
Wikingowie w Polsce
Jest wiele teorii, które mówią o tym że wikingowie założyli państwo Polan, że 

Mieszko I sam był wikingiem, że wikingowie walczyli pod monarchami Polskimi. Co
z tych teorii jest prawdą, a co nie?

Należy zacząć od tego, iż Mieszko I nie był wikingiem. Teoria ta została 
stworzona przez Niemców, którzy chcieli stworzyć wrażenie, że Słowianie sami nie 
mogli założyć własnego państwa. Kim był Mieszko I? Był to książę z dynastii 
Piastów sprawujący władzę od ok. 960 r. Syn Siemosływa, wnuk Lestka. Ojciec 
Bolesława I Chrobrego. Jak wszyscy dobrze wiemy przyjął chrzest w 966 r. Mieszko 
I był pełnokrwistym Słowianinem, więc to automatycznie niweluje teorię, że 
wikingowie założyli państwo Polan. Nie znaczy to jednak, że wikingowie nie istnieli 
w historii Polski.

  

Kultura Skandynawska miała dużo większy wpływ na kulturę europejską niż 
się powszechnie uważa. Niestety, zostało bardzo mało źródeł pisanych z czasów 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lestek


przed-chrześcijańskich i epoki wikingów.

„Eksperci, z którymi rozmawialiśmy, opisują Wolin jako tolerancyjny i 
wielokulturowy ośrodek handlu grupy Słowian, Skandynawów i Pomorzan. Z kolei 
w Truso znaleziono archeologiczne ślady, które wskazują na jeszcze więcej 
skandynawskich tropów, ale nie znaleziono tam grobów, więc artefakty są jedynym 
źródłem informacji dla archeologów. W miejscowości Bodzia, która wydaje się być 
równie wielokulturowa jak Wolin, odkryto groby zarówno Skandynawów, Słowian, 
jak i Chazarów.„ - Newsweek

Wikingowie, jak wszyscy dobrze wiemy, byli wspaniałymi wojownikami, a także 
żeglarzami. Po morzach i oceanach podróżowali okrętami zwanymi „Drakkarami”. 
Były to łodzie o płaskich dnach, które mogły pływać po rzekach, a nawet mogły był 
przenoszone na lądzie.

  

Gdy przybyli do państwa Polan, złożyli hołd ówczesnemu władcy (prawdopodobnie 
już Mieszkowi I) i dostali ofertę służby wojskowej. Drużyna wikingów, która 
przybyła wtedy do państwa Polan, była to drużyna Jomsvikingów. Skąd taka nazwa? 
Wzięła się od grodu, który założyli na wyspie Wolin. Gród nosił nazwę Jomsborg. 
Walczyli oni dla władców Piastowskich przez pewien czas. Historię ich, przedstawia 
Jomsvikingsaga napisana na przełomie XII i XIII wieku.
 



„Palnatoki zmarł i jarlem Jomsborga wybrano Sigvalda, a król Bolesław 
wybór zatwierdził.
Zdarzyło się, że król Swen zwany już wówczas Swenem Widłobrodym, zaprosił 
Jomsvokingów 
na ucztę. Ci zaproszenie przyjęli i przypłynęli tam w dużej sile – mieli 60 długich 
łodzi.
Na uczcie wszyscy się popili i za poduszczeniem króla Swena, zaczęli na wyprzódki 
składać wojackie ślubowania.
Król Swen ślubował, że podbije Anglię, a jarl Sigvald że podbije Norwegię.
Vagn złożył szczególne wikińskie ślubowanie, a mianowicie że zabije znanego 
norweskiego wielmożę imieniem Torkil Leira oraz że weźmie do łoża córke Torkila 
Ingeborgę – uważaną za najpięknięjszą  dziewczynę w Norwegii.

Popłynęli do Norwegii i początkowo wiodło im się dobrze. Uderzyli na Oslofjord, po
czym paląc i rabując posuwali się dalej wzdłuż wybrzeży norweskich. Wreszcie 
dotarli do zatoki Hjorung (czytaj; Jorung).

Tam jarl Hakon, władca Norwegii, czekał na nich ze swą flotą.
Hakon miał olbrzymią flotę – trzy razy większą od floty Jomsvikingów, ale mimo to 
był bardzo niepewny
siebie. Obawiał się Jomsvikingów tak bardzo, że złożył bogom w ofierze swego 
młodego syna Erlinga, aby  wymodlić zwycięstwo.

Floty uderzyły na siebie, a jednocześnie rozpętała się wielka burza, która rozpędziła
okręty Jomsborczyków, tak że zostało ich tylko 25.
Zwycięstwo przypadło jarlowi Hakonowi.” - Jomsvikingsaga fragment.

Niestety, wikingowie nie pozostawili po sobie wielu źródeł pisanych, a także 
nie zostało po nich wiele pozostałości w postaci ubrań, broni i wyrobów, przez co nie 
można dokładnie stwierdzić kiedy zaczęła się ich służba, a kiedy zakończyła. 
Wiadomo, że po roku 1000 wojska wikingów były bardzo liczne i stanowiły jedną z 
głównych części wojsk Polan.



Podsumowując, można śmiało powiedzieć że wikingowie mieli wpływ na 
państwo Polan, lecz go nie założyli. To Słowianie byli założycielami dzisiejszego 
dziedzictwa, które nazywamy Polską. Wikingowie występowali na kartach historii 
naszego państwa.


