styl Borre. Kolejnym stylem sztuki skandynawskiej
okresu wikiñskiego jest styl
datowany na okres od schy³ku I po³owy IX w. do pocz¹tków II po³owy X stulecia.
Nazwa pochodzi od miejscowoci Borre w Norwegii (Vestfold). Jest to styl sztuki
skandynawskiej chyba najczêciej spotykany na terenach
wczesnoredniowiecznej Rusi.
W ustaleniu dolnej granicy chronologicznej dla stylu Borre pomocny jest skarb
znaleziony w miejscowoci
Hon, w po³udniowo-wschodniej Norwegii. Jest to naj-

G³os rogu po¿egna³ wikiñskie okrêty, które powróc¹ z
wyprawy dopiero za rok. Jednak biskupiñskim grodem
w³adaæ ju¿ bêd¹ inni wojowie - Rzymianie i barbarzyñcy. W
róg zad¹³ Piotr wistun z dru¿yny Trzyg³owa, informatyk z
Lêborka.
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bogatszy, wa¿¹cy przesz³o
2,5 kg depozyt z³otych
przedmiotów, datowanych
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rolinne
plecionki
by³y
nieod³¹cznymi elementami
sztuki wikiñskiej.

na okres wikiñski znaleziony w Norwegii, datowany
na lata szeædziesi¹te IX w.
Schy³ek tego stylu z du¿¹ pewnoci¹ mo¿na natomiast odnieæ do III æw. X
wieku; w licznych skarbach
duñskich i szwedzkich ozdoby w stylu Borre wystêpowa³y jeszcze w tym okresie,
brak ich natomiast w depozytach z pocz¹tków XI wieku. Dla zabytków z³otniczych zaklasyfikowanych do
stylu Borre powszechne jest
zdobnictwo wykonywane
przy pomocy technik filigranu i granulacji. W przypadku zabytków odlewanych
w br¹zie czêsto mamy do
czynienia z upiêkszaniem linearnych motywów ornamentu rzêdem poprzecznych kresek, przypominaj¹cych nieco ziarnowanie filigranu.
Mo¿e to wrêcz sugerowaæ,
¿e pierwsze zabytki tego stylu zosta³y zdobione przy
pomocy tej techniki, a naciêcia maj¹ imitowaæ w
mniej kosztowny sposób
wygl¹d drutu filigranowego. Zwierzêta stylu Borre
s¹ bardziej krêpe, ani¿eli
to mia³o miejsce w stylu
Oseberg/Broa; zdecydowanie czêciej wystêpuje tu
tak¿e motyw chwytaj¹cej
bestii.
Styl Borre cechuj¹ trzy
g³ówne motywy: 1) pierw-

szym jest prosta forma wstêgowej plecionki. Sk³ada siê
na ni¹ symetryczny dwupasmowy splot, z³¹czony w
punktach przeciêcia piercieniem, obejmuj¹cym romb
o wklês³ych cianach; 2) drugim, wywodz¹cym siê ze
stylu Oseberg/Broa - zwierzê o twarzy ustawionej en
face, co przypomina nieco
maskê, wygina wstêgowo zaznaczone cia³o w ³uk, chwytaj¹c ³apami koñczyny, b¹d
te¿ krawêd ornamentacyjnego pola; 3) w trzecim
motywie mamy do czynienia ze zwierzêciem ustawionym w profilu i odwracaj¹cym ³eb za siebie.
Styl Jelling (dawniej Jellinge). Datowany jest na
pocz. II po³owy IX w. po
koñcowe lata X stulecia.
Oznacza to, ¿e w znacznej
mierze jest on wspó³czesny
stylowi Borre. Styl ten bierze swoj¹ nazwê od duñskiej
miejscowoci Jelling (na
wschodnim wybrze¿u rodkowej czêci Pó³wyspu Jutlandzkiego) - a cilej rzecz
bior¹c od wzoru ornamentacyjnego, wyrytego na srebrnym kubku znalezionym w
komorze królewskiego kurhanu, w którym Harald
Sinozêby pochowa³ swojego ojca Gorma (zm. w 958/
59 r.). Ten niewielki kubek-pucharek, zaopatrzony
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