w nisk¹ stopkê, ma czaszê
ornamentowan¹ trybowanym wzorem zoomorficznym.
Typowym wzorem dla
stylu Jelling jest motyw
przeplataj¹cych siê zwierz¹t o wstêgowatych, esowato zwiniêtych cia³ach i
niewielkich g³owach, zaopatrzonych w charakterystyczne ogonki. G³owa jest
na ogó³ ukazywana z profilu, z górn¹ szczêk¹ ozdobion¹ charakterystycznym
zawijasem, zwanym fa³d¹
wargow¹. Cia³o zwierzêcia
jest wysmuk³e, z zaznaczonym podwójnym konturowaniem oraz charakterystycznym karbowaniem jego powierzchni; bardzo czêsto widaæ wyranie zaznaczone biodro. Zwierzêta
stylu Jelling s¹ czêsto podwójnie konturowane, albo
splataj¹ siê z wstêgow¹ plecionk¹; z fa³d i koñczyn
wyrastaj¹ liciowate w¹sy,
potêguj¹c jeszcze bujn¹
gmatwaninê ornamentu.
Zajmuj¹cy siê sztuk¹
skandynawsk¹
badacze
zwracaj¹ uwagê na wyrane zapo¿yczenia stylu Jelling z prawie mu wspó³czesnego stylu Borre, jak i
poprzedzaj¹cego go stylu
Oseberg/Broa. Z tego pierwszego da siê zapewne wywieæ motyw wstêgowatego cia³a zwierzêcia, o niezmiennej szerokoci - od
g³owy po biodra. Z kolei
sam¹, niezamkniêt¹ liniê
biodra da siê wyprowadziæ
z przedwikiñskiego stylu
sztuki skandynawskiej
okresu Vendel, zwanego
stylem D. Na terenie Skandynawii ornament stylu
Jelling przetrwa³ wy³¹cznie na zabytkach metalowych. Warto natomiast
wspomnieæ, ¿e na terenie
Brytanii (Yorkshire), wzory te s¹ spotykane u schy³ku IX w. na monumentalnych krzy¿ach nagrobnych.
Schy³kowa faza stylu Jelling zwiastuje ju¿ nadejcie kolejnego etapu sztuki
skandynawskiej, zwanego
stylem Mammen.

Styl Mammen. Czas jego trwania odnoszony jest
do II po³owy X stulecia i
ewentualnie pocz¹tków wieku XI. Pokrywa siê on wiêc
w znacznej mierze z chronologi¹ stylu Jelling i zbie¿noæ ta
dotyczy
tak¿e
wielu
szczegó³ów stylistycznych.

tego kszta³tu. Mocno podkrelone s¹ spiralnie wyobra¿one biodra. Powierzchnia cia³ zwierz¹t pokryta
jest gêstym groszkowaniem.
Wa¿n¹ nowoci¹ tego stylu jest przesada w stosowa-

Nazwa
stylu pochodzi
od bogato zdobionego
topora,
znalezionego w
królewskim grobie
w Mityczne bestie na misternie ornamentowanym
wieku z Tingelsteal w Norwegii.
Mammen
w Danii. Wed³ug ustaleñ niu w¹sów rolinnych, jako
ostatnich lat, bazuj¹cych na g³ównego t³a dla pierwszodatach dendro zabytek ten planowego ornamentu.
zosta³ z³o¿ony do ziemi w Motyw ten wywodzi siê z
latach 970/971. ¯elazny to- rysunku lici akantu, chapór zdobiony jest ornamen- rakterystycznego dla sztutem wykonanym w technice ki okresu karoliñskiego i
inkrustacji srebrem. Na obu- ottoñskiego. Styl Mammen
chu, powy¿ej jego osady, wi- wystêpuje powszechnie w
dnieje schematyczny rysu- ca³ej strefie oddzia³ywania
nek ludzkiej twarzy. Nato- kultury normañskiej: od
miast na samym ostrzu wi- Wysp Brytyjskich po dodzimy zarys ptasiopodobne- rzecze dolnego Dniepru.
go stworu, z g³ow¹ odchyloStyl Ringerike. Pon¹ do ty³u i wysoko zadar- wsta³ prawdopodobnie w
tym ogonem. Wizerunek na ostatnich latach X stulecia
toporze z Mammen dobrze i trwa³ przez prawie ca³y
oddaje podstawowe cechy wiek XI. Nazwa pochodzi
zwierz¹t wyobra¿anych w od regionu Norwegii, potym stylu.
³o¿onego na pó³noc od
Wed³ug wielu uczonych Oslo, sk¹d znamy wiele
styl Mammen jest w grun- monumentalnych kamieni
cie rzeczy dopracowaniem runicznych, ornamentowaszczegó³ów stylu Jelling. nych w tym w³anie stylu.
Widzi siê te¿ w nim jedynie Typowy dla tego stylu mo³¹cznik pomiêdzy tym sty- tyw jest w zasadzie logiczlem, a kolejnym stylem - nym rozwiniêciem zdobniRingerike. £¹cznik krótko- ctwa stylów: Jelling i Mamtrwa³y, obejmuj¹cy okres je- men.
dynie dwóch-trzech generaZwierzêta Ringerike s¹
cji. Zwierzêta stylu Mam- ju¿ dobrze czytelne, zanika
men maj¹ bardziej ni¿ w prawie ca³kowicie motyw
stylu Jelling krêpe cia³a, splecionych cia³. Mo¿na z
które, co wiêcej, nie maj¹ du¿¹ doz¹ prawdopodobieñju¿ tak wyranie wstêgowa- stwa powiedzieæ, ¿e mamy

tu do czynienia z wyobra¿eniami koni, lub zwierz¹t jeleniowatych, o podwójnie konturowanych cia³ach i wyranie zaznaczonych, smuk³ych
nogach. Bardzo charakterystycznym elementem dla stylu Ringerike
jest motyw spiralnie
zaznaczonych
k³êbów i
bioder
zwierzêcia. Czêsto na
zabytk a c h
zdobionych w
tym stylu pojawiaj¹ siê
tak¿e
wiatrowskazie z XII ptaki.
We d³ug Davida M. Wilsona g³ówn¹ cech¹ tego stylu jest
jednak podporz¹dkowanie ornamentu zwierzêcego ornamentowi rolinnemu. W pewnych wypadkach w¹sy rolinne wypar³y w ogóle motywy zoomorficzne. Wydaje
siê jednak, ¿e opinia angielskiego uczonego jest s³uszna
przede wszystkim w odniesieniu do zabytków znajdowanych na obszarze Wysp
Brytyjskich. Trudno doszukiwaæ siê natomiast w stylu
Ringerike dominacji ornamentu rolinnego nad zwierzêcym w samej Skandynawii.
Styl Urnes. Nazwa stylu
pochodzi od norweskiej miejscowoci Urnes, usytuowanej u nasady Sognefiordu
(na pó³noc od Bergen). Jest
to najpóniejszy ze skandynawskich stylów ornamentacyjnych, który mo¿e byæ odnoszony do okresu wikiñskiego. Zabytki zdobione w
tym stylu s¹ datowane na
okres od po³owy XI w. po
pocz¹tki II po³owy XII stulecia. Jednym z najwczeniej
datowanych zabytków, ornamentowanych w stylu Urnes

jest niewielka srebrna misa
znaleziona w miejscowoci
Lilla Valla. Wchodzi³a ona
w sk³ad skarbu, ukrytego w
ziemi oko³o 1050 r. Jednak
najs³ynniejszym zabytkiem
stylu Urnes jest unikalny,
drewniany budynek - funkcjonuj¹cy zreszt¹ do dzisiaj
- wzniesiony w tej miejscowoci oko³o 1060 r. W tym
czasie jeden z miejscowych
bondów ufundowa³ koció³,
którego fragment zachodniej ciany zosta³ wtórnie
wykorzystany podczas przebudowy w XII w. (obecnie
znajduje siê w cianie pó³nocnej). Zachowane pierwotne fragmenty tej ciany oraz
wejciowy portal do wi¹tyni pokryte s¹ wielowymiarow¹, g³êbok¹ nawet na 12
cm p³askorzeb¹ o motywach zoomorficznych.
W opinii wiêkszoci
uczonych styl Urnes wywodzi siê bezporednio ze stylu Ringerike; stopniowe
udoskonalanie ornamentu
zwierzêcego, oplatanego
motywem wici rolinnych
doprowadzi³o w rezultacie
do pojawienia siê zwierz¹t
stylu Urnes. Najbardziej
charakterystyczny motyw
tego stylu to w¹tek czworono¿nego zwierzêcia, walcz¹cego z wê¿owatym stworem
- oba gryz¹ siê nawzajem.
Zwierzêta Urnes s¹ wysmuk³e, maj¹ proporcje przypominaj¹ce sylwetki afgañskich chartów. Cia³a s¹ konturowane pojedyncz¹ lini¹ i
ca³kowicie g³adkie - mo¿na
by nawet u¿yæ okrelenia,
¿e sprawiaj¹ wra¿enie wypolerowanych. Zwraca uwagê pozosta³y ze stylu Ringerike element, jakim jest motyw spiralnie zaznaczonych
k³êbów i bioder zwierzêcia.
Wyrane jest tak¿e jego oko
oraz zdecydowanie poprowadzona fa³da wargowa. Ca³oæ w¹tków ornamentacyjnych wykoñczona jest motywem regularnych wici,
sprawiaj¹cych na pierwszy
rzut oka wra¿enie delikatnej siatki.
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