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ᛜ  Wstęp

ᛜ  Cel pracy
W rozdziale ósmym Sagi o Egilu znajduje się następujący passus poświęcony
królowi Haraldowi Pięknowłosemu:
Ze swoich wszystkich drużynników król najbardziej cenił swoich skaldów i pozwalał im
zasiadać na ławie naprzeciw jego tronu. Na dalszym miejscu siedział Auðun illskælda,
który był najstarszym i komponował jeszcze dla Halfdana Czarnego, ojca króla Haralda. Obok niego siedział Þorbjǫrn hornklofi, a dalej Ǫlvir hafn. Obok niego siedział
Bard, który miał przydomek Biały lub Silny. Był lubiany przez wszystkich i bliskim
towarzyszem Ǫlvira1.
Przytoczony fragment jednej z najbardziej znanych i poczytnych sag
rodowych jest niejedynym dowodem na to, że Islandczycy przełomu xii
i xiii wieku byli przekonani o ważnej roli, jaką na dworach skandynawskich władców odgrywali poeci, w zdecydowanej większości wywodzący się
z Islandii. W przypadku trzech z czterech wymienionych przy tej okazji
skaldów trafiamy na dłuższe lub krótsze fragmenty poezji im przypisywanej w innych staroskandynawskich przekazach, przede wszystkim w sagach
królewskich.
Średniowieczna skandynawska tradycja literacka, której przejawem jest
Saga o Egilu, wskazuje na ścisłą korelację między rozwojem poezji skaldycznej
a krystalizowaniem się ideologii władzy królewskiej. Dość powiedzieć, że już
pierwszy odnotowany w dziejach skald – Bragi – zapamiętany został dzięki
swoim dworskim kompozycjom.
Nasza dzisiejsza wiedza na temat dziejów Skandynawii w tzw. epoce wikingów, czyli między przełomem viii i ix wieku a przełomem xi i xii stulecia,
1 íf 2, s. 19. Wszystkie skróty użyte w przypisach i Bibliografii zostały rozwinięte
w Wykazie skrótów.
cel pracy ᛜ
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zdaje się związek ten uzasadniać. Był to bowiem czas istotnych przemian politycznych, społecznych, kulturowych i gospodarczych, stymulowanych między
innymi przez handlową, piracką i osadniczą aktywność Skandynawów w różnych częściach Europy i poza nią. Procesy te oddziaływały na rozwój zarówno
kolejnych obszarów tzw. wikińskiej ekumeny, jak i – a z perspektywy tych
rozważań: przede wszystkim – samej Skandynawii. Świadczy o tym szereg
procesów, które stanowią o wadze i zakresie tych przemian. Jednym z nich
był rozwój dalekosiężnej wymiany handlowej, łączącej swym zasięgiem rejon
Wysp Brytyjskich z arabskim Wschodem, w której Skandynawowie odgrywali kluczową rolę. Skutkowało to między innymi powstaniem sieci ośrodków
wczesnomiejskich (Ribe, Hedeby, Birka) oraz transferem dóbr i idei, które
decydowały o dalszych, kulturowych i politycznych przeobrażeniach. Objęły
one chrystianizację regionu oraz centralizację władzy królewskiej. Procesy te
wchodziły w ciągu xi wieku w kulminacyjną fazę. Decydująca w tym zakresie rola charyzmatycznych władców, stawiających sobie ambitne polityczne
cele, wpływała na rosnące znaczenie działań propagandowych i ideowych,
których głównym nośnikiem była poezja skaldów. To z kolei przekładało się
na status sztuki poetyckiej oraz jej twórców, tym samym na ich obecność
i znaczenie w otoczeniu władcy. Warto w tym miejscu zauważyć, że rola ta
nie uległa zasadniczej zmianie mimo dużego wyzwania, jakim dla skaldów
tego okresu stała się chrystianizacja oraz wymagania i zagrożenia płynące
z nowej wiary. Ponadto w odniesieniu do wierszy datowanych na xi stulecie
stoimy na znacznie pewniejszym gruncie, jeśli chodzi o historyczność poetów
oraz przypisywanej im poezji. Co więcej, ich przekazy mogą być w większym
stopniu weryfikowane przez inne, w dużej mierze także współczesne opisywanym w nich wydarzeniom źródła.
Dlatego też celem pracy jest, dotąd w literaturze przedmiotu nieopracowane, całościowe ujęcie przemian politycznych w Skandynawii xi wieku
przez pryzmat twórczości ówcześnie komponujących skaldów. Jego realizacja
pozwoli lepiej zrozumieć warunki, w jakich funkcjonowali i tworzyli pozostający na służbie władców poeci. Umożliwi także określenie, na ile dworska
poezja skaldów ułatwia pełniejszy wgląd w meandry ówcześnie kształtowanej
i uprawianej polityki.
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ᛜ Metoda
Niemal cały korpus poezji skaldów, który zachował się do naszych czasów,
został utrwalony jako integralna część literackiego dorobku średniowiecznych Skandynawów. Niemniej podstawowym założeniem prezentowanych
w tej rozprawie rozważań jest „wyrwanie” poszczególnych utworów i strof
z narracyjnego kontekstu, w którym zostały z biegiem czasu umieszczone.
Tym samym analiza źródłoznawcza skupi się niemal wyłącznie na treści samej
strofy/grupy strof, z pominięciem, ewentualnie potraktowaniem jej jako
pomocniczej, interpretacji dokonanej przez autora sagi. Podejście takie ma
swoje różnorakie uzasadnienia. Po pierwsze, przywoływanym w ramach prosimetrum strofom przypisywano określony pierwotny kontekst, w którym
były one komponowane. W zdecydowanej większości kontekst ten stanowiła służba dworska skalda na rzecz określonego władcy. To z kolei kieruje
nas w stronę potencjalnego czasu powstania danego utworu i okoliczności
temu towarzyszących, co w oczywisty sposób wyznacza ramy interpretacyjne,
w których dokonuje się analiza wiersza.
Po drugie, opisane podejście badawcze podyktowane jest licznymi rozbieżnościami interpretacyjnymi między treścią strofy/wiersza a kontekstem
narracyjnym, w którym została umieszczona. Przypadki tego typu wynikały
bądź z braku zrozumienia, ewentualnie zatracenia w powszechnej pamięci,
pierwotnego sensu strofy, bądź z celowego jej ignorowania wobec założenia,
że fragment sztuki poetyckiej traktowany jako autentyczny „głos przeszłości”
spełniał swoją korroboracyjną funkcję przez sam fakt jego uwzględnienia,
a nie ze względu na swoją treść.
Przyjęta metoda wymusza większy nacisk na wewnętrzne kryteria leksykalne i stylistyczne w datowaniu wiersza oraz ustalaniu liczby i kolejności strof do niego przypisanych. W tym zakresie prezentowane rozważania oparte są w dużej mierze na ustaleniach badaczy przygotowujących
nową edycję korpusu poetyckiego, której pierwsze tomy są już dostępne
w naukowym obiegu.
Oznacza to, że rdzeniem źródłowej analizy będą poszczególne poematy
skaldyczne same w sobie, w kształcie, na jaki wskazuje zachowana tradycja
rękopiśmienna. Jej punktem centralnym będzie wskazanie swoistej „polityki
kompozycyjnej”, jaka przyświecała poetom przy opisywaniu wydarzeń i osób,
których dotyczyła ich poezja.
Przez pojęcie „polityki kompozycyjnej” rozumiem odpowiedni dobór
i gradację treści oraz nadawanie jej określonej warstwy symbolicznej, co
metoda ᛜ
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w rezultacie miało pozwolić na osiągnięcie zamierzonych celów, które przyświecały poecie, gdy decydował się na skomponowanie wiersza.
W jej określeniu kluczowe znaczenie przypadnie analizie stylistycznej
poszczególnych utworów, użytego przez poetę słownictwa oraz charakterystycznych dla gatunku narzędzi kompozycyjnych. Ważną rolę w tym względzie odegrają także: analiza odautorskich opinii skaldów na temat wydarzeń
i osób, które opisywali, oraz porównanie rożnych przekazów poetyckich
dotyczących tego samego tematu2. To w rezultacie ma umożliwić określenie
sposobu, w jaki skaldowie xi wieku postrzegali, oceniali i opisywali współczesne im wydarzenia.
Wszystkie cytaty i tłumaczenia przywołanych w książce strof zostały
oparte na wydanych już tomach najnowszej edycji poezji skaldów Skaldic Poetry of the Scandinavian Middle Ages. Tam, gdzie było to konieczne,
korzystałem z edycji korpusu autorstwa Finnura Jónssona3. W przypadku
strof pochodzących z Eddy Snorriego sięgnąłem także do edycji tego dzieła
autorstwa Anthonego Faulkesa4. Wszystkie tłumaczenia fragmentów poezji skaldów zawarte w niniejszej książce są mojego autorstwa. W celu ułatwienia Czytelnikowi ich lektury i odbioru zdecydowałem się, wzorem
innych edycji, na uproszczenie składni w tłumaczeniach poszczególnych
strof, zachowując jednak pierwotne brzmienie metafor i innych elementów
kompozycyjnych.

ᛜ Podstawa źródłowa
Prezentowane rozważania oparte są na analizie wierszy skaldów, które w swojej treści odnoszą się do wydarzeń politycznych w Skandynawii xi wieku.
W zdecydowanej większości utwory te zostały skomponowane w ramach
służby ich autorów na dworach konkretnych władców. Wynika z tego ważne
założenie, że mamy do czynienia ze świadectwami współczesnymi opisywanym wydarzeniom, których autorzy jeśli nie byli ich naocznymi świadkami,
to opierali się na relacjach ich bezpośrednich uczestników. To z kolei, nawet
przy założeniu schematyczności i złożoności poszczególnych kompozycji,
2 W odniesieniu do poezji datowanej na x wiek zagadnienie to analizowała C. Clover, Skaldic Sensibility, anf 1978, vol. 93, s. 63–81.
3 Finnur Jónsson, Norsk-Islandske skjaldedigtning, København 1912–1915.
4 Snorra Edda, Skáldskaparmál.
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czyni wiersze skaldów istotnym materiałem źródłowym w badaniach nad
dziejami średniowiecznej Skandynawii.
Wszystkie przywołane w dalszych partiach książki wiersze i pojedyncze
strofy zachowały się do naszych czasów dzięki utrwaleniu ich w formie pisanej przez średniowieczne piśmiennictwo skandynawskie. Stanowią one
integralną część narracji sag, przede wszystkim królewskich, które traktują
o dokonaniach skandynawskich, głównie norweskich, władców. Znacząca
liczba strof i wierszy zachowana jest w traktatach gramatycznych oraz Eddzie Snorriego. W pierwszym przypadku rolą poetyckich świadectw było
potwierdzać i uwiarygodniać przekaz autorów sag na temat poszczególnych
wydarzeń i ich uczestników. W drugim – główny nacisk położony był na
ich aspekty kompozycyjne i stylistyczne, z uwypukleniem bogactwa stosowanych w nich form językowych oraz ideowego tła, które towarzyszyło ich
powstawaniu. W odniesieniu do wierszy datowanych tradycyjnie na xi wiek
oznacza to, że utrwalono je na piśmie przynajmniej 100–150 lat po ich skomponowaniu, zakładając jednocześnie, że do tego czasu funkcjonowały one
w formie ustnej.
Pociąga to za sobą określone problemy metodologiczne. Mimo hermetyczności dróttkvætt – najczęściej wykorzystywanego w dworskiej poezji metrum – powstaje bowiem pytanie o stabilność poetyckiego przekazu w formie
ustnej w tak długim okresie. Nie ulega wątpliwości, że przynajmniej na etapie
tworzenia rękopisów zdarzały się wypadki „poprawiania” wierszy przez skrybów, którzy nie wahali się zmieniać pojedynczych wyrazów, a nawet całych
fraz. Mamy także do czynienia z przypadkami „żonglowania” helmingami
danej strofy w poszczególnych rękopisach, a także z różną atrybucją tej samej
kompozycji w różnych sagach.
Zwraca się również uwagę, że stan zachowania poezji narzuca jej analizę
w ścisłym związku z kontekstem narracyjnym sag, w ramach którego zostały
wykorzystane. Wiąże się to z poglądem, że większość strof mogła powstać
dopiero na etapie spisywania sag w celu nadania im „antycznego” charakteru
i uwiarygodnienia ich przekazu. W tym ujęciu poezja skaldów i jej treści
służą analizom literackim i językowym, pogłębiając naszą wiedzę na temat
rozwoju skandynawskiej kultury piśmienniczej. Na plan dalszy schodzą wówczas kontrowersje i wątpliwości związane z datacją i atrybucją poszczególnych
strof, które uznawane są jedynie za integralną część zachowanej w literackiej
formie narracji.
Rozwój badań nad tradycją ustną wywołał niejako na nowo postulat
traktowania poezji skaldów jako osobnego, samodzielnego modułu, który
podstawa źródłowa ᛜ
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może w wielu przypadkach stanowić autentyczny refleks czasów, których
dotyczy. Wiąże się to z koniecznością badania poszczególnych strof i wierszy poza narracyjnym kontekstem, w jakim funkcjonują, o czym była już
mowa wcześniej. Słuszność takiego podejścia zdają się potwierdzać studia
nad formalnymi i językowymi kryteriami datowania strof oraz stosowanym
przez poetów słownictwem, które determinowało jej społeczne i historyczne
funkcje. Zasadność takiego ujęcia odnosi się szczególnie do poezji dworskiej,
w przypadku której, jak się wydaje, mamy do czynienia z bardziej utrwaloną
tradycją dotyczącą treści, długości i atrybucji poszczególnych wierszy. Tego
typu podejście zostało przyjęte także na potrzeby tych rozważań, a zasygnalizowane tu problemy z tym związane zostaną omówione szerzej w rozdziale
pierwszym i części niniejszej książki.

ᛜ Stan badań
Badania nad poezją skaldów mają już swoją ponadstuletnią tradycję. W tym
miejscu nie sposób zreferować całości naukowego dorobku w tym zakresie.
Siłą rzeczy, opis literatury przedmiotu musi być ograniczony do najważniejszych zagadnień i publikacji poświęconych rozwojowi sztuki poetyckiej
w średniowiecznej Skandynawii. Dotyczy to w głównej mierze jej kryteriów
formalnych i stylistycznych oraz funkcjonowania w trakcie dokonującego
się literackiego rozwoju średniowiecznych Skandynawów, przede wszystkim
zaś Islandczyków. Jednym z filarów tych badań są studia nad najczęściej
stosowanym przez skaldów metrum, czyli dróttkvætt. Podstawowy punkt
odniesienia stanowią kompleksowe syntezy autorstwa Hansa Kuhna5 oraz Kari
Ellen Gade6, obejmujące kwestie związane ze składnią zdań w obrębie strofy
i wynikającymi z tego zależnościami między poszczególnymi liniami oraz
z dykcją, akcentem i regułami stosowanymi przy wprowadzaniu rymów oraz
aliteracji. Poprzedzająca publikację Gade analiza Roberty Frank poświęcona
jest z kolei merytorycznej funkcjonalności dworskiej poezji komponowanej
w dróttkvætt (miłość, mity, wojna, status poety)7. Te podstawowe po dziś
dzień prace były i są uzupełniane przez pomniejsze, choć ważne studia nad
5 H. Kuhn, Das Dróttkvætt, Heidelberg 1983.
6 K.E. Gade, The Structure of Old Norse Dróttkvætt Poetry, Ithaca–London 1995.
7 R. Frank, Old Norse Court Poetry. The Dróttkvætt Stanza, Ithaca–London
1978.
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stylem kompozycji w dróttkvætt i innych metrach oraz łączącymi się z tym
kwestiami leksykalnymi8.
Zagadnieniem związanym z badaniami nad stylistyką kompozycyjną poezji
skaldów, które w szczególny sposób przykuwa uwagę badaczy, jest kwestia
kenningów i ich funkcjonalności w wierszach. Sytuacja ta nie dziwi wobec
faktu, że kenningi stanowią jeden z głównych elementów kompozycyjnych
poezji skaldów. Podstawową pracą w tym zakresie po dziś dzień pozostaje
monografia Rudolfa Meissnera9. Dalsze badania w tej kwestii z powodzeniem kontynuowali między innymi Edith Marold10, Klaus von See11, Elena
Gurevich12, Bjarne Fidjestøl13, Frederick Amory14, Gary Holland15 i Inna Matiushina16.
Istotnym obszarem studiów nad poezją skaldów są badania leksykalne,
odnoszące się do stosowanego przez poetów słownictwa i związanych z nim
obszarów znaczeniowych. Doniosłość tych badań wynika między innymi
z próby, przeważnie udanej, oderwania wierszy oraz strof skaldów od kontekstu literackiego, w którym funkcjonują, co w dużej mierze wiąże się z coraz
bardziej zaawansowanymi studiami nad tradycją ustną oraz pamięcią kulturową i historyczną w średniowiecznej Skandynawii17. Problem ten traktuję
8 K. Reinchardt, Studien zu den Skalden des 9. und 10. Jahrhunderts, Leipzig
1928; H. Lie, Skaldestil, mogm 1952, vol. 1, s. 1–92; B. Fidjestøl, Skaldestudiar,
mogm 1985, t. 1–2, s. 53–81; Kristján Árnason, The Rythms of dróttkvætt and other
Old Icelandic Metres, Reykjavík 1991.
9 R. Meissner, Die Kenningar der Skalden, Bonn–Leipzig 1921.
10 E. Marold, Kenningkunst. Ein Beitrag zu einer Poetik der Skaldendichtung,
Berlin 1983; Eadem, Überlegungen zum Problem der Emendationen am Beispiel der
Verse von Bjǫrn Hítdœlakappi, „Skandinavistik“ 2002, 32/1, s. 39–55.
11 K. von See, Skaldendichtung, Müchen–Zürich 1980.
12 E. Gurevich, Om skaldespråkets viðkenning. Til problemet om rekonstruksjon
av betydningen, mogm 1993, t. 1–2, s. 1–11; Eadem, The system of kennings, nb 1994,
vol. 3, s. 139–155; Eadem, Skaldic Variation and Evolution of Kenning Pattern, „Skandinavistik“ 2002, 32/1, s. 31–38.
13 B. Fidjestøl, Kenningsystemet. Forsøk på ein lingvistik analyse, mogm 1974, t. 1,
s. 5–49.
14 F. Amory, Kennings, Referentiality, and Metaphors, anf 1988, vol. 103, s. 87–101.
15 G. Holland, Kenning, metaphors, and semantic formulae in Norse dróttkvætt,
anf 2005, vol. 120, s. 123–147.
16 I. Matiushina, On the development of rhyme In Old Norse Poetry, nb 1994,
vol. 3, s. 103–138.
17 Gísli Sigurðsson, The Medieval Icelandic Saga and Oral Tradition, Harvard
2004; P. Hermann, Concepts of Memory. Approaches to the Past in Medieval Icelandic
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szerzej w rozdziale pierwszym części I książki. W tym kontekście nie można
pominąć ważnych studiów Klausa von See18, kontynuowanych między innymi przez Johna Lindowa19, Carol Clover20, Judith Jesch21 oraz Bergsveina
Birginssona22.
Prace tych autorów są pokłosiem prowadzonych już od dawna studiów poświęconych poszczególnym poetom oraz ich twórczości. Dotyczy to między innymi badań nad rekonstrukcją i datacją konkretnych
kompozycji, ich charakterem oraz potencjalną funkcjonalnością. W tym
kontekście należy wymienić, zachowujące wciąż w wielu aspektach swoją
aktualność, studia Bjarnego Fidjestøla23, a także niedawne podsumowanie wiedzy o poezji skaldów jako gatunku autorstwa Margaret Clunies
Ross24. Poetycki dorobek niektórych poetów doczekał się osobnych edycji,
które były też okazją do jego szczegółowej analizy. Dotyczy to na przykład Þjóðólfa ór Hvini25, Sigvata Þorðarsona26, Arnóra Þorðarsona27 czy
też Einara Skùlasona28. Spis ten uzupełniają badania nad utworami wybranych poetów29 oraz różnymi kulturowymi i historycznymi aspektami
Literature, ss 2009, 81/3, s. 287–308; Minni and Munnin. Memory in Medieval Nordic
Culture, eds. P. Hermann, S.A. Mitchell, Agnes S. Arnórsdóttir, Turnhout
2015.
18 K. von See, Edda, Saga, Skaldedichtung. Aufsätze zur skandinavischen Literatur
des Mittelalters, Heidelberg 1981.
19 J. Lindow, Riddles, kennings and the complexity of skaldic poetry, ss 1975, 47/3,
s. 311–325.
20 C. Clover, Skaldic Sensibility…, s. 63–81.
21 J. Jesch, Ships and Men in the Late Viking Age. The Vocabulary of Runic Inscriptions and Skaldic Verse, Woodbridge 2001.
22 Bergsveinn Birgisson, Inn i skaldens sinn. Kognitive, estetiske og historiske skatter
i den norrøne skaldediktingen, Avhandling for graden doctor artium ve Universitetet
i Bergen, Bergen 2008.
23 B. Fidjestøl, Det norrøne fyrstediktet, Bergen 1982.
24 M. Clunies Ross, A History of Old Norse Poetry and Poetics, Cambridge
2005.
25 The Haustlǫng of Þjóðólfr ór Hvini, ed. R. North, Enfield Lock 1997.
26 Jón Skaptason, Material for an Edition andTranslation of the Poems of Sigvatr
Þorðarson skáld, Ph.D. thesis, State University of New York at Stony Brook 1983.
27 D. Whaley, The Poetry of Arnórr jarlaskáld. An Edition and Study, Turnhout
1998.
28 M. Chase, Einarr Skùlason’s Geisli. A Critical Edition, Toronto 2005.
29 A. Bugge, Arnor Jarlaskald og det første kvad om helge hundingsbane, „Edda“
1914, vol. 1, s. 350–380; Å. Ohlmarks, Islands hedna skaldediktning, Uppsala 1957;
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poezji skaldów30. W tej ostatniej kwestii wyróżnić należy także studia poświęcone kondycji sztuki poetyckiej w Skandynawii w dobie konwersji na
chrześcijaństwo31.
Jednocześnie uwaga badaczy była i jest skupiona na funkcjonowaniu strof
w obrębie pisanych prozą sag. Badania nad ich prosimetrum dotyczą dziś niemal
wszystkich podgatunków, choć ze względu na stopień wykorzystania dorobku
poetów dominują studia nad sagami królewskimi i rodowymi. Wśród tych
ostatnich szczególny status przypada sagom skaldycznym. Odnośnie do sag królewskich należy przywołać badania nad wykorzystaniem strof w Heimskringli
Snorriego Sturlusona, co dokumentują publikacje Bjarne Fidjestøla i Diany
Whaley32. Prosimetrum sag rodowych doczekało się kilku ważnych analiz,
z których na wymienienie zasługują przede wszystkim studia Anne Holtsmark33,
P. Hallberg, Old Icelandic Poetry. Eddic Lay and Skaldic Verse, Lincoln–London
1962; C. Wood, Skúli Þórsteinsson, ss 1964, 36/3, s. 175–188; D. Strömback, Uppreis-
tardrápa. En förlorad dikt om skapelsen, „Arv“ 1973–1974, vol. 29–30, s. 158–168;
B. Fidjestøl, Kongetruskap og gullets makt. Om nokre Bibel – allusjonar hjá Sigvat
skald, mogm 1976, t. 1, s. 4–11; J. Turville-Petre, Om Ynglingatal, ms 1978–1979, 11;
B. Fidjestøl, Meira lið eða minna? Ein merknad til Nesjavísur, nb 1997, vol. 14,
s. 15–19; Baldur Hafstad, Sighvatur Þorðarson og Egils saga, „Skáldskaparmál“ 1994,
vol. 3, s. 108–118; C. Sapp, Dating Ynglingatal – Chronological Metrical Development
of Kviðuháttr, „Skandinavistik“ 2000, vol. 30/2, s. 85–98; Guðrun Nordal, Snorri
and Norway, w: Reykholt som makt- og laerdomssenter, ed. E. Mundal, Reykholt
2006, s. 77–83.
30 F. Ström, Nid, ergi and Old Norse moral attitudes, London 1973; I. Matiushina, The emergence of lyrical self-expression in skaldic love poetry, mogm 1998, vol. 1,
s. 21–33; M. Clunies Ross, K.E. Gade, Cosmology and Skalds, jegp 2012, vol. 111/2,
s. 199–207.
31 W. Lange, Studien zur Christichen Dichtung der Nordgermanen, Göttingen
1958; J. McKinnell, Why Did Christians Continue to Find Pagan Myths Useful?,
w: Reflections on Old Norse Myths, eds. P. Hermann, J.P. Schjødt, R.T. Kristensen,
Turnhout 2007; C. Abram, Einarr Skúlason, Snorri Sturluson, and the post-pagan
mythological kenning. Scribes, translators, and place of origin, w: Eddic, skaldic, and
beyond. Poetic variety in medieval Iceland and Norway, ed. M. Chase, New York
2014, s. 44–61.
32 B. Fidjestøl, Skaldenstrophen in der Sagaprosa. Bemerkungen zum Verhältnis
zwischen Prosa und Poesie in der Heimskringla, w: Snorri Sturluson. Kolloquium
anläßlich der 750. Wiedekehr seines Todestages, Hrsg. A. Wolf, Tübingen 1993, s. 77–
98; D. Whaley, Skalds and Situational Verses in Heimskringla, w: Snorri Sturluson.
Kolloquium anläßlich der 750. Wiedekehr seines Todestages… s. 245–266.
33 A. Holtsmark, Studier i norrøn diktning, Oslo 1956.
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Klausa von See34, Josepha Harrisa35 i Heather O’Donoughe36. Jak wspomniałem, badania na tym polu w sposób szczególny dotyczą sag skaldycznych,
w których relacja między prozą i poezją – jak nigdzie indziej – stanowi o charakterze kompozycyjnym danej narracji. Należy w tym miejscu przywołać
studia Bjarniego Einarssona, który dowodził, że zarówno sagi o skaldach, jak
i poezja w nich zawarta zostały skomponowane w xiii wieku jako efekt zapożyczeń z literatury kontynentalnej – przede wszystkim z francuskich romansów dworskich37. Mimo że pogląd ten został uznany za zbyt skrajny, między
innymi przez Theodore’a Anderssona i Alison Finlay38, badacze nie stronili od
analizy literackiego kontekstu strof przypisywanych protagonistom sag skaldycznych: Egilowi Skallagrímssonowi39, Bjǫrnowi hítdœlakappi40, Kormakowi
34 K. von See, Skaldenstrophe und Sagaprosa. Ein Beitrag zum Problem
der mündlichen Überlieferung in der altnordischen Literatur, ms 1977, vol. 10,
s. 58–82.
35 J. Harris, Prosimetrum of Icelandic Saga and Some Relatives, w: A Collection of
Comparative Studies of a Number of Mixed Prose-and-Verse Literatures, from Europe
to the Orient, from Classical Culture to the 19th century, eds. J. Harris, K. Reichl,
Woodbridge 1997, s. 131–164.
36 H. O’Donoughe, The Genesis of a Saga Narrative. Verse and Prose in Kormaks
saga, Oxford 1991; Eadem, Skaldic Verse and the Poetics of Saga Narrative, Oxford
2005.
37 Bjarni Einarsson, Skáldasögur. Um uppruna og eðli ástaskáldasagnanna fornu,
Reykjavík 1961; Idem, To skjaldesagær. En analyse af Kormaks saga og Hallfreðar saga,
Bergen–Oslo–Tromsø 1976; Idem, Um Þormóð skáld og unnusturnar tvær, „Gripla”
1982, vol. 5, s. 66–76.
38 Th.M. Andersson, Skalds as Troubadours, ms 1969, vol. 2, s. 7–41;
A. Finlay, Skalds, Troubadours and Sagas, ʽʽSaga-Book” 1995, vol. 24, s. 105–
153.
39 W tym przypadku należy oczywiście zaznaczyć, że Saga o Egilu jest zaliczana
bardziej do grupy klasycznych sag rodowych. Zob. M. Clunies Ross, The Skald
Sagas as a Genre. Definitions and Typical Features, w: Skaldsagas. Text, Vocation
and Desire in the Icelandic Sagas of Poets, ed. R. Poole, Berlin–New York 2001,
s. 25–49; Eadem, A Tale of Two Poets. Egill Skallagrímsson and Einarr skálaglamm,
anf 2005, vol. 120, s. 69–82. Zob. też na ten temat A. Finlay, Egils saga and Rother
poets’ sagas, w: J. Hines, D. Slay, Introductory Essays on Egils saga and Njáls saga,
London 1992, s. 33–48; C. Larrington, Egill’s longer poems. Aribjarnarkviða and
Sonatorrek, w: J. Hines, D. Slay, Introductory Essays on Egils saga and Njáls saga,
London 1992, s. 49–82; J. Hines, Hǫfuðlausn in Time and Place, „Saga-Book” 1995,
vol. 24, s. 83–104.
40 A. Finlay, Monstrous Allegations. An Exchange of ýki in Bjarnar saga hítdœlakappa,
„alvíssmál” 2001, vol. 10, s. 21–44.

20

ᛜ wstęp

Ǫgmundarsonowi41, Hallfreðowi Óttarssonowi42 czy też Gunnlaugowi Illugasonowi43.
Choć w studiach nad poezją skaldów dominują rozważania nad aspektami
literackimi i językowymi, mamy też do czynienia z badaniami koncentrującymi się nad historycznym kontekstem funkcjonowania sztuki poetyckiej,
a tym samym przydatności poszczególnych wierszy w badaniach nad dziejami
średniowiecznej Skandynawii. W tym kontekście należy przywołać prace
Gúðrun Nordal i innych badaczy nad kondycją poezji skaldycznej i samych
poetów w xii i xiii wieku, szczególnie wobec przemian kulturowych i politycznych w Islandii i Norwegii w tym okresie. Wskazują one na szereg
prawidłowości dotyczących statusu skaldów i ideowej siły komponowanej
przez nich poezji w szczególnie złożonym i dynamicznym okresie, jakim był
czas walk wewnętrznych w Islandii i dążeń królów Norwegii do przejęcia
kontroli nad wyspą. Wobec zmieniających się czynników definiujących władzę królewską w Norwegii oraz przemian społecznych w Islandii skaldom
41 Einarr Ólafur Sveinsson, Kormakr the poet and his verses, ʽʽSaga-Book” 1966,
vol. 17, s. 18–60; R. Poole, Composition Transmission Performance. The First Ten
lausavísur in Kormáks saga, „alvíssmál” 1997, vol. 7, s. 37–60; J. Sundquist, Clause
Arrangement in the Poetry of Kormakr Ǫgmundarson, „Skandinavistik“ 1998, vol. 28,
s. 1–23; D. Sävborg, Kormáks saga – en norrön kärlekssaga på vers och prosa, si 2005,
vol. 56, s. 65–97.
42 W przypadku Hallfreða szczególną atencją badaczy cieszyły się dotąd jego tzw.
strofy konwersyjne (C. Wood, The Reluctant Christian and the king of Norway,
ss 1959, 31/2, s. 65–72; R. Poole, “The Conversion verses” of Hallfreð vandræðaskáld,
mogm 2002, vol. 1, s. 15–37; D. Whaley, The ‘Conversion verses’ in Hallfreðar saga.
Authentic Voice of a Reluctant Christian?, w: Old Norse myths, literature and society,
ed. M. Clunies Ross, Viborg 2003, s. 234–257; J. Morawiec, Skipt es á gumna
giptu. Hallfreðr Óttarsson vandræðaskáld i jego poezja na tle przełomowych wydarzeń
w Norwegii końca x i początku xi wieku, „Studia Historyczne” 2007, r. 50, z. 3–4) oraz
nawiązująca do motywu hieros gamos Hákonardrápa (F. Ström, Hieros-gamos motivet
i Hallfreðr Óttarssons Hákonardrápa och den nordnorska jarlavärdigheten, anf 1983,
vol. 98, s. 67–79; L. Sonne, Hallfreðr’s hellige bryllup – Udgivelse og tolkning af et
skjaldedigt, mogm 2008, vol. 1, s. 36–49). Ogólnie na temat Hallfreða jako postaci
literackiej zob. M. Kalinke, Stæri ek brag. Protest and Subordination in Hallfreðar
saga, „Skálskaparmál” 1997, vol. 4, s. 50–68.
43 R. Poole, The Relation between Verses and Prose in Hallfreðar saga and Gunnlaugs saga, w: Skaldsagas. Text, Vocation and Desire in the Icelandic Sagas of Poets,
ed. R. Poole, Berlin–New York 2001; Th.M. Andersson, The Native Romance
of Gunnlaugr and Helga the Fair, w: Romance and Love in Late Medieval and Early
Modern Iceland. Essays in Honor of Marianne Kalinke, eds. K. Wolf, J. Denzin,
Ithaca–New York 2008, s. 33–63.
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i ich poezji przypadła, właściwie po raz ostatni, do odegrania kluczowa rola
w kształtowaniu ideowej otoczki towarzyszącej tym procesom44. Analogiczne
zjawiska możliwe są do zaobserwowania w interesującym mnie okresie, czyli
w xi stuleciu. W tym względzie relatywnie dużo miejsca poświęcono aktywności Skandynawów w rejonie Wysp Brytyjskich w okresie wikińskim,
szczególnie w odniesieniu do ostatniej fali skandynawskich najazdów na
Anglię na przełomie x i xi wieku45. Na osobną wzmiankę zasługują badania
Matthew Townenda nad poezją tworzoną w otoczeniu Knuta Wielkiego
i jemu dedykowaną46. Kilka analogicznych analiz dotyczy także paru innych
skandynawskich monarchów xi stulecia47. Zainteresowaniem badaczy cieszy
się również kwestia początków kultu św. Olafa w Skandynawii, widziana
między innymi przez pryzmat tworzonej na tę okoliczność poezji48. Równie żywo dyskutowana jest w literaturze przedmiotu kwestia tradycyjnego
postrzegania Norwegii z okresu wczesnego średniowiecza jako dziedzictwa
Haralda Pięknowłosego, do czego odnoszą się między innymi skaldowie
xi wieku49.
44 Gúðrun Nordal, Tools of literacy. The role of skaldic verse in Icelandic textual
culture of twelth and thirteenth centuries, Toronto 2001; Torfi H. Tulinius, Skáldid
í skriftinni. Snorri Sturluson og „Egils saga”, Reykjavík 2004; K. Wanner, Snorri
Sturluson and the Edda. The Convertion of Cultural Capital in Medieval Scandinavia,
Toronto 2008.
45 A. Campbell, Skaldic Verse and Anglo-Saxon History, London 1971; R. Poole,
Skaldic Verse and Anglo-Saxon History, ʽʽSpeculum” 1987, 62, s. 265–298; Idem, Viking
Poems on War and Peace, Toronto 1991; I. Howard, Swein Forkbeard’s Invasions and
the Danish Conquest of England 991–1017, Woodbridge 2003; T. Bolton, The Empire
of Cnut the Great. Conquest and Consolidation of Power in Northern Europe in the
Early Eleventh Century, Leiden–Boston 2009.
46 M. Townend, Contextualising the Knútsdrápur. Skaldic Praise-Poetry at the
Court of Cnut, ase 2001, vol. 30, s. 145–179.
47 G. Turville-Petre, Haraldr Hard-ruler and his poets, London 1968; F. Ström,
Poetry as an instrument of propaganda. Jarl Hákon and his poets, w: Speculum Norroenum, ed. U. Dronke, Odense 1981, s. 440–458.
48 M. Townend, Knútr and the Cult of St Óláfr. Poetry and Patronage in Eleventh-Century Norway and England, vms 2005, 1, s. 251–279; J. Lindow, St. Olaf and
the Skalds, w: Sanctity in The North. Saints, Lives and Cults in Medieval Scandinavia,
ed. Th.A. Dubois, Toronto 2008, s. 103–127.
49 C. Krag, Norge som odel i Harald Hårfagres ætt, „(Norsk) Historisk Tidsskrift“
1989, vol. 68, s. 288–301. Polemicznie do propozycji Kraga odniósł się Knut Dørum
(Det norske riket som odel i Harald Hårfagres ætt, „(Norsk) Historisk Tidsskrift“ 2001,
vol. 80/3, s. 323–242).
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Jako całościowe ujęcie problematyki przemian politycznych, jakie dokonały się w xi-wiecznej Skandynawii, postrzeganych przez pryzmat tworzonej
ówcześnie poezji, niniejsza monografia stanowi pewne novum. Niemniej w jej
kolejnych partiach będę odnosił się do dorobku przywołanych autorów oraz
do własnych dotychczasowych doświadczeń badawczych50.

ᛜ Układ pracy
Książka składa się z dwóch głównych części. Część pierwsza przybliża poezję
skaldów jako rodzaj sztuki oraz różne aspekty jej funkcjonowania, szczególnie
te, które wpływały na dworską działalność poetów. W rozdziale pierwszym
rozwinięto wiele problemów zasygnalizowanych we Wstępie. Dotyczy to charakterystyki kompozycyjnej i stylistycznej poezji skaldów; stanu zachowania
wierszy w średniowiecznym piśmiennictwie skandynawskim; społecznego
i politycznego statusu poetów oraz ideowej wagi ich twórczości; stanu badań
nad autentycznością poezji, szczególnie tej datowanej na x i xi wiek, oraz
wykorzystaniem jej w badaniach historycznych. Rozdział drugi przybliża
ideową podstawę poezji skaldów, mającą decydujący wpływ na stylistykę
i retorykę powstających kompozycji. Z jednej strony tworzył ją wywodzący się
z wierzeń pogańskich bagaż mitologiczny, z mitem o miodzie poezji i patronatem Odyna na czele, z drugiej strony – chrześcijaństwo, którego pojawienie
się i ugruntowanie w średniowiecznej Skandynawii znacząco wpłynęło na
funkcjonowanie poetów i status tworzonej przez nich sztuki. Rozdział trzeci
dotyczy tych elementów w dworskiej poezji skaldów, które można uznać za
część ideologii hieros gamos – świętego małżeństwa królewskiego. Podjęte
w nim rozważania dotykają żywo dyskutowanego problemu sakralizacji władzy
królewskiej we wczesnośredniowiecznej Skandynawii i roli, jaką w tym aspekcie mogła odgrywać poezja skaldów. O złożoności tego zagadnienia świadczy
fakt, że poetycka stylistyka kojarzona z hieros gamos jest obecna także w poematach tworzonych na dworach chrześcijańskich władców, komponowanych
przez ochrzczonych poetów. Zjawisko to jest wymowne nie tylko w kwestii
statusu władcy, lecz także artystycznej formacji skaldów, opierających się
często na dorobku swoich poprzedników. Rozdział czwarty poświęcony jest
z kolei poezji żałobnej dedykowanej zmarłym władcom. Wiersze zaliczane
50

Zob. Bibliografia.
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do grupy erfikvæði wyróżnia zespół cech stylistycznych, które zostały omówione. Wskazują one na to, że komemoracja zmarłego władcy służyła także
promocji osoby skalda i jego talentu na dworze jego następcy. W rozdziale
piątym przedstawieni zostali skaldowie, których poetycki dorobek posłużył za podstawę analiz przeprowadzonych w drugiej części książki. Zakres
danych na temat poszczególnych poetów jest bardzo różny: od przypadku
Sigvata Þorðarsona czy też Arnóra Þorðarsona, których życiorysy i dworskie
kariery są relatywnie dobrze znane, do komponującego dla Haralda Srogiego
Grániego, który pozostaje niemal zupełnie nieznany.
Druga część książki dotyczy wybranych wydarzeń z dziejów politycznych
w Skandynawii xi wieku widzianych przez pryzmat opisujących je, przeważnie
im współczesnych, poetów. Rozdział pierwszy poświęcony został poematom opisującym zmagania w Øresundzie w 1000 roku, w rezultacie których
śmierć poniósł król Norwegii Olaf Tryggvason, a dominującą pozycję w całej
Skandynawii zyskał Swen Widłobrody. Poetycki przekaz na temat bitwy
pozornie skupia się na osobistej rywalizacji Olafa z jarlem Hlaðir Erykiem.
Niemniej wiele wskazuje na to, że pamięć o bitwie i jej okolicznościach
służyła definiowaniu relacji między jarlami Hlaðir, Swenem Widłobrodym
i Knutem Wielkim, kreując ideową otoczkę dla charakteru ich wspólnych
działań w Anglii w latach 1015–1017 i w Norwegii w latach 1028–1030. Rozdział drugi poświęcony jest obrazowi rządów Olafa Haraldssona w Norwegii,
jaki wyłania się z poematów dedykowanych mu zarówno za jego życia, jak i po
śmierci. Z życiem i panowaniem Olafa wiąże się wiele niewiadomych. Treść
poszczególnych wierszy, przede wszystkim autorstwa Sigvata Þorðarsona,
choć nie rozwiązuje ich wszystkich, pozwala na interesujący wgląd w działania podejmowane przez władcę. Jednym z najciekawszych spostrzeżeń z tym
związanych jest to, że mimo bogatej tradycji na temat misyjnych działań Olafa
Haraldssona aspekt ten jest niemal zupełnie przemilczany we współczesnej
mu poezji, a radykalna wręcz zmiana w tym względzie następuje dopiero
w okresie po bitwie pod Stiklastaðir i łączy się najwyraźniej z zabiegami
związanymi z promocją jego kultu. Rozdział trzeci dotyczy poezji, w której głównym tematem jest podbój Anglii przez Knuta Wielkiego w latach
1015–1017. Intryguje fakt, że komponujący dla króla Anglii i Danii skaldowie
wracali do tych wydarzeń także ponad dekadę po nich, gdy władza Knuta
w Anglii była już ugruntowana, a on sam robił wiele, nie tylko aby przedstawić siebie jako pełnoprawnego monarchę, lecz także żeby upamiętnić ofiary
wikińskich najazdów na Anglię. W ujęciu skaldów podbój Anglii przez Knuta
nie był drogą do osiągnięcia władzy monarszej, lecz jej przejawem. Wydaje się,
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że takie spojrzenie było podyktowane planami Knuta wobec Norwegii oraz
zagrożeniem płynącym z Normandii, gdzie wciąż żyli prawni spadkobiercy
angielskiego tronu. Rozdział czwarty poświęcony jest poezji, która nawiązuje
do najwcześniejszych etapów rozwoju kultu Olafa Świętego w Norwegii
i politycznego wymiaru tego procesu. Ogłoszenie Olafa Haraldssona świętym
oraz uroczysta translacja jego ciała do kościoła pod wezwaniem św. Klemensa
nastąpiły w czasie duńskich rządów Swena Knutssona i jego matki Ælfgifu
z Northampton i bez wątpienia miały służyć wzmocnieniu pozycji syna Knuta
Wielkiego w kraju. Tak się jednak nie stało. Poezja dedykowana Magnusowi
Dobremu i Haraldowi Srogiemu, odpowiednio: synowi i przyrodniemu bratu
świętego, wskazuje, że piecza nad kultem została skutecznie przejęta przez
rodzimą dynastię, a pokrewieństwo oraz naśladowanie wyniesionego na ołtarze monarchy miało definiować królewskość obu jego krewnych i następców.
Rozdział piąty dotyczy z kolei rywalizacji między Haraldem Srogim a królem
Danii Swenem Ulfssonem. U podłoża trwającego z różnym natężeniem kilkanaście lat konfliktu stała, jak się wydaje, wzajemna chęć zneutralizowania potencjału militarnego i politycznego przeciwnika i wyeliminowanie go
z działań, które mogłyby osłabić pozycję drugiej strony we własnym kraju.
Dlatego działania obu władców miały przede wszystkim obronny charakter,
na co wskazują liczne odwołania do Götaälv w poezji dedykowanej Haraldowi i Swenowi. Zachowana poezja skomponowana dla króla Norwegii
świadczy o wielkich nadziejach po wygranej nad Nissan na ostateczne złamanie potencjału Swena. Brak możliwości ziszczenia tych planów wpłynął
nie tylko na pokojowe dążenia obu stron, lecz także na zmianę nastrojów
wśród opisujących te wydarzenia poetów. Rozdział szósty przedstawia spojrzenie skaldów na losy angielskiej wyprawy Haralda Srogiego do Anglii
we wrześniu 1066 roku, zakończonej klęską i śmiercią króla pod Stamford
Bridge. Spojrzenie to ogranicza się do dosłownie trzech utworów, co samo
w sobie jest znamienne. Okoliczności porażki z armią Harolda Godwinssona
pozostawały, jak się wydaje, na tyle niekorzystne dla króla Norwegii, że żaden
ze skaldów nie był w stanie na tej podstawie, w przeciwieństwie do licznych
przykładów z przeszłości, zbudować sławy poległego króla. Opis Arnóra
Þorðarsona może być odebrany raczej jako subtelna krytyka Haralda i wiele
wskazuje na to, że nie była to opinia odosobniona. Dobitnie pokazuje to
przykład poematu Steina Herdísarsona poświęconego Olafowi kyrri, synowi
Haralda, który brał udział w wyprawie u boku ojca. Skald, chcąc wykazać
bohaterstwo młodego władcy oraz jego więź z ojcem, zdecydował się przywołać bitwę pod Fulford Gate, w której Norwegowie odnieśli zdecydowane
układ pracy ᛜ
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zwycięstwo. W wierszu natomiast wymownie przemilczano porażkę pod
Stamford Bridge i wiele wskazuje na to, że dla pamięci o samym Haraldzie,
jak i dla pozycji jego synów i następców było lepiej, aby na tę klęskę spuścić
zasłonę milczenia. Rozdział siódmy poświęcony jest obrazowi panowania
Magnusa Bosego w Norwegii w poezji komponujących dla niego poetów.
Sagi królewskie kreują go na naśladowcę Haralda Srogiego. Wiele wskazuje
na to, że już sam Magnus chciał swoimi rządami nawiązać do czasów swojego
dziada. Niestabilność pozycji, szczególnie w początkowym okresie rządów,
wymuszała intensywność militarnych działań, których refleksem była aktywność poetów. Wiązała się z tym potrzeba uwypuklania nie tylko królewskiego
statusu i przymiotów Magnusa, lecz także znaczącego wyróżniania na tle
innych władców. Widać to bardzo dobrze po szczególnym nacisku na mało
znaczące politycznie starcie pod Anglesey i usilnym kreowaniu króla jako
bezpośredniego zabójcy earla Hugona z Montgomery. Tak jak sam Magnus,
tak i pracujący na jego potrzeby skaldowie starali się czerpać z najlepszych
wzorców, jakich dostarczali poeci komponujący na rzecz Haralda Srogiego –
z Þjóðólfem Árnórssonem na czele. Niewykluczone, że to sam król, chcąc
naśladować swojego dziada, szukał poetów, którzy talentem i postawą będą
w stanie oddać ducha tamtych czasów.

ᛜ ᛜ ᛜ
Praca nad tą książką była możliwa i o wiele łatwiejsza dzięki życzliwości
i pomocy ze strony wielu osób, którym w tym miejscu składam serdeczne
podziękowania. W szczególny sposób pragnę wyrazić swoją wdzięczność
Dyrekcji Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego oraz Koleżankom i Kolegom z macierzystego Zakładu Historii Średniowiecza, a także z innych
ośrodków naukowych w kraju i za granicą, z którymi mogłem konsultować
wyniki swoich badań. Profesorowi Stanisławowi Rosikowi serdecznie dziękuję za trud recenzji oraz wszystkie uwagi i komentarze, które okazały się
niezwykle celne i pomocne. Osobne podziękowania należą się Radosławowi
Perlakowi, który po raz kolejny podzielił się swym talentem, przygotowując
obraz na okładkę książki. Mojej żonie Alicji i córce Natalce dziękuję z kolei
za nieustanne wsparcie, cierpliwość i wyrozumiałość, które mogłem odczuć
na każdym etapie pracy nad tą publikacją.
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Jakub Morawiec
Between Poetry and Politics
Political Encounters in 11th Century Scandinavia
in the Light of Contemporary Scaldic Poetry
Summary
The following monograph touches upon the political landscape of Scandinavia in the
11th century as seen through the lens of skaldic poetry of that time. That particular period
of time bore witness to numerous significant economic, cultural and political changes
(e.g. Christianization, centralization of the monarchy). In turn, those processes found their
reflection in propagandist and ideological efforts for which the skaldic poetry was the primary
vehicle. The monograph, therefore, aims at a holistic analysis and discussion of the political
changes in Scandinavia in the 11th century, filtered through the lens of 11th century skaldic
poetry. This comprehensive approach allows to better understand the conditions in which
the skalds, who remained in service of their lords, lived and created their works. Moreover,
it facilitates a discussion concerning the extent to which skaldic court poetry allows us to
more comprehensively understand the meanders of the political situation of that time.
The presented arguments are based upon a thorough analysis of skaldic poetry which
references important political events of the discussed period. The vast majority of those
poems were composed by skalds who served particular rulers and comprised parts of their
households. Despite the fact that the referenced works of poetry as well as individual stanzas
were preserved due to the development of writing in Scandinavia in the Middle Ages, the
projected aim of research required further analysis of the particular stanzas and verses, beyond
the narrative context in which they function. This approach seems particularly justified in
the context of court poetry, which boasts a much more established tradition with regard to
the content, length and attribution of the particular verses.
The monograph is divided into two parts. The first part discusses skaldic poetry as
a genre as well as the different aspects of its functioning, particularly those which influenced
the courtly life of skalds. The first chapter describes in detail a vast variety of problems
concerning composition and stylistic elements in skaldic poetry; preservation of poetry in
Scandinavian medieval writing; the social and political status of poets and the ideological
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importance of their works; the current state of research on the authenticity of poetry,
especially that dating back to the 10th and 11th centuries as well as its use in historical
research. Chapter two, in turn, touches upon the ideological basis of skaldic poetry, which
had enormous impact on the style and rhetoric of the composed works. On the one hand,
it was heavily informed by the pagan mythological heritage, particularly the myth of the
Mead of Poetry and Odin’s protection; on the other hand, it was influenced by Christianity,
whose arrival and subsequent dissemination in medieval Scandinavia significantly impacted
the status of poets as well as the status of their works. Chapter three discusses those elements of skaldic court poetry which can be attributed to the hieros gamos ideology – that
of the sacred royal marriage. Thus, the reflections presented in this chapter touch upon
the heavily discussed problem of sacralization of the royal power in Scandinavia in the early
Middle Ages as well as the role that skaldic poetry might have played in that process. Furthermore, the fact that the poetic style connected with hieros gamos is also present in poems
written at the courts of Christian rulers and composed by baptized poets, testifies to the
complexity of the issue. This phenomenon, moreover, attests not only to the status of the
ruler, but also to the artistic formation of the skalds, who based their oeuvre in parts on
the works of their predecessors. Chapter four is devoted to elegiac poetry, written in order
to commemorate the rulers after their death. Poems classified as erfikvæði are distinguished
on the basis of a set of characteristic stylistic features, which have been previously discussed.
Those characteristics point to the fact that the commemoration of the late ruler constituted
also a vehicle for promoting the person of the skald as well as his talent at the court of the
ruler’s successor. In chapter five, the monograph discusses those skalds whose poetic oeuvre
served as the basis for the analysis conducted in the following parts of the monograph. The
scope of information on the particular poets varies significantly: from Sigvat Þorðarson or
Arnór Þorðarson, whose lives and careers are relatively well-known, to Gráni, a skald at
the court of Harald Hardrada, who remains an almost complete mystery up until this day.
The second part of the book touches upon selected events in the political landscape of
Scandinavia in the 11th century, seen through the lens of the skaldic poetry of that time. The
first chapter is devoted to poems describing the unrest in Øresund in the year 1000, which
resulted in the death of the king of Norway, Olaf Tryggvason, and lead to Sweyn Forkbeard’s
rise to power across all Scandinavia. The poetic rendition of the battle seemingly focuses
upon the personal rivalry between Olaf and the jarl Eric of Hlaðir. Nonetheless, there is
strong evidence of the fact that the memory of that battle and its circumstances served to
define the relationship between the jarls of Hlaðir, Sweyn Forkbeard and Canute the Great,
contributing to the creation of the ideological background for their joint efforts in England
in 1015–1017 ad and Norway in 1028–1030 ad. In chapter two, the author discusses the way
Olaf Haraldsson’s reign in Norway is portrayed in poems written for him both before and
after his death. The life and reign of Olaf are shrouded in mystery. However, skaldic poems
written at that time, primarily those by Sigvat Þorðarson – even though they do not bring
definitive answers to all possible questions – allow additional (and invaluable) insight into
Olaf ’s political decisions. One of the most interesting observations stemming from in-depth
analysis of these poems is the fact that, despite the long-established accounts concerning
the missionary activity of Olaf Haraldsson, that aspect of his life is almost completely
absent from the poetry of that time, and a radical change can be seen only after the battle
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of Stiklastaðir and is connected presumably with actions aimed at further dissemination of
his worship. Chapter three is concerned with poetry whose main topic is the conquest of
England by Canute the Great in 1015–1017 ad. What is particularly intriguing is the fact that
the skalds in service of the King of England and Denmark consistently returned to those
events time and time again, even after more than a decade had passed since the conquest,
and Canute’s reign in England was already established, while Canute himself made continuous efforts to not only legitimize his rule, but also to keep the memory of the victims of
the Vikings’ raids on England alive. In addition to that, according to the skalds’ interpretation, the conquest of England by Canute was not perceived as a way of gaining the royal
power, but rather it constituted a direct manifestation of that power. That interpretation
was presumably dictated by Canute’s plans concerning Norway as well as the threat from
Normandy, where legitimate heirs to the throne of England still lived at that time. Chapter
four is devoted to poetry connected with the earliest beginnings of the worship of St. Olaf
in Norway as well the political dimension of that phenomenon. The proclamation of Olaf
Haraldsson as a saint and a formal transfer of his body to the St. Clement church took
place during the Danish reign of Svein Knutsson and his mother Ælfgifu of Northampton,
and it was presumably meant to strengthen the position of the heir of Canute the Great in
the kingdom. However, that political move did not yield the desired results. In fact, poetry
dedicated to Magnus the Good and Harald Hardrada, the son and the step-brother of Olaf,
respectively, indicates that the control over St. Olaf ’s worship was successfully assumed by
the local dynasty, and the familial ties as well as the fact that they followed Olaf ’s example
was supposed to define the royal status of his relatives and heirs. Chapter five touches
upon the feud between Harald Hardrada and the King of Denmark, Sweyn Ulfsson. It
would appear that the grounds for this prolonged conflict that lasted almost two decades
consisted in a mutual desire to neutralize the military and political power of the opponent
and successfully eliminate him from any actions which could lead to a potential weakening
of the king’s position in his own kingdom. Therefore, their actions remained primarily
defensive in nature, a fact which finds its reflection in numerous references in poetry dedicated to both Harald and Sweyn up until Götaälv. The surviving poetry composed for the
King of Norway indicates the great hopes for the ultimate destruction of Sweyn’s military
power following the victory at the battle of Nissan. The lack of opportunity for fulfilling
those plans not only influenced the plans for peace on both sides, but also brought about
a radical change in attitude among the poets describing those events. Chapter six describes
the perspective of skaldic poets on the English invasion of Harald Hardrada in September,
1006 ad, which resulted in defeat and the ultimate death of the king at Stamford Bridge.
This event was commemorated in only three poems, which seems extremely significant in
and of itself. The circumstances of Harald’s defeat seemed to be, presumably, shameful
enough for the King of Norway that none of the skalds was able to praise the fallen king’s
glory in the context of that battle, as opposed to his earlier victories. Arnór Þorðarson’s
description can be seen rather as a subtle criticism of Harald, and there are many reasons
to believe that he was not alone in his opinion. One of the best examples to support that
theory is the poem by Stein Herdísarson, who describes Olaf Kyrre, son of Harald, who
also took part in the campaign. The skald, in an attempt to praise the heroic deeds of the
young king as well as his strong bond with his father, decided to depict the events of the
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battle of Fulford Bridge, in which the Norwegians triumphed over the English. On the
other hand, however, the poem says nothing of the defeat at Stamford Bridge, and there
are many reasons to assume that, in order to respect Harald’s memory as well as strengthen
the position of his sons and heirs, it had been deemed better that the battle be forgotten
completely and fade into obscurity. Chapter seven is devoted to the way Magnus Barefoot’s
reign in Norway was presented in skaldic poetry composed at his court. The sagas paint
him as a spiritual successor to Harald Hardrada, and there are numerous reasons to believe
that Magnus himself wanted to emulate his grandfather’s reign. The relative lack of stability
regarding his place on the throne, especially in the first years of his reign, forced Magnus to
increase his military actions, which, in turn, was reflected in the poetry of that time. The
court poets were expected not only to emphasize the royal status and attributes of Magnus,
but also his exceptional political and military prowess in comparison to the other rulers. This
trend can be noticed especially with regard to the battle of Anglesey – virtually irrelevant
politically – and the efforts to paint the king as the slayer of Earl Hugh of Montgomery.
Similarly to Magnus himself, his skalds also drew abundantly from the excellent works of
Harald Hardrada’s poets, particularly Þjóðólf Árnórsson. In fact, it is quite probable that
the king himself, wanting to follow in his grandfather’s footsteps, sought out poets whose
talent and attitude could emulate the spirit of those times.

Jakub Morawiec
Zwischen Dichtkunst und Politik
Politische Intrigen in Skandinavien im 11.Jh.
im Lichte der Dichtung der damaligen Skalden
Zusammenfassung
Das Buch betrifft die in Skandinavien im 11.Jh. stattfindenden Ereignisse, wie sie von damaligen Skalden und deren Dichtung betrachtet wurden. Das Zeitalter war ein Höhepunkt
von mehreren wichtigen wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Prozessen (u.a.: Chris
tianisierung, Zentralisierung der königlichen Macht). Diese fanden ihre Widerspiegelung
in propagandistischen und ideologischen Maßnahmen, deren Hauptausdruck die Poesie
der Skalden war. Die von dem Verfasser angestellten Überlegungen sind ein Versuch, den
politischen Wandel in Skandinavien des 11.Jhs in Bezug auf die Werke der damals schaffenden
Skalden ganzheitlich zu untersuchen. Solch eine Auffassung ermöglicht, die Umstände zu
erforschen, unter denen die Dichter im Dienste der Machthaber schufen und zu ergründen,
inwieweit die höfische Dichtung der Skalden in die Mäander der damals betriebenen Politik
eindringen lässt.
In seinen Überlegungen beruht der Verfasser auf der Analyse von den Gedichten der
Skalden, die sich direkt auf politische Ereignisse in damaligem Skandinavien beziehen und
die Herrscher betreffen, im Dienste deren ihre Autoren arbeiteten. Obwohl die in dem Buch
ausgenutzten Gedichte und die einzelnen Strophen in schriftlicher Form bis zum heutigen
Tage erhalten geblieben sind, mussten sie auch außerhalb des narratorischen Kontextes
untersucht werden. Das betrifft besonders die höfische Poesie, denn es scheint, dass wir
hier mit gefestigter Tradition im Bereich des Inhalts, der Länge und der Attribuierung der
Gedichte zu tun haben.
Das Buch besteht aus zwei Hauptteilen. Der erste von ihnen schildert die Dichtung
der Skalden als eine Kunstgattung und verschiedene Aspekte deren Wirkung, vor allem die
höfische Tätigkeit der Dichter beeinflussenden Faktoren. Das erste Kapitel entfaltet eine
ganze Reihe von Fragen: kompositorische und stilistische Elemente der Skalden-Dichtung;
Zustand der erhalten gebliebenen Gedichte im mittelalterlichen skandinavischen Schrifttum; gesellschaftliche und politische Lage der Dichter und ideologische Aussage deren
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Werke; Zustand der Forschungen über die Echtheit der Poesie, insbesondere der aus dem
10. u. 11.Jh. und deren Ausnutzung bei historischen Untersuchungen. Das zweite Kapitel
bringt dem Leser näher die ideologische Grundlage der Dichtung von Skalden, die für Stilistik und Rhetorik ihrer Werke ausschlaggebend war. Diese Grundlage bildete einerseits der
von dem heidnischen Glauben abstammende mythologische Vorrat mit dem Mythus von dem
Honig der Poesie und Odins Schirmherrschaft an der Spitze, und andererseits – das Chris
tentum, dessen Auftauchen und Festigung im mittelalterlichen Skandinavien die Tätigkeit
der Dichter und den Status der von ihnen geschaffenen Kunst wesentlich beeinflusst hat.
Das dritte Kapitel betrifft solche Elemente der höfischen Dichtung von den Skalden, die als
ein Teil der Ideologie hieros gamos – der heiligen königlichen Ehe gelten können. Die hier
angestellten Überlegungen handeln von dem viel diskutierten Problem der Sakralisierung
der königlichen Macht im frühmittelalterlichen Skandinavien und der eventuellen Rolle der
Skalden dabei. Von Komplexität des Problems zeugt die Tatsache, dass die mit hieros gamos
assoziierte poetische Stilistik auch in den auf den Höfen der christlichen Machthaber von
getauften Dichtern geschriebenen Poemen vorhanden ist. Das Phänomen ist aussagekräftig,
nicht nur hinsichtlich des Status des Herrschers, sondern auch hinsichtlich der künstlerischen Gruppe der Skalden, die auf das Werk ihrer Vorgänger fußten. Das vierte Kapitel
dagegen befasst sich der den gestorbenen Herrschern gewidmeten Trauerdichtungen. Die der
Gruppe erfikvæði gehörenden Gedichte sind durch bestimmte stilistische hier zu besprochene
Merkmale gekennzeichnet. Diese deuten darauf hin, dass die Kommemoration des gestorbenen Herrschers auch den Skalden selbst, seinen Talent und seine Karriere auf dem Hof des
nachfolgenden Herrschers förderte. Im fünften Kapitel ist die Rede von den Skalden, deren
Werke im vorliegenden Buch analysiert wurden. Die Biografie und die Laufbahn einiger von
ihnen sind relativ gut bekannt (z.B.: Sigvat Þorðarson, Arnór Þorðarson) während andere
wie z.B.: Harald Srogi Gráni fast unbekannt sind.
Der zweite Buchteil betrifft ausgewählte politische Ereignisse in Skandinavien des 11.Jhs
wie sie von den sie darstellenden, meist zeitgenössischen Dichtern gesehen wurden. Das
erste Kapitel ist den Poemen gewidmet, die von dem im Jahre 1000 stattfindenden Kampf
in Øresund, in dessen Folge der König von Norwegen, Olaf Tryggvason ums Leben gekommen ist und Sven Gabelbart eine Vormachtstellung in ganz Skandinavien innehatte,
handeln. Das Poem konzentriert sich scheinbar auf persönlichen Wettstreit zwischen Olaf
und Jarl Hlaðir Erik, doch es deutet viel darauf hin, dass die Erinnerung an den Kampf und
dessen Umstände die gegenseitigen Relationen zwischen den Jarls Hlaðir, Sven Gabelbart
und Knut dem Großen definierte und ideologische Begleitumstände für deren gemeinsame Handlungen in England in den Jahren 105–1017 und in Norwegen in den Jahren
1028–1030 kreierte. Das zweite Kapitel präsentiert das Gesamtbild von der Herrschaft des
Olaf ii. Haraldssons in Norwegen, das in den ihm sowohl zu seinen Lebzeiten als auch
postum gewidmeten Poemen sichtbar wird. Mit dem Leben und der Macht des Olafs sind
viele Unbekannten verbunden. Die einzelnen Gedichte, besonders die von Sigvat Þorðarson
lassen die Tätigkeit des Königs kennen lernen, obwohl sie auch nicht alle Unbekannten
klären. Es ist bemerkenswert, dass trotz der zahlreichen Überlieferungen zu diesem Thema
die Christianisierungsmaßnahmen des Olafs ii. in der zeitgenössischen Dichtung beinahe
verschweigt worden sind. Das änderte sich radikal erst nach der Schlacht bei Stiklastaðir
und war offensichtlich mit Promotion seines Kultes verbunden. Das dritte Kapitel betrifft
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die Gedichte, deren Hauptthema die Eroberung Englands von dem Knut dem Großen in
den Jahren 1015–1017 ist. Interessanterweise kamen die für den englischen und dänischen
König schreibenden Skalden auf diese Ereignisse auch nach über zehn Jahren zurück, als
die Knuts Macht in England schon gefestigt war und er selbst viel tat, um nicht nur sich
selbst als einen vollberechtigten Monarchen darzustellen, sondern auch die Opfer der Wikingerraubzüge in England unvergesslich zu machen. Nach den Skaldendichtungen sollte
die Eroberung Englands von Knut das Anzeichen der königlichen Macht und nicht der
Weg zur Machtergreifung gewesen sein. Solch ein Standpunkt resultierte aus den Plänen
Knuts dem Norwegen gegenüber und aus der Bedrohung in der Normandie, wo immer noch
die rechtmäßigen Erben des englischen Throns lebten. Das vierte Kapitel ist der Poesie
gewidmet, die sich auf früheste Stadien des Kultes mit Olaf dem Heiligen in Norwegen und
auf politische Folgen des Prozesses bezieht. Die Erklärung des Olaf ii. Haraldssons zum
Heiligen und die feierliche Translation seines Leichnams in die Hl. Clemens-Kirche fanden
unter dänischer Herrschaft Swen Knutssons und dessen Mutter Ælfgifu von Northampton
statt und sollten zweifelsohne die Stellung des Sohnes von Knut dem Großen in dem Land
verstärken. Es ist aber nicht so gekommen. Die dem Magnus dem Guten und dem Harald iii.,
also dem Sohn und dem Stiefbruder des Heiligen Olafs gewidmete Poesie weist darauf hin,
dass der Kult mit dem Olaf ii. von der norwegischen Dynastie erfolgreich übernommen
wurde und die Verwandtschaft und Nachahmung des heiliggesprochenen Königs sollten
die Königswürde seiner beiden Verwandten und Nachfolger bestimmen. Das fünfte Kapitel
handelt von der Rivalität zwischen dem Harald iii. und dem dänischen König Sven Ulfsson.
Dem ein Dutzend Jahre lang dauernden Konflikt lag wahrscheinlich beiderseitige Absicht,
militärische und politische Leistungsfähigkeit des Gegners zu neutralisieren und dessen
solche Handlungen zunichte zu machen, die seine Bedeutung in dem Land schwächen
könnten, zugrunde. Die beiden Könige ergriffen vor allem Abwehrmaßnahmen, was die
dem Harald und Sven do Götaälv gewidmete Poesie oft zum Ausdruck bringt. Die für den
norwegischen König geschaffenen und bis heute erhalten gebliebenen Dichtungen zeugen
von großer Hoffnung nach dem Sieg bei Nissan darauf, Svens Leistungsfähigkeit endgültig
zu überwinden. Da die beiden Seiten nicht im Stande waren, ihre Pläne zu verwirklichen,
mussten sie Frieden schließen, was auch die Laune der diese Ereignisse darstellenden Dichter
stark beeinflusste. Das sechste Kapitel schildert die Meinung der Skalden über den Zug
Haralds ii. nach England im September 1066, dessen Folge Niedergang und Tod des Königs
bei Stamford Bridge waren. Diese Meinung lässt sich buchstäblich nur auf drei Gedichte
beschränken, was für sich schon charakteristisch ist. Die Umstände der Niederlage mit
Harold Godwinssons Heer waren für den norwegischen König so nachteilig, dass keiner
von den Skalden im Stande war – wie es vorher oft der Fall war – den Ruf des gefallenen
Königs aufzubauen. Die Darstellung von Arnór Þorðarson, die übrigens nicht vereinzelt
war, kann eher als feine Kritik betrachtet werden. Ein treffendes Beispiel dafür ist das
Poem Stein Herdisarsons, das dem Olaf kyrri, Haralds Sohn, der an Vaters Seite an dem
Zug teilnahm, gewidmet wurde. Um den ganzen Mut des jungen Herrschers und dessen
starke Bindung zum Vater zu beweisen, hat sich der Skalde entschieden, die Schlacht bei
Fulford Bridge zurückzurufen, in der die Norwegen den Sieg errungen haben und die Niederlage bei Stamford Bridge völlig zu verschweigen. Es deutet viel darauf hin, dass es für
das Gedenken an Harald und für Stellung seiner Söhne und Nachfolger besser war, über
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diese Niederlage mit Stillschweigen hinwegzugehen. Das siebte Kapitel ist der in der Poesie
der Skalden geschilderten Herrschaft des Magnus iii. Barfuß in Norwegen gewidmet. Die
Königssagen stellen ihn als einen Imitator von Harald ii. vor. Alles deutet darauf hin, dass
sich Magnus auf die Herrschaft seines Großvaters bezog. Seine labile Stellung besonders in
der Anfangszeit seiner Macht erzwang intensive militärische Maßnahmen, die in der Aktivität der Dichter ihre Widerspiegelung fanden. Die Dichter mussten nicht nur den Status
und gute Eigenschaften des Magnus, sondern ihn im Vergleich mit anderen Herrschern
hervorheben. Man legte zum Beispiel einen besonderen Nachdruck auf politisch unbedeutendes Gefecht an Anglesey und stellte den König eifrig als Mörder des Earls Hugon von
Montgomery. Sowohl Magnus selbst als auch die für ihn schaffenden Skalden bemühten
sich, aus den Werken der für Harald ii. schreibenden Dichter, mit Þjóðólf Árnórsson an der
Spitze zu schöpfen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der König selbst um seinen Großvater
nachzuahmen nach solchen Dichters suchte, die dank ihrem Talent und Einsatz in der Lage
werden, den Geist der damaligen Zeiten wiederzugeben.
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