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1. Wstęp  

 Słowo „wiking” pochodzi z języka staronordyckiego i etymologicznie wiąże się ze słowami 

„vik” (zatoka) oraz „viking” (wyprawa zamorska). Co wiemy o wikingach? Wikingowie to 

skandynawscy wojownicy, którzy od VIII wieku wyruszali na wyprawy w różne części 

świata. Powodem wypraw było przeludnienie lub nędza w ich ojczyźnie, byli również tacy, 

którzy chcieli zdobyć sławę i uznanie oraz dodatkowo pozyskać wiele drogocennych i 

egzotycznych łupów1. Podczas swojej ekspansji m.in. dotarli do Anglii,  

Szkocji, Paryża, Irlandii, Rusi, Bizancjum, wysp północnego Atlantyku, Grenlandii, a nawet 

wybrzeży północnej Ameryki i Nowej Funlandii. Dzięki swym licznym podróżom ich szlaki 

handlowe znacznie się poszerzyły, poznali również wiele nowych kultur i idei, skutkowało 

to rozwojem ich społeczności. Koniec epoki wikingów datuje się umownie na rok 1066.   

Po przeczytaniu różnych artykułów, książek, oraz obejrzeniu filmów 

dokumentalnych na temat epoki wikingów zauważyłam, że większość skupia się na roli 

mężczyzn, a mało mówi o kobietach. Zwykle dowiadujemy się, że wikińskie kobiety były 

zależne od płci przeciwnej. Kobiety zostawały w domu, kiedy ich mężowie wyruszali na 

wyprawy.  

Doglądały gospodarstwa, opiekowały się dziećmi, gotowały posiłki, a w wolnym czasie 

tkały lub przędły. Mężczyźni zajmowali się typowo „męskimi” czynnościami takimi jak 

wyprawy wojenne, połów ryb, czy handel. Jednak fakty przedstawione w filmie „Wikińskie 

wojowniczki”2 skłoniły mnie do zbadania roli kobiety w świecie wikingów.   

 W mojej pracy skoncentruję swoją uwagę na owych pomijanych niekiedy wikińskich 

kobietach. Postaram się udowodnić, że nie zajmowały się tylko typowymi „kobiecymi” 

czynnościami, ale również przekraczały granice płci i tradycyjnych ról społecznych, sięgały 

po broń, a nawet walczyły wśród mężczyzn na polu bitwy. Według mnie wśród wikińskich 

wojowników były kobiety, argumenty na potwierdzenie mojej tezy zawarłam w dalszej 

części mojej pracy.  

W społeczności wikingów, podobnie jak w innych kręgach kulturowych okresu 

średniowiecza, kobiety sprawowały tradycyjnie wyznaczone role. Zajmowały się 

 
1 L. Gardeła, Magia, kobiety i śmierć w świecie wikingów, Szczecin: Triglav 2019, s. 8  
2 National Geographic, Al-Shamahi E., Wikińskie wojowniczki, Wielka Brytania 2019  
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domostwem, dziećmi, rękodzielnictwem, uprawą roli i inwentarzem. Jednak w odróżnieniu 

od innych społeczności wikińskie kobiety cieszyły się wieloma nietypowymi dla tego okresu 

przywilejami. Już dziewczynki były, w znacznie mniejszym co prawda stopniu niż chłopcy, 

uczone posługiwania się orężem. Niewiasty nie uczestniczyły co prawda w wyprawach 

wojennych, jednak ich wyszkolenie bojowe miało kluczowe znaczenie w przypadku obrony 

własnych ziem.3 Kobiety miały też wpływ na wybór męża, a nawet prawo do rozwodu i 

zwrotu posagu.   

 Kobiety miały w społeczności wikingów silną pozycję, mogły pełnić funkcje nadrzędne i 

uczestniczyć w życiu publicznym, a nawet sprawować władzę. Były także nosicielkami 

tradycji związanej z wiedzą magiczną, poezją, genealogią, czy medycyną, były również 

odpowiedzialne za przekazywanie dzieciom tradycji i obyczajów. Wyróżniało to wikińskie 

kobiety na tle innych społeczności.   

  

2. Wojownicze kobiety w świecie wikingów  

 Potwierdzeniem tezy mogą być źródła pisane oraz obecność wojowniczych kobiet w 

wierzeniach wikingów.  

 Staronordyckie legendy mówią o niebezpiecznych olbrzymkach (Gjalpa i Greipa), 

boginiach, oraz Walkiriach przedstawianych najczęściej jako wojowniczki, których imiona 

opiewali skaldowie i poeci. Sprowadzaniem ludzi, przynajmniej wojowników, na tamten 

świat zajmowały się Walkirie (…) wybierały one poległych z pola walki lub wybierały, 

którzy z żywych wojowników mają na nim zginąć.4 Najbardziej znane boginie to Freja, Hel, 

Ran i Skadi. Najpotężniejszą z nich była Freja, bogini patronująca wojnie, to do niej 

należała połowa poległych w walce. Według wierzeń siedzibą Frei był Folkvang 

odpowiednik „męskiej” Walhalli. Ważne są więc związki Frei ze światem śmierci. Poza 

wojownikami do jej Folkvangu trafiały też kobiety. Thorgerda, córka Egila Skalla-

Grimssona, pragnąc po śmierci brata umrzeć wraz z ojcem oświadcza, że chce razem z nim 

udać się do Frei (Egils saga Skall-Griimssonar 78). Jest to wszakże jedyne świadectwo 

 
3 A. Czylok, Rola i pozycja społeczna kobiety w Skandynawii w IX- XI wieku, artykuł, Warszawa 2007, s. 

1, 4 4 L. P. Słupecki, Mitologia skandynawska w epoce wikingów, Kraków: Nomos 2014, s. 239 5 Ibidem, 

s. 269  
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wskazujące, że Folkvang Frei stanowił zaświaty dla kobiet.5 Moim zdaniem jeśli w 

wikińskich wierzeniach istniała Walhalla, będąca rajem dla poległych wojowników, a także 

jej kobiecy odpowiednik  

Folkvang, to całkiem prawdopodobne, że istniały również wikińskie wojowniczki. Co 

więcej,  

(…) również Freyja może być postrzegana jako bogini śmierci. Związek pomiędzy mającą 

militarne aspekty Freyją a potencjalnymi kobietami-wojowniczkami wydaje się być zatem 

całkiem możliwy.4  

 Źródła pisane wspominają o kobietach, które wsławiły swoje imię jako wojowniczki. W 

Gesta Danorum, kronikarz Saxo Gramatyk wspomina, że żyły niegdyś w Danii kobiety, które 

ubierały się jak mężczyźni i spędzały czas na ćwiczeniu i praktykowaniu wojennego 

rzemiosła. W dziele tym wymienionych jest kilka podobnych postaci, a wśród nich jest 

słynna Lathgertha, Hetha, Visna, Rusila, Stikla, Avild oraz Gurith.(…)Jedną z 

najsłynniejszych wojowniczek ze staronordyckich źródeł pisanych jest Hervor z Hervarar 

saga ok Heiðreks.  

Jest to kobieta, która od najmłodszych lat wykazuje zainteresowanie walką.5  

 Legendy nordyckie sławią też waleczność królowej Aassy (babki Haralda Pięknowłosego), 

czy córki Mieszka I – Świętosławy, znanej w Skandynawii jako Sigrida Storrada lub 

Gunhilda. Spisana mitologia oraz sagi staronordyckie potwierdzają, że wojowniczki dość 

powszechnie występowały w historii i wierzeniach wikingów.  

  

3. Badania genetyczne  

 Dzięki genetyce kości odnalezionych podczas wykopalisk archeologicznych możemy być 

niemal pewni istnienia wikińskich wojowniczek. Badania materiału genetycznego z 

wikińskich grobów uważanych dotychczas za groby wojowników lub przywódców 

wojskowych bezsprzecznie potwierdziły, że pochowane w nich osoby były płci żeńskiej. 

 
4 L. Gardeła, op. cit., s. 169  
5 Ibidem, s. 174  
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Wyniki badań grobów z epoki wikingów, położonych na terenach dzisiejszej Szwecji, Danii 

i Norwegii potwierdziły 30 przypadków grobów kobiet, które mogły być wojowniczkami.  

Potwierdza to obecność dwóch chromosomów X w materiale genetycznym pobranym z tych 

grobów. We wszystkich badanych grobach znaleziono broń, typowy atrybut grobów 

wojowników płci męskiej.   

 Do najsłynniejszych i najdokładniej przebadanych tego typu grobów, należy grób położony 

w Szwecji, w miejscowości Birka. Grób Bj 581 odkryty został przez szwedzkiego 

archeologa i etnografa Hjalmara Stolpe w 1878 roku. Przeprowadzone i opublikowane 2017 

roku, przez grupę naukowców z Uppsali i Uniwersytetu w Sztokholmie, badania DNA kości 

z grobu w Birce potwierdziły, że należą one do kobiety. Grób ten od dawna postrzegany był 

jako spektakularny przykład pochówku wojownika o wysokim statusie. Grób Birki Bj.581 

sugeruje nam, że co najmniej jedna kobieta z epoki Wikingów przyjęła zawodowy styl życia 

wojownika i mogła być obecna na polu bitwy. Bylibyśmy bardzo zaskoczeni, gdyby była 

sama w świecie Wikingów; inne kobiety mogły chwycić za broń w tym samym kontekście 

sezonowym lub oportunistycznym.6  

 Pomimo genetycznych dowodów wielu naukowców kwestionuje możliwość udziału kobiet 

w starciach zbrojnych. Jednak w trakcie prac wykopaliskowych prowadzonych od 1979 do 

1988 roku w środkowej Anglii, w Repton, archeolog, profesor Martin Biddle, znalazł grób 

zbiorowy. Na podstawie znalezionych artefaktów, głównie broni, ustalono, że grób pochodzi 

z okresu około 873-875 r., czyli pierwszej prowadzonej na wielką skalę inwazji wikingów z 

terenów Danii na Anglię. W wyniku badań genetycznych okazało się, że z 250 ofiar bitwy w 

okolicach Repton, 20% stanowiły kobiety, co mogło potwierdzać ich udział w walce. 

Postawiono jednak kontrtezę, że kobiety były anglosaskimi żonami wikingów, którzy 

osiedlili się na terenie dzisiejszej Wielkiej Brytanii. Zaprzeczyły temu badania szkliwa ofiar 

metodą mierzącą poziom izotopu strontu, pozwalającej ustalić, gdzie człowiek dorastał.  

Badania ostatecznie potwierdziły, że kobiety pochodziły ze Skandynawii. Mogły zatem być 

uczestnikami inwazji, jak też samej bitwy.  

 
6 N. Price, Ch. Hedenstiema-Jonson, T. Zachrisson, A. Kjellstrom, J. Stora, M. Krzewińska,  

Gunther T., Sobrado V., Jakobsson M., Gotherstrom A., Viking warrior women ? 

Ressessing Birka chamber grave Bj.581, „Antiquity” 2019, Volume 93, Issue 367, s.181-

198,  published online by Cambridge University Press: 18 lutego 2019  
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 Wyniki badań genetycznych stanowią kluczowy argument przemawiający w obronie tezy, 

że wikińskie wojowniczki naprawdę istniały.  

  

  

4. Zagadki grobów wikingów    

 Badania artefaktów znalezionych w grobach kobiet również mogą stanowić potwierdzenie 

mojej tezy. Sposób pochówku i usytuowanie najdokładniej zbadanych grobów wskazuje, że 

pochowane w nich kobiety sprawowały w społeczności szczególne funkcje, odbiegające od 

typowych zajęć kobiecych. Myślę, że elementem mogącym na to wskazywać była obecność 

broni, typowej dla grobów męskich z tego okresu. Niezaprzeczalnym faktem jest, że 

biżuteria i narzędzia tkackie lub przędzalnicze najczęściej towarzyszą w grobach kobietom, 

zaś broń mężczyznom (oczywiście płeć rozumiana jest tutaj w sensie biologicznym, a nie 

kulturowym). Potwierdzają to wyniki badań cmentarzysk z różnych części wikińskiego 

świata…7. Cechą wspólną dla wszystkich grobów kobiet uznanych za wikińskie 

wojowniczki był brak biżuterii. Uderzającym aspektem grobów z Aunvoll, Birki (Bj 581), 

Bogøvej, Gerdrup, oraz Nordre Kjølen jest fakt, że – poza małym brązowym paciorkiem z 

Aunvoll – nie zawierają one żadnej kobiecej biżuterii.8  

 Na terenie Danii zidentyfikowano dotychczas trzy groby kobiece wyposażone w broń. W 

grobie BB z Bogøvej (Langeland) obok szczątek 16-18 letniej kobiety znaleziono nóż oraz 

żeleźce topora, w grobie z Gerdrup (Zelandia) obok kobiety spoczywał grot włóczni, 

natomiast w grobie A505 z Trekroner-Gyrdehøj (Zelandia) obok kobiety w wieku 25-30 lat 

znaleziono dwa noże i grot strzały lub włóczni.    

 Jednym z najbardziej intrygujących znalezisk w Norwegii jest grób z Nordre Kjølen, w 

którym pochowano kobietę z pełnym zestawem uzbrojenia. W grobie znaleziono: miecz, 

żeleźce topora, metalową część tarczy (umbo), pięć grotów strzał i grot włóczni. W swoich 

opublikowanych raportach Gustav Guldbreg, osteolog, który badał szczątki, i Gustav 

 
7 L. Gardeła, op. cit., s. 106  
8 Ibidem, s. 156  
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Mørck, archeolog odpowiedzialny za rejestrację znaleziska, jednogłośnie wyrazili opinię, że 

osoba ta była za życia tzw, „niewiastą od tarczy” lub „tarczowniczką”9.  

 W Szwecji podczas badania cmentarzyska wikingów w Birce odkryto kilka grobów 

kobiecych mogących należeć do wikińskich wojowniczek. Jednak moim zdaniem najwięcej 

emocji wśród naukowców budzi grób Bj 581, w którym znaleziono istny arsenał, opisany 

przez szwedzkiego profesora archeologii, H. Arbmana. Zawierał on następujące znaleziska: 

żelazny miecz, nóż bojowy (tzw. sax) w skórzanej pochwie z okuciami ze stopu miedzi (około 

51 cm długości), żelazną włócznię z tuleją ozdobioną stopem miedzi (42,6 cm długości), 

kolejny grot włóczni zdobiony srebrem i miedzią (długość 34 cm), żeleźce topora (o długości 

około 20 cm), 25 grotów strzał (o długości około 12-15 cm), dwa umba tarcz (ok. 13,5 cm i 

15,5 cm średnicy i około 6 cm wysokości), niezidentyfikowane elementy żelazne (być może 

okucia tarczy), dwa strzemiona (22,2 cm i 23 cm długości), żelazny nóż,(…) w skład 

inwentarza grobu Bj 581 wchodził także osprzęt związany z jeździectwem….10  

 Fakt odkrycia szczątków kobiet w wielu grobach pełnych broni i wyposażenia typowego 

dla wojowników, także może dowodzić istnienia wikińskich wojowniczek.  

    

5. Eksperymenty z użyciem broni wikingów  

 Broń znaleziona w grobach kobiecych była charakterystycznym artefaktem badanych 

grobów wikińskich wojowników. Może to stanowić argument, że mamy do czynienia z 

grobami wikińskich wojowniczek, potwierdzają to też eksperymenty ze znalezioną bronią.  

Niektórzy naukowcy są zdania, że broń znaleziona w grobach miała charakter rytualny, na 

przykład włócznie lub w przypadku toporów była narzędziem pracy. W sprzeczności z 

takimi opiniami stoi odkrycie Dr. L. Gardeły, który w filmie „Wikińskie wojowniczki” po 

zbadaniu topora znalezionego w Birce, twierdzi, że jest to typowy topór bojowy używany w 

walce.  

 Z kolei norweski badacz grobu z Nordre Kjølen, profesor Per Hærnes, stanowczo 

kwestionuje przydatność kobiet w czasie bitwy, w starciu z mężczyznami. Dziewczyna 

 
9 Ibidem, s. 119  
10 Ibidem, s. 141-142  
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mająca zaledwie 1,50 m wzrostu i ważąca 30-40 kg nie byłaby poważnym przeciwnikiem i 

zdecydowanie nie miałaby żadnych szans w walce na miecze.11 W walce wręcz 

potencjonalne wojowniczki z pewnością miały mniejsze szanse. Jednak w grobach 

znaleziono również groty strzał, co świadczy o stosowaniu łuków – broni zabójczej na 

odległość.  

 W filmie „Wikińskie wojowniczki” badaczka, Ella Al-Shamahi, przeprowadziła dwa 

eksperymenty z wykorzystaniem replik broni znalezionej w grobie Bj 581.   

 W pierwszym eksperymencie wzięła udział ekspertka w dziedzinie walki wikingów – 

Sandra Bohr. Wykonała ona cięcia toporem na najbardziej przypominającej ludzkie ciało, 

świńskiej tuszy. W rękach ekspertki topór okazał się zabójczym narzędziem, z łatwością 

rozcinającym mięśnie do kości. Nasuwa się zatem wniosek, że tak samo śmiertelnie 

niebezpieczną bronią był on w rękach wikińskiej kobiety. Sandra Bohr: Faceci mogą mnie 

nie doceniać jestem niską kobietą, nie wyglądam groźnie, ale mój męski styl walki może ich 

zaskoczyć12.  

 W drugim eksperymencie użyto repliki strzał znalezionych w Birce oraz łuku używanego 

przez wikingów. Zawodniczka łucznictwa strzelała, z ponad 200 metrów, do imitującego 

wojownika celu – żelu balistycznego osłoniętego kolczugą wikińską. Biorący udział w 

doświadczeniu ekspert z dziedziny balistyki zbadał prędkość strzały i energię z jaką 

uderzyła ona w „ludzkie ciało”. Eksperyment dowiódł, że strzała wystrzelona przez 

łuczniczkę osiągnęła 112 km/h z łatwością przebiła kolczugę i utkwiła w ciele, przy 

trafieniu w ważny narząd z pewnością spowodowałaby śmierć.  

 Wyniki eksperymentów dowodzą, że wikińskie wojowniczki mogły być w walce zabójczo 

skuteczne. Oczywiście posługiwanie się jakimkolwiek rodzajem broni wymaga 

odpowiedniej techniki i treningu, ale z pewnością jest to osiągalne również dla kobiety.  

Dowodzą tego współczesne przykłady mistrzyń sztuk walki oraz szermierki, czy łucznictwa.  

  

 
11 Ibidem, s. 123    
12 National Geographic, Al-Shamahi E., op. cit.  
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6. Podsumowanie i wnioski  

 Argumentem potwierdzającym postawioną tezę z pewnością są wyniki eksperymentów z 

użyciem broni. Bezsprzecznie dowiodły one, że kobiety mogą być skuteczne w realnej 

walce. Nie dowodzi to, że wśród wikińskich wojowników były kobiety, a pokazuje jedynie, 

że teza ta ma realne podstawy.  

  W obronie tezy przemawia również silna pozycja kobiet w społeczności wikingów.  

Obok wielu przywilejów, kobiety uczone były posługiwania się bronią w celach obronnych.  

 Na istnienie wikińskich wojowniczek może wskazywać też powszechna obecność 

potężnych i wojowniczych kobiet w wierzeniach, mitologii, legendach i sagach wikingów.  

 Wyniki badań z zakresu: genetyki, archeologii, czy antropologii zdają się potwierdzać 

istnienie wikińskich wojowniczek. Niepodważalnym faktem jest występowanie wielu 

pozbawionych biżuterii kobiecych grobów z epoki wikingów, w których znaleziono broń. 

Argumentem broniącym tezy jest także odkrycie szczątków kobiet na terenie bitwy w 

Repton, które trudno zinterpretować inaczej niż jako poległe w walce wikińskie 

wojowniczki.  

  Pomimo wielu argumentów broniących tezy, nie brakuje też wątpliwości.  

Najpoważniejszą z nich jest właściwa interpretacja przeznaczenia znalezionej broni, nie ma 

100% pewności, że kobiety wykorzystywały ją do walki, mogła też pełnić inne funkcje, np. 

rytualne. Najczęściej znajdywaną bronią były topory, które mogły mieć zastosowanie 

praktyczne w życiu codziennym. Powszechnym problemem w przypadku badań nad 

grobami i ich wyposażeniem jest niepewność, czy przedmioty zdeponowane ze zmarłymi 

rzeczywiście do nich należały i czy były używane przez nich za życia, czy może stanowiły 

własność osób uczestniczących w ceremonii pogrzebowej. Nie mamy również pewności, czy 

wyposażenie grobów jest manifestacją statusu zmarłych (…), czy może określone artefakty 

służyły zakomunikowaniu innych znaczeń symbolicznych.13  

 Czy wśród wikińskich wojowników były kobiety? Moim zdaniem tak, jest bardzo duże 

prawdopodobieństwo istnienia walczących kobiet w czasach wikingów. Nawet jeśli 

 
13 L. Gardeła, op. cit., s. 150  
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walczyły one najczęściej w obronie grodu czy domostwa, to przecież musiały być 

wojowniczkami. Być może  stanowiły one jedynie nieliczną grupę o specjalnym statusie. 

Temat wikińskich wojowniczek okazał się bardzo intrygujący. Między innymi dlatego, że 

burzy powszechnie panujące stereotypy oraz skłania do zastanowienia nad kwestią 

tradycyjnego podziału ról społecznych wyznaczonych przez płeć. Choć nie brakuje 

wątpliwości, przedstawione przez mnie argumenty wydają się wystarczające, by obronić 

postawioną tezę. Mam  nadzieję, że w przyszłości naukowcom uda się ostatecznie 

potwierdzić istnienie wikińskich wojowniczek.  

 Przedstawiona teza otwiera pole do dalszych badań i poszukiwań odpowiedzi na pytania: 

Czy każda kobieta mogła być wojowniczką, czy był to szczególny przywilej? Jak dużo 

kobiet było wojowniczkami? Czy kobiety brały udział w regularnych bitwach? Jakie było 

przeznaczenie znalezionej w grobach broni?  
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8. Załączniki  

Wyobrażenie Walkirii  

  

Źródło: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Walkirie#/media/Plik:Valkyrie_(Peter_Nicolai_Arbo)__Nationalmuseum_-

_18255.tif  (14.04.2021)  

  

Plan grobu Bj 581 wykonany przez Haralda Olssona  
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Masowy grób wikingów w Repton  

  

Źródło: http://viking.archeurope.info/index.php?page=repton-mass-burial-plan  (14.04.2021)  
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