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FENRIR HOWLS! 
WILKI I WIKINGOWIE

Joanna Katarzyna Puchalska

Europę  wieków  średnich  przez  kilkaset  lat  nękały  najazdy  hord  wikińskich

wojowników. Ci bezlitośni ludzie Północy, potrafiący się szybko przemieszczać po groźnych

i mroźnych wodach w swych pięknych i zwinnych okrętach, byli zaciekłymi wojownikami.

Dodatkowo przerażali przeciwników, już schrystianizowanych, swoim „dzikim pogaństwem”.

Oczywiście nie znaczy to, że dawni mieszkańcy Skandynawii zajmowali się tylko grabieżą i

mordem.  W  dużej  mierze  zaprzątał  ich  handel  oraz  osadnictwo.  Wikingowie  odcisnęli

wyraźne piętno na europejskim dziedzictwie kulturowym, a do dzisiaj słowa pochodzące z

języka Normanów używane są chociażby w żeglarstwie. Czas największej aktywności ludzi

Północy – od końca wieku VIII po wiek XII – nazywamy epoką wikingów1. 

Dzięki  zachowanym  źródłom  pisanym  i  ikonograficznym  oraz  wytrwałej  pracy

archeologów dysponujemy sporą wiedzą na temat wikingów i ich barwnej mitologii. Jednym

z najważniejszych stworzeń pojawiających się w wierzeniach Normanów jest wilk. Zwierzę

to nader ambiwalentne. Z jednej strony mamy bowiem do czynienia z silnym powiązaniem

wilka ze sferą wojenną,  czyli  jak najbardziej  waloryzowaną pozytywnie  w całym świecie

germańskim2, z drugiej znów strony wilk jawi się jako zwierzę krwiożercze i demoniczne.

Wilki, podobnie jak pochodzące od nich psy, wiązano ze sferą śmierci, zaświatami i końcem

świata. „Wilk” w językach skandynawskich to ulfr lub vargr, przy czym ten pierwszy wyraz

oznaczał raczej zwierzę żyjące w stadzie, a drugi termin oznaczał dzikiego, samotnego wilka.

Jeszcze  jednym  określeniem  na  wilka,  znanym  z  dzieł  islandzkich,  jest  vitnir,  termin

prawdopodobnie pierwotnie oznaczający potwora3. 

1 J. Haywood, The Penguin historical atlas of the Vikings, London 1995, ss. 8-11. 
2 M. Ossowska, Ethos rycerski i jego odmiany, Warszawa 2000, ss. 63-66.
3 A. Szrejter, Bestiariusz germański. Potwory, olbrzymy i święte zwierzęta, Gdańsk 2012, s. 164.
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Wilk szary (Canis lupus), jeden z kilkudziesięciu gatunków psowatych, przez wieki

był najpowszechniej występującym drapieżnikiem na całej północnej półkuli. Zwierzę to jest

w  stanie  zamieszkiwać  nader  zróżnicowane  habitaty,  w  tym  lasy  i  góry,  a  izolacyjne

właściwości  sierści  sprawiają,  że  wilkom nie  straszne  są  północne  zimy.  Samce  potrafią

osiągać nawet 130 cm długości (bez ogona) przy wzroście 90 cm w kłębie.  Wilki żyją w

ściśle  zhierarchizowanych  stadach,  w której  każdy osobnik  w grupie  ma  jasno określoną

pozycję. Zwierzęta te wytworzyły także kompleksowy system komunikacji, składający się z

sygnałów dźwiękowych, wzrokowych, dotykowych i zapachowych. Wilki są niestrudzonymi

wędrowcami i potrafią przebyć nawet 200 km w ciągu doby. Ich pożywieniem zostają przede

wszystkim  ssaki  kopytne,  takie  jak  sarny,  jelenie  i  łosie,  ale  samotne  osobniki  polują

zazwyczaj  na  mniejszą  zdobycz,  taką  jak  króliki4.  To  sprawia,  że  wilki  od  zawsze

konkurowały  z  człowiekiem  o  zasoby  naturalne  i  często  wchodziły  z  nim  w  konflikt,

ponieważ  zdarzało  się,  iż  atakowały  także  zwierzęta  gospodarskie.  Wilki  w  grupie  były

groźne, zupełnie jak ludzie. I do ludzi są pod wieloma względami niezwykle podobne. Nic

dziwnego zatem, że pojawiają się w wierzeniach oraz symbolice bardzo wielu kultur, przy

czym  zazwyczaj  łączono  je  z  nocą,  krwiożerczością,  wojną,  zaświatami  i  seksualnością5.

Wilki bywały nawet czasami postrzegane jako praprzodek społeczności, zwłaszcza ludów o

dość  wojowniczym  usposobieniu,  takich  jak  starożytni  Rzymianie,  średniowieczni

Mongołowie czy niektóre plemiona Indian z Ameryki Północnej6.  

Wiara w moc przemiany człowieka w wilka była szeroko rozpowszechniona na całej

kuli ziemskiej od głębokiej starożytności, także w krajach germańskich7. Również wikingom

wiara w wilkołactwo bynajmniej nie była obca. Bohaterowie, którzy potrafią zmieniać swą

postać w wilka, a następnie żyją jak zwierzęta w lesie, mordując napotkanych ludzi pojawiają

się chociażby w  Sadze o Wolsungach.  Są to Sigmund i  Sinfjotli8,  przodkowie najbardziej

znanego zabójcy smoka – Sigurda (który jest  odpowiednikiem Zygfryda  z  szerzej  znanej

Pieśni o Nibelungach). Ten wielki epicki bohater, gloryfikowany chociażby w nazistowskich

Niemczech,  jest  więc potomkiem wilkołaka.  Skandynawskie  nazwy wilkołaka  to  verrulfr,

vaerulf lub varulf, pochodzące od ulf – „wilk”, i wer, verr – „człowiek”, lub weri – „ubierać

się”9. 

4 Animal Diversity Web, Canis lupus Gray wolf, [on-line:] 
http://animaldiversity.ummz.umich.edu/accounts/Canis_lupus/ [30.06.2013].
5 W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 1999, ss. 462-465.
6 P. Kowalski, Kultura magiczna. Omen, przesąd, znaczenie, Warszawa 2007, ss. 598-599.
7 L. P. Słupecki, Wojownicy i wilkołaki, Warszawa 2011, s. 18.
8 Ł. Malinowski, Berserkir i ulfhednar w historii, mitach i legendach, Kraków 2009, ss. 97-98.
9 A. Szrejter, Bestiariusz… , op. cit., ss. 209-211.

http://animaldiversity.ummz.umich.edu/accounts/Canis_lupus/
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W  germańskim  folklorze  wilkołaki  były  przedstawiane  jako  stworzenia  lubiące

ciemności, w nocy atakujące zwierzęta i ludzi, za dnia zaś przebywające pod postacią ludzką.

Czasem wilkołak nie miał pełnej postaci wilczej, a tylko wilczy łeb i pazury. Podobnie jak

inne nieczyste moce mógł się bać srebra czy płynącej wody10. Specyficzną odmianą wilkołaka

jest szetlandzki (wyspy zajęte pod koniec I tysiąclecia naszej ery przez wikingów) wulver,

czyli  niezupełnie  przekształcony  w  wilka  człowiek,  silnie  owłosiony  i  z  wilczą  głową.

Zgodnie z wyspiarskim folklorem wulvery,  jeśli  im nie przeszkadzano,  nie były groźne –

łowiły ryby i lubiły wygrzewać się na nadmorskich kamieniach11. 

Wilkołactwo było łączone z ludźmi, którzy pozostają poza nawiasem społeczeństwa.

Vargami, czyli samotnymi wilkami, nazywano często groźnych banitów. Banicja czasowa lub

całkowita  była  jedną  z  najpowszechniej  wymierzanych  kar  w  dawnym  społeczeństwie

skandynawskim.  Ludzi  wyjętych  spod prawa określano mianem  skogarmadr,  czyli  „leśny

człowiek”  (nawet  w  bezleśnej  Islandii),  bo  banici  często  ukrywali  się  w  lasach,  co

upodabniało  ich  do  dzikich  zwierząt.  Byli  traktowani  jak  zmarli12.  Obawiano  się  ich  i

traktowano podobnie jak wilkołaki czy inne groźne istoty. A szubienice, na których kończyli

schwytani przestępcy, czasem nazywano nawet „wilczymi drzewami”13. 

Co  ciekawe  w  średniowiecznej  Islandii  stworzono  także  postać  pod  nazwą

utilegumadr czyli  „człowiek żyjący poza”.  Była  to  swoista  mieszanka wilkołaka,  banity i

olbrzyma. Do tego zdemonizowana pozytywnie, bowiem zgodnie z wierzeniami wyspiarzy

utilegumanni  mieli  żyć  w  centrum  wyspy,  na  jej  niezbadanych  obszarach,  w  dolinach

„mlekiem i miodem” płynących oraz mieć pod dostatkiem tłustego, pokaźnych rozmiarów

bydła. Ponadto miał to być lud gościnny. Tak przynajmniej opowiada o tych niezwykłych

stworzeniach Saga o Grettirze14.   

Z postacią  banitów-wilków wiążą się także w pewien sposób postacie berserków i

ulfhedhnar.  Berserkowie  i  ulfhedhnar  to  specjalne  grupy  wojowników  w  pogańskim

społeczeństwie. Nazwa berserkr oznacza „niedźwiedzią koszulę”, z kolei  ulfhedhinn  znaczy

„wilczy płaszcz” lub „wilczoskóry”15. Zgodnie ze średniowiecznymi przekazami ten specjalny

typ wojowników miał walczyć odziany w skóry zwierząt lub nawet zupełnie nago, a ich cechą

szczególną  była  ponadprzeciętna  siła  oraz  wybitna  zajadłość  i  zaciekłość  w  boju,  którą

10 A. Szrejter, Bestiariusz… , op. cit., ss. 212-213.
11 A. Szrejter, Bestiariusz… , op. cit., s. 214. 
12 P. G. Foote, D. M. Wilson, Wikingowie, Warszawa 1975, ss. 356-357.
13 Ten termin, vargtre, pojawia się w Pieśni o Hamdirze – Edda poetycka, Wrocław 1986, s. 371.
14 A. Szrejter, Bestiariusz… , op. cit., ss. 201-202.
15 Ł. Malinowski, op. cit., ss. 31-32.
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osiągali  wprowadzając  się  przed  bitwą w szał  bojowy,  zwany  berserksgangr.  Późne  sagi

mówią  nawet  o  ich  odporności  na  zadawane  ciosy,  czy  też  o  możliwości  berserków

przemiany w zwierzęta. W okresie przedchrześcijańskim stanowili elitę wojowników, będąc

członkami  gwardii  książęcych  i  królewskich.  Szaleni  wojownicy  niewątpliwie  mieli  silne

związki  z  kultem  najwyższego  boga  w  panteonie  wikingów  –  Odyna.  Ulfhedhnar  mieli

zresztą walczyć przy pomocy włóczni, która to broń jest najsilniej wiązana z ojcem bogów16.

Umiejętności berserków miały być przekazywane dziedzicznie, przy czym czasem wierzono,

iż ród szalonych wojowników został zapoczątkowany przez zwierzęta lub ludzi zamienionych

w takowe, a protoplaści rodu nosili imiona takie jak Ulf lub Bjorn – „wilk” i „niedźwiedź”17.

Szalonych wojowników postrzegano jako bohaterów podczas wojen, jednak w czas pokoju

mogli  być  uznani  za kłopotliwych  awanturników, stąd ich powiązanie z ludźmi  wyjętymi

spod prawa.  Niektórzy  badacze  wysuwają  przypuszczenia,  że  ulfhedhnar  to  były  bractwa

młodych wojowników, działających w grupie (w końcu wilki to zwierzęta stadne), podczas

gdy  berserkowie  to  samotni,  doświadczeni  wojownicy  (niedźwiedzie  są  samotnikami)18.

Dopiero z czasem, już po wprowadzeniu chrześcijaństwa oba typy szalonych wojowników

zlały  się  w  ludzkiej  świadomości  w  jedno,  przy  czym  berserkowie  byli  już  zazwyczaj

kojarzeni negatywnie, a ich szał czy przemiana w zwierzę następowała wraz ze zmierzchem,

wiążąc szalonych wojowników z nocą i siłami ciemności19. 

Jak  już  wspomniałam wilki  były  przez  wikingów wiązane  z  wojownikami  i  sferą

wojenną w ogólności.  Na przykład nad zachodnim wejściem do Walhalli,  czyli  jednego z

pałaców Odyna w Asgardzie, siedzibie bogów, miała wisieć przybita skóra wilka. Walhalla

była  czymś  w  rodzaju  wikińskiego  raju,  do  którego  wstęp  mieli  tylko  najdzielniejsi

wojownicy,  którzy padli  w walce20.  Byli  to  faworyci  Odyna  zwani  einherjar.  Aż po kres

świata  mieli  spędzać  dnie  na  bojowych  ćwiczeniach,  a  wieczorami  ucztować  przy

niekończącym się  magicznym miodzie  i  mięsie  w olbrzymiej  sali  o  ścianach z  włóczni  i

dachu z tarcz21. 

16 Odyn posiadał magiczną, niechybiającą włócznię Gungnir. Ponadto, aby zdobyć wiedzę na temat magii i run 
Odyn poświęcił się samemu sobie i po przebiciu swego boku włócznią zawisł na drzewie świata Yggdrasillu – A. 
M. Kempiński, Ilustrowany leksykon mitologii wikingów, Poznań 2003, s. 162.
17 Ł. Malinowski, op. cit., ss. 139-142.
18 Ł. Malinowski, op. cit., s. 32.
19 Ł. Malinowski, op. cit., ss. 189-194.
20 Zgodnie z wierzeniami wikingów ci, którzy padli w boju mogli również trafić do siedziby Thora, boga gromu, 
oraz Freyi, bogini miłości. Jednakże Walhalla, jako siedziba najwyższego boga, jest najszerzej znanym 
wyobrażeniem na temat przyszłości poległych bohaterów.
21 L. P. Słupecki, Mitologia skandynawska w epoce wikingów, Kraków 2003, ss. 107-108.
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Poezja  to  dziedzina  życia,  która  również  związana  jest  w  sposób  szczególny  z

Odynem. W poezji wikingów, zwłaszcza tej tworzonej przez wyspecjalizowanych poetów na

dworach władców – skaldów – pojawia się bogactwo metafor. Owe skandynawskie kenningi,

czyli  rozbudowane literackie  omówienia22,  bardzo często  odwołują  się  do  nazw zwierząt,

zwykle  kruka,  węża  i  wilka,  przy  opisie  czynów  ludzi  wojny.  I  tak  odwaga  w  poezji

skandynawskiej  mogła  być  nazwana  ulfs  arf  thega  –  „wilczy  odziedziczony  dar”23.  Z

zachowanych dzieł znamy ponad pół tysiąca określeń na wojownika. Możemy wśród nich

znaleźć między innymi:  vargsedjandi  – „ten,  który zaspokaja wilczy głód”,  vargnistir  lub

foedi ulus lub vargfoedandi – „karmiciel wilków”, eydir gradar ulfa – „ten, który zaspokaja

łakomstwo  wilków”,  verdgjafi  vargs  – „dający  posiłek  wilkom”,  brynnir  ulfa  –

„zaspokajający  pragnienie  wilków”,  ulfteitir  –  „radujący  wilki”,  eydir  sutar  heidingja  –

„niszczyciel  troski  idącego  poprzez  wrzosy  (czyli  wilka)”24,  varga  vinr  – „przyjaciel

wilków”25,  i  jeszcze  wiele  innych.  Niektóre  kenningi były  nader  rozbudowane  i  aby  je

zrozumieć należało znać także składające się na nie „piętra”, tak jak w takich przypadkach:

inn  bolgjarni  fetjodr  joda Fenris  – „ten,  który czerwieni  łapy pomiotowi  Fenrira”,  gdzie

„pomiot  Fenrira”  to  oczywiście  wilki26,  czy  też  „gofugr  granrjoðr  freks  gifrskaes –

„wspaniały,  który  czerwieni  wibrysy  wygłodniałych  wierzchowców  trollic”27,  przy  czym

zgodnie z wierzeniami wikińskimi czarownice,  demony,  olbrzymki,  fylgje28 i  samice trolli

mogły  jeździć  zamiast  koni  na  wilkach  używając  jako  wodzy ciał  węży29. Stąd  częstym

kenningiem  na wilka była właśnie metafora „koń trollicy”30. Także trupy określano między

innymi mianem ulfa barr – ‘żer wilka’31, a krew „wilczym winem” – vin vitnis32. 

Ludzie Północy z upodobaniem używali również imion, których członem było słowo

„wilk”, część z tych imion jest zresztą nadawana w krajach skandynawskich po dziś dzień.

Jednym z popularniejszych imion było proste imię Ulf, mógł się także pojawić Varg, czy

22 E. Roesdahl, Historia wikingów, Gdańsk 2001, s. 160.
23 Ł. Malinowski, op. cit., s. 35.
24 Skaldic Poetry of the Scandinavian Middle Ages, kennings for WARRIOR, [on-line:] 
http://abdn.ac.uk/skaldic/db.php?if=default&table=kenning&val=WARRIOR&view= [30.05.2013]. 
25 A. M. Kempiński, op. cit., s. 238.
26 O samym Fenrirze: patrz dalej w tekście.
27 Skaldic Poetry of the Scandinavian Middle Ages, kennings for WARRIOR, op. cit.
28Duchy opiekuńcze ludzi, jednak o ambiwalentnym do nich nastawieniu - mogły zsyłać zarówno dobry jak i zły 
los – A. Szrejter, Demonologia germańska. Duchy, demony i czarownice, Gdańsk 2011, s. 98.
29 A. M. Kempiński, op. cit., ss. 238-239.
30 Skaldic Poetry of the Scandinavian Middle Ages, kennings for WOLF, [on-line:] 
http://abdn.ac.uk/skaldic/db.php?if=default&table=kenning&val=WOLF&view= [30.05.2013]. 
31 Ibidem, s. 238.
32 Skaldic Poetry of the Scandinavian Middle Ages, kennings for BLOOD, [on-line:] 
http://abdn.ac.uk/skaldic/db.php?if=default&table=kenning&val=BLOOD&view= [30.05.2013].

http://abdn.ac.uk/skaldic/db.php?if=default&table=kenning&val=BLOOD&view
http://abdn.ac.uk/skaldic/db.php?if=default&table=kenning&val=WOLF&view
http://abdn.ac.uk/skaldic/db.php?if=default&table=kenning&val=WARRIOR&view
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Ylva („wilczyca”). Częściej jednak posługiwano się imionami złożonymi z większej liczby

elementów,  dodając  na  przykład  imię  nordyckiego  boga,  zwłaszcza  Thora33.  Stąd  mamy

chociażby imię  Thorolf,  Thorulf  (Thor  +  ulf)  czy Ingolf  (Ing  +  ulf).  Pojawiały się  także

złożenia członu „wilk” z innymi zwierzętami – niedźwiedziem – Ulfbjorn (ulf  + bjorn) lub

orłem – Arnulf (arn + ulf). Inne „wilcze” imiona to Hrolf i Rolf (hrod – „sława”) oraz Gunulf

(gund – „wojna”)34.

Władcy bogów Odynowi towarzyszyły kruki Huginn („Myśl”) i Muninn („Pamięć”)

oraz  wilczy  strażnicy,  żyjący  w  Walhalli.  Były  to  wilki  Geri  („Łakomy”)  i  Freki

(„Żarłoczny”)35 karmione  przez  swego  pana  mięsem  cudownego  dzika  Sahrimnira,  który

odradzał się każdego dnia. Tym samym mięsem pożywiali się enherjar. Sam Odyn nie musiał

spożywać posiłków, gdyż, jak mówi jedna z pieśni eddaicznych – Grimnismal – żył jedynie

winem36. 

Jednak wilki w mitologii  skandynawskiej  związane są także,  a może nawet przede

wszystkim,  z  siłami  chaosu  i  przeciwnikami  bogów.  Pierwsza  pieśń  Eddy  poetyckiej  –

Voluspa – nazywa „wiekiem wilka” czasy poprzedzające Ragnarok – ostateczną bitwę bogów

i  bohaterów  z  Walhalli  z  olbrzymami,  koniec  znanego  świata.  W  tłumaczeniu  Apolonii

Załuskiej-Stromberg: 

Bracia bić i zabijać się będą, 

Dzieci sióstr rodzonych związki krwi kalają, 

Czasy szaleństwa, bezwstydu, cudzołóstwa, 

Wiek topora , wiek miecza i tarcz strzaskanych, 

Wiek zamieci wilczych nim świat w przepaść runie37.

W dniu Ragnaroku zginie sam Odyn – pożarty przez potwornego wilka Fenrira. Fenrir

lub Fenris-ulfr („wilk z bagien”) nazywany był także Hrodwitnirem, czyli „Pustoszycielem”38.

Ten  olbrzymi  wilk  był  synem  płomienistego  olbrzyma  i  towarzysza  bogów  –  trickstera

Lokiego  –  oraz  olbrzymki  Angrbody.  Fenrir  był  bratem  bogini  podziemi  Hel  oraz

straszliwego węża świata Jormunganda, który zostanie zabójcą samego Thora. Sam potworny

33 E. Roesdahl, op. cit., s. 51.
34 Behind the name – the etymology and history of first names, [on-line:] http://www.behindthename.com/ 
[30.06.2013].
35 A. Szrejter, Mitologia germańska. Opowieści o bogach mroźnej Północy, Gdańsk 2006, s. 231.
36 Edda…, op. cit., s. 70.
37 Ibidem, s. 15.
38 A. Szrejter, Mitologia…, op. cit. 255.

http://www.behindthename.com/
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wilk także postarał się o dorodne potomstwo z inną olbrzymką, czyli o swoich dwóch synów

– Skolla („Oszustwo”) i Hatiego („Nienawidzący”), narodzonych w straszliwym lesie Jarnvid.

Fenrir żywił się ciałami umarłych,  a był  tak wielki,  dziki i silny,  że obawiali  się go sami

bogowie, świadomi zresztą roli, jaką przeznaczył mu los w ich historii. Młodego Fenrira miał

odwagę karmić tylko bóg wojny – prawy Tyr. Z czasem postanowiono Fenrira związać, pod

pozorem zabawy i wypróbowania jego siły. Pierwsze pęta Fenrir z łatwością zerwał, tak więc

bogowie  zwrócili  się  do  karłów,  najwspanialszych  rzemieślników  i  kowali  z  nordyckiej

mitologii, o wyprodukowanie specjalnych więzów. Z hałasu kocich kroków, kobiecej brody,

korzeni gór, żył niedźwiedzia, oddechu ryby i śliny ptaków powstał delikatny jak jedwabna

tasiemka sznur Gleipnir39. Fenrir jednak podejrzewał bogów o podstęp i zażądał, aby jeden z

nich  włożył  mu  rękę  do  paszczy.  I  znów jedynym  odważnym  okazał  się  Tyr,  mimo,  iż

wiedział, jak to się skończy. Niepozorny sznurek okazał się bowiem tak mocny, że Fenrir nie

był w stanie zerwać nałożonych nań więzów. Kiedy zdał sobie sprawę z podstępu bogów,

odgryzł Tyrowi prawicę. Następnie bogowie przywiązali spętanego Fenrira do głazu i wrazili

mu w paszczę miecz. Jadowita ślina ściekająca z rozwartego pyska potwornego wilka tworzy

jedną z rzek podziemnych – Wan. Fenrir cierpieć tak będzie aż do Ragnaroku, w którego

przeddzień zedrze pęta i z rozwartą paszczą, zionąc ogniem z nozdrzy, ruszy przeciw bogom.

Na drodze stanie mu Odyn, którego Fenrir pożre, jednakże sam wilk zginie z ręki jednego z

synów Odyna – Widara40. 

Słońce  i  księżyc  także  zakończą  swój  żywot  w  czas  Ragnaroku  –  w  paszczach

wilczych bestii, potwornych dzieci Fenrira (według innych wersji – samego Fenrira). Słońce

pożre Skoll, któremu w końcu uda się dopędzić wóz prowadzony przez Sol. Księżycem zaś,

wraz  z  woźnicą  Manim,  zajmie  się  jego  brat  Hati,  nazywany  także  Managarmem  czyli

„Księżycowym psem”41.

Pies  był  niewątpliwie  wariantem  wilka.  Swoistym  dubletem  Fenrira  w  mitologii

skandynawskiej jest postać Garma (od gramr – „okrutny”), który ma najwięcej wilczych cech

z wszystkich psów nordyckiej mitologii. Garm miał okrwawioną pierś, a strzegł wejścia do

mrocznej  i  zimnej  krainy  zmarłych,  Niflheimu.  W czas  końca  świata  ma  wyrwać  się  ze

swojego tradycyjnego leża i dołączyć do sił wrogich bogom, atakując Asgard. Do walki z nim

stanie Tyr i zabiją się wzajemnie42.

39 A. Szrejter, Mitologia…, op. cit., s. 143.
40 A. M. Kempiński, op. cit., s. 64.
41 A. Szrejter, Bestiariusz…, op. cit., s. 165.
42 A. Szrejter, Mitologia…, op. cit., s. 256.
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Psy od wieków towarzyszyły człowiekowi, nic zatem dziwnego, że wikingowie także

posiadali te czworonogi. Zwierzęta Skandynawów należały do typu szpica, a pochodziły od

krzyżówki wilka arktycznego z psami z południa Europy. Psie szkielety często znajduje się w

pochówkach wojowników z epoki wikingów43. Zgodnie z zachowanymi przekazami czasem

zwierzęta te towarzyszyły wojownikom także w walce. Takim psem był na przykład Vigi,

należący do słynnego wikinga i króla Norwegii Olafa Tryggvasona44.

Wilki  są nieodłączną częścią  świata wikingów. Normański mityczny obraz wilka –

zwierzęcia  niezwykle  groźnego  oraz  związanego  z  zaświatami  i  Ragnarokiem,  ale

jednocześnie  odważnego,  związanego  z  wojną  i  elitarnymi  wojownikami  –  wpłynął  na

ukształtowanie  się  wielu  późniejszych  skandynawskich  wierzeń  demonicznych45.  Kiedy

nadeszło chrześcijaństwo ten piękny drapieżnik został  zdegradowany do roli  krwiożerczej,

nieprzyjaznej  ludziom bestii.  Oby  wilki  jak  najdłużej  przemierzały  góry,  lasy  i  równiny

naszego świata. Tego rzeczywistego i tego wyobrażonego.
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Fenrir howls! Wilki i wikingowie.

Europę wieków średnich  przez  kilkaset  lat  nękały  najazdy hord wikińskich  wojowników.
Dzięki zachowanym źródłom dysponujemy sporą wiedzą na temat wikingów i ich mitologii.
Jednym z najważniejszych stworzeń pojawiających się w wierzeniach Normanów jest wilk.
Olbrzymi wilk Fenrir w dniu Ragnaroku – końcu znanego świata – pożre ojca bogów i pana
Asgardu,  potężnego  Odyna.  Słońce  i  księżyc  także  zakończą  swój  żywot  w  paszczach
wilczych bestii. Jednakże wilki w kulturze wikingów jawią się jako stworzenia ambiwalentne
–  sam Odyn  miał  dwóch  wilczych  towarzyszy.  Ludzie  Północy  z  upodobaniem używali
również  imion,  których  członem  było  słowo  „wilk”.  Istniała  wśród  nich  także  specjalna
kategoria  elitarnych  wojowników,  potrafiących  wpaść  w  szał  bojowy.  Nazywano  ich
„wilczoskórymi”. Wilki powszechnie wiązano wśród wikingów ze sferą wojenną, nazywając
poetycko walczących „przyjaciółmi wilków” lub „dawcami pokarmu dla wilków”. Mianem
„wilków” określano jednak także banitów, a wiara w możliwość przemiany człowieka w to
zwierzę była czymś oczywistym.

http://www.vikinganswerlady.com/vik_pets.shtml
http://abdn.ac.uk/skaldic/db.php?if=default&table=kenning&val=WOLF&view
http://abdn.ac.uk/skaldic/db.php?if=default&table=kenning&val=WARRIOR&view
http://abdn.ac.uk/skaldic/db.php?if=default&table=kenning&val=BLOOD&view
http://www.historyireland.com/medieval-history-pre-1500/war-dogs-among-the-early-irish/
http://www.historyireland.com/medieval-history-pre-1500/war-dogs-among-the-early-irish/


10 | S t r o n a

Fenrir howls! The Wolves and the Vikings 

For a few hundred years in medieval times almost all of Europe had been overrun by bands of
fierce fighters called the Vikings. Thanks to many surviving sources we possess knowledge
on medieval Scandinavians and their beliefs. The wolf is one of the creatures which appear
most frequently in Norse mythology. A giant wolf Fenrir will kill Odin – the highest Viking
deity – during Ragnarok – the end of the world. Sun and moon will also perish in wolf’s jaws.
However wolves are not only a destructive power. Odin himself had guardians, two wolves.
The Norsemen also tended to use the wolf-related names and the elite warriors, fighting in
rage, were called wolf-skinned. The wolves were connected with war and warriors could have
been poetically called “friend of the wolves” or “wolf-feeder”. On the other hand wolves were
also associated with outlaws. Faith in werewolves was also quite common.


